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ANNEX II: Incidències dels comptes generals de 2007 i 2008
NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA
Totes les dades econòmiques de l’Informe vénen expressades en euros. Hem efectuat un arredoniment per
a no mostrar els cèntims i les dades representen sempre l’arredoniment de cada valor exacte i no la suma
de les dades arredonides.
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1.

OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ

1.1

Objectius

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985,
d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que preveu el Programa
Anual d'Actuació de 2010, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si
el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria que integren els comptes anuals de
l’exercici de 2008 de l'Ajuntament de Borriana es presenten de forma adequada, d’acord
amb els principis comptables que hi són d’aplicació; així com verificar el compliment
de la legalitat vigent durant el citat exercici en relació amb la contractació
administrativa, la rendició dels comptes anuals i la informació que s'ha de facilitar al Ple
de la corporació i del seu organisme autònom dependent.
1.2

Abast i procediments de la fiscalització

1.2.1 Revisió financera
Els comptes anuals que integren el Compte General de 2008 són els propis de l’entitat i
el relatiu a l’organisme autònom Centre d’Estudis Rafael Martí de Viciana i estan
formats pel balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació
del pressupost i la memòria, tots corresponents a l’exercici finalitzat a 31 de desembre
de 2008. En l’annex I d’aquest Informe figuren els estats i les magnituds més
significatius del Compte General, el qual va ser aprovat pel Ple de la corporació en la
sessió realitzada el 4 de febrer de 2010 i retut en aquesta Sindicatura de Comptes el 18
de febrer de 2010; fora dels terminis preceptius.
Conformement als objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha
consistit a revisar l’adequació de l’aplicació de la normativa comptable i de gestió
relacionada amb el resultat pressupostari i amb el romanent de tresoreria, i a comprovar
l’adequació de la rendició de comptes i de la informació que s'ha de facilitar al Ple de la
corporació municipal.
D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera considerades pertinents
conformement als "Principis i normes d’auditoria del sector públic" elaborats per la
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i a
les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de
Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de proves selectives,
revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut d’aplicació en
aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l’abast anteriorment assenyalat.
1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat
Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1.1, i amb
l’enfocament descrit en l’apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de
l'Ajuntament de Borriana, de la legalitat vigent aplicable a l’activitat contractual durant
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l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2008, així com si la formalització del
pressupost, de la presentació dels comptes anuals i de la informació que s'ha de facilitar
al Ple de la corporació municipal és adequada.
La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels
aspectes rellevants establits fonamentalment en:
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

-

Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària.

-

Llei 15/2006, de 26 de maig, de reforma de la Llei General d'Estabilitat
Pressupostària.

-

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

-

Llei 51/2007, de 26 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a
l’exercici de 2008.

-

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

-

Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

-

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

-

Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, per mitjà del qual s’aprova
el text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.

-

Reial Decret 1.174/1987, de 18 de setembre, sobre règim jurídic dels funcionaris
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

-

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

-

Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1989, per mitjà
de la qual s’estableix l’estructura dels pressuposts de les entitats locals.

-

Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4.041/2004, de 23 de novembre, per
mitjà de la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
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2.

CONCLUSIONS GENERALS

2.1

Revisió financera

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1, s’han posat
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa
l’adequació dels estats i documents comptables fiscalitzats als principis i a la normativa
comptable i pressupostària que hi són d’aplicació:
a)

La comptabilitat dels drets reconeguts relatius a les transferències de capital no
s’ajusta als principis comptables públics, ja que el dret es registra quan es
concedeix la subvenció i no quan es percep o es té coneixement de què l’ens
concedidor ha reconegut la corresponent obligació. Així, hem detectat drets
reconeguts de manera inadequada per un import de 914.251 euros per aquests
conceptes, tal com comentem en l’apartat 5.2 d’aquest Informe. Aquesta manera
de comptabilitzar afecta també al càlcul de desviacions de finançament.

b)

Durant 2008 s’han aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits
que han implicat la imputació d’1.647.154 euros d’obligacions al pressupost de
l’exercici de 2008 corresponents a despeses realitzades en exercicis anteriors.
Així mateix, el pressupost de 2008 no recull obligacions per despeses realitzades
en el dit exercici que pugen, almenys, a 2.714.742 euros, segons queda reflectit
en els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats en 2009.

A més a més –i sense que això constituïsca un incompliment–, és rellevant que
l’Ajuntament va concertar una operació de crèdit per un import de 2.410.690 euros amb
la finalitat de finançar el reconeixement extrajudicial de 2009, d’acord amb el RDL
5/2009 de mesures extraordinàries i urgents, per a facilitar a les entitats locals el
sanejament dels deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms.
Per a poder realitzar aquesta operació, l’Ajuntament va elaborar un pla de sanejament
diferent i independent als exigits per la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
2.2

Revisió del compliment de la legalitat

Com a resultat del treball efectuat amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2 s’han detectat
durant l’exercici objecte de fiscalització els següents incompliments rellevants de la
normativa aplicable a la gestió dels fons públics:
a)

El Compte General va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 4 de febrer de
2010, fora del termini legal establit per l’article 212.4 del TRLRHL. Així
mateix, el Compte General va ser presentat a la Sindicatura fora del termini
preceptiu i tampoc no es van complir els terminis preceptius d’aprovació del
pressupost i de l’elaboració de la seua liquidació.

b)

En l’apartat 6 detallem la naturalesa dels incompliments legals observats en la
fiscalització de la contractació, entre els quals destaquen:
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-

Hi ha despeses per import d’1.248.510 euros, en les quals no s’ha seguit cap
dels procediments d’adjudicació legalment exigits i s’ha procedit a
l’adjudicació directa.

-

En l’expedient dels contractes 2 i 4, no consta l’informe de supervisió del
projecte.

-

En el procediment negociat analitzat, no es determinen els aspectes
econòmics i tècnics que han de ser objecte de negociació en el plec de
clàusules administratives.

-

En el llibre de registre de pliques no consten les ofertes del contracte 3.

-

Del contracte 3 no consta la prova de la no concurrència d’una prohibició de
contractar que ha d’aportar l’empresari.
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3.

INFORMACIÓ GENERAL

El municipi de Borriana està situat a la província de Castelló i té una població de 34.565
habitants, segons l’actualització del cens a 1 de gener de 2008. Després de les eleccions
de l’any 2007 la Corporació està formada per 21 membres.
El lloc de treball de Secretaria està classificat de classe primera, i els llocs de treball de
Secretaria, Intervenció i Tresoreria estan reservats per a funcionaris d’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional.
A 31 de desembre de 2008, l’Entitat comptava amb un ens independent, l’organisme
autònom Centre d’Estudis Rafael Martí de Viciana.
Així mateix, participava en un 10% en la societat pública Reciplasa (Reciclats Residus
la Plana, S.A.). El percentatge de participació de l’Ajuntament en la fundació Museu de
la Taronja és del 0,6%, mentre que el percentatge relatiu a l’Hospital Provincial i
Universitat Empresa no consta en la documentació facilitada per l’Entitat.
D’altra banda, segons la Intervenció de l’Entitat, l’Ajuntament forma part dels consorcis
següents: Consorci de Prevenció d’Incendis i Salvaments de la Província de Castelló,
Consorci Pla Zonal de Residus, Consorci Escorxador Comarcal i Consorci Xarxa
Proveïment d’Aigua. Aquesta informació coincideix amb la base de dades del Ministeri
d’Economia i Hisenda, excepte la del Consorci Pla Zonal de Residus que no hi figura.
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4.

RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE

4.1

Tramitació

El Compte General, integrat pel del propi Ajuntament i el relatiu a l’organisme autònom
Centre d’Estudis Rafael Martí de Viciana, va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 4
de febrer de 2010, fora del termini establit per l’article 212.4 del TRLRHL.
El quadre 4.1.1 recull els distints tràmits del Compte General i les dates en què s’han
formalitzat, i hem observat que no han complit amb els terminis legalment establits.
Exercici 2008
Data del
Data legal
compliment

TRÀMITS / ENS
Remissió a Intervenció del compte de:
Ajuntament

15/05/2009

No consta

01/06/2009

16/12/2009

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes

--

21/12/2009

Inici d’exposició al públic del Compte General juntament amb el
dictamen

--

26/12/2009

Fi del període d’exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més)

--

23/01/2010

Existència de reclamacions

No

No

Examen de les reclamacions i advertiments realitzats i emissió del nou
informe de la Comissió Especial de Comptes.

--

--

Aprovació del Compte General per part del Ple de l’Entitat

01/10/2009

04/02/2010

Tramesa del Compte General a la Sindicatura de Comptes

31/10/2009

18/02//2010

Centre d’Estudis Rafael Martí de Viciana
Rendició per part del president del Compte General i tramesa a la
Comissió Especial de Comptes

Quadre 4.1.1

En el quadre següent indiquem que tampoc no es van complir els terminis relatius a
l’aprovació del pressupost i liquidació de 2008.
D’ALTRES FASES DEL CICLE
PRESSUPOSTARI

Exercici 2008
Data legal

Data legal

Aprovació definitiva del pressupost

31/12/2007

11/03/2008

Elaboració de la liquidació del pressupost

01/03/2009

07/04/2009

Quadre 4.1.2
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Cal indicar també que l’aprovació inicial del pressupost es realitza el 18 de febrer de
2008, fora del termini legalment previst, sense que existisca una resolució motivada,
dictada pel president de la corporació, sobre la seua pròrroga, tal com estableix l’article
21.4 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril.
4.2

Contingut

L’Entitat ha presentat el Compte General d’acord amb els estats que la integren segons
la regla 98 de la ICAL.
En el punt 10 de l’acta del Ple de 4 de febrer de 2010, s’aprova el Compte General de
2008, però no s’hi fa referència a cap dada del compte que s’aprova, raó per la qual no
hem pogut comprovar que els comptes aprovats concedisquen amb els comptes retuts.
Per tant i a fi de donar seguretat jurídica, seria convenient que en l’acta d’aprovació
figuressen les magnituds significatives dels estats comptables que integren el Compte
General.
4.3

Comentaris als estats financers del Compte General

En l’annex I d’aquest Informe, figuren el balanç i el compte de resultats dels exercicis
de 2007 i 2008. En relació amb el balanç de 2008, el total de l’actiu i el passiu va ser de
82.403.259 euros, amb un increment del 14,6% sobre l’exercici anterior. El resultat
negatiu de 2008 va ser d’1.904.003 euros.
En l’annex I també figuren –referents als exercicis de 2007 i 2008– la liquidació del
pressupost d’ingressos i despeses, el resultat pressupostari, la informació sobre el drets
per cobrar i les obligacions per pagar procedents d’exercicis tancats i l’estat del
romanent de tresoreria. Aquests estats els hem obtinguts per mitjà dels fitxers XML que
contenen el Compte General presentat en aquesta Sindicatura de Comptes.
La liquidació del pressupost de 2008 va presentar un resultat pressupostari ajustat
negatiu de 380.593 euros, que va implicar un decrement d’un 467,5% respecte a
l’exercici de 2007. Algunes de les causes que han produït aquesta disminució, les
analitzem en l’apartat 5.1 de l’Informe.
En el quadre següent mostrem, en euros, les principals magnituds pressupostàries dels
exercicis 2007 i 2008.
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Magnitud

2007

2008

Pressupost inicial

45.324.296

37.536.821

Previsions ingressos definitives

70.318.519

44.554.875

Previsions despeses definitives

70.318.519

44.554.875

Drets reconeguts

30.776.305

36.715.240

Obligacions reconegudes

29.162.904

36.638.890

103.569

(380.593)

2.775.110

504.247

10.570.947

9.791.162

Resultat pressupostari ajustat
Romanent de tresoreria despeses generals
Romanent de tresoreria total
Quadre 4.3.1

4.3.1 Equilibri pressupostari
D’acord amb l’article 16 del Reial Decret 1.463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d’Estabilitat Pressupostària en la seua aplicació a les entitats locals, l’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat correspon a la Intervenció de l’Ajuntament.
L’informe de la Intervenció municipal de 6 de febrer de 2008, elaborat amb ocasió de
l’aprovació del pressupost per a l’exercici de 2008 posa de manifest l’incompliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. A tal efecte manifesta que: “la Corporació ha
d’aprovar el corresponent Pla Econòmic Financer en el qual es realitze la proposta de
modificar les mesures correctores que s’han d’adoptar per a reconduir el pressupost
municipal a la situació d’estabilitat”. D’aquesta manera, indica que està pendent
l’aprovació del préstec que inclou l’estat d’ingressos, condicionada al compliment de
l’aprovació del pla d’estabilitat, de conformitat amb el Text Refós de la Llei General
d’Estabilitat Pressupostària, aprovat pel Reial Decret Llei 2/2007, de 28 de desembre, i
el Reial Decret 1.463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària.
El 5 de juny de 2008 el Ple de l’Ajuntament aprova el Pla Econòmic i Financer 20082011, es publica en el BOP de 10 de juny de 2008 i es comunica a la Conselleria
d’Economia i Hisenda de la Generalitat el 16 de juny de 2008.
Així mateix, el 7 de maig de 2009 es dóna compte al Ple de l’informe anual de la
Intervenció municipal de 30 de gener de 2009 referent al seguiment del Pla Econòmic i
Financer, i el 20 de maig de 2009 es trasllada el dit Acord a la Conselleria d’Economia i
Hisenda de la Generalitat.
L’article 22.2 del Reglament d’Estabilitat Pressupostària indica que la Intervenció haurà
d’emetre un informe anual relatiu al compliment del Pla en les diferents fases
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d’aprovació, execució o liquidació del pressupost. El 30 de gener de 2009 s’emet
l’informe anual d’Intervenció sobre el seguiment del Pla, si bé els informes relatius a les
diferents fases que assenyala el dit article no existeixen com a tals. Cal dir, però, que els
informes d’Intervenció relatius a cada una d’aquestes fases inclouen un apartat específic
sobre el compliment de l’estabilitat.
4.3.2 Incidències dels comptes generals de 2007 i 2008
L’informe del Compte General de les Entitats Locals destaca algunes incidències. En el
cas de Borriana, per a l’any 2007, es presentaren les següents incidències d’acord amb
la numeració que figurava en el citat informe:
Pressupostàries
7.

Falta d’identitat de les existències finals de l’estat de tresoreria i els fons líquids
de l’estat de romanent de tresoreria.

Financeres
2.

El resultat de l’exercici del balanç, no és igual al resultat del compte de resultats.

3.

Existència de partides amb signe negatiu en el balanç.

4.

Les existències finals de l’estat de tresoreria han de ser iguals a les existències
de tresoreria del balanç

Els estats del Compte General referents a l’exercici de 2008 continuen presentant la
incidència pressupostària número 7 i la financera número 4. Les dues incidències
obeeixen a una mateixa causa i és una diferència comptable de 9.632 euros corresponent
al saldo del compte 5792, “Control d’acomptes”, que ha sigut considerat adequadament
en la presentació del Compte General de 2009. Així mateix, el Compte General de 2008
torna a presentar la incidència financera número 3, encara que en una partida diferent a
la de 2007, esmenada en 2009. En el Compte General de 2008 també apareix la
incidència pressupostària número 15, referent al resultat pressupostari ajustat negatiu.
D’altra banda, la plataforma de rendició de comptes realitza una sèrie de comprovacions
que poden posar de manifest l’existència de diverses incidències. Les que han resultat
de la rendició de comptes de 2007 i 2008, es mostren en l’annex II, en el qual detallem
l’any del Compte en què ha sorgit, la justificació que va indicar l’Ajuntament en el
moment de la rendició del Compte General en la plataforma i les observacions de la
Sindicatura una vegada realitzades les comprovacions oportunes.
La rendició dels comptes generals de 2007 i 2008 ha generat un total de 36 incidències
distintes, de les quals catorze es van solucionar en 2008 i onze en 2009.
Cal dir que de les onze incidències no solucionades, set corresponen a incompliments de
terminis d’elaboració i aprovació, tant del pressupost com de liquidació i del Compte
General.
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Així mateix, destaca el nombre d’incidències referents a desajusts obtinguts en la
validació realitzada per la plataforma, tots identificats i regularitzats en 2009, excepte
quatre, els quals es deuen a diferències entre la informació de la memòria, la liquidació
del pressupost i el balanç, relatius a obligacions reconegudes en el capítol IV de
despeses, l’estat del deute i deutors per drets reconeguts de recursos d’altres ens públics.
En comptabilitat, hi ha quatre comptes comptables amb la denominació de Caixa
Municipal, amb els següents saldos en euros, a 28 de maig de 2010, dia en què es va
efectuar el recompte de l’efectiu:

Núm. de
compte

Denominació

Saldo a
28/05/2010

57000

Caixa efectiu - tresoreria

118

57001

Recaptació - caixa efectiu

162

57002

Piscina - caixa efectiu

30

57003

Caixa canvi Cultura

0

Total

310

Quadre 4.3.2

En la dita data es va recomptar l’import efectiu en caixa dels dos primers comptes. Així
mateix, es va obtenir l’estat de tresoreria a 30 d’abril de 2010, signat pels tres clavers.
Posteriorment, al saldo que tenien en aquest estat de tresoreria els dos comptes de caixa
verificats, se sumaren els ingressos en metàl·lic realitzats fins al 28 de maig i es restaren
els pagaments en efectiu realitzats durant el mateix període, comprovant que el saldo
resultant coincidia amb el del recompte d’efectiu realitzat.
La Secretaria de l’Ajuntament porta un inventari de béns que té el seu origen en un altre
d'elaborat en 1995 pels funcionaris municipals. L’inventari està valorat, encara que és
incomplet. No es realitza un ajust entre l’inventari i la comptabilitat patrimonial, si bé
s’actualitza anualment amb les inversions del capítol VI.
4.4

Informació al Ple de l’Ajuntament

4.4.1 Sobre l’execució i modificacions pressupostàries i la situació de la tresoreria
L’article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l’entitat local trametrà al Ple
de l’ajuntament per mitjà de la Presidència, la informació de l’execució dels pressuposts
i del moviment de la tresoreria amb la periodicitat que determine el Ple. Les regles 105 i
següents de la ICAL, concreten el contingut de la informació que cal subministrar al Ple
de l’Ajuntament, la qual contindrà les dades relatives a l’execució del pressupost corrent
d’ingressos i despeses, les seues modificacions i els moviments i la situació de la
tresoreria.
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L’article 5é. de les bases d’execució del pressupost estableix que trimestralment ha de
presentar-se la informació pressupostària i de la tresoreria al Ple de l’Ajuntament.
En les actes de les sessions plenàries s’ha pogut comprovar que efectivament s’ha
presentat al Ple aquesta informació referent a l’any 2008, encara que no s’ha respectat la
periodicitat trimestral.
4.4.2 En matèria de fiscalització
Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, durant l’exercici de 2008 la
Intervenció efectuà quaranta-tres advertiments. D’aquests advertiments, no se'n va
resoldre cap, tret dels relatius a les despeses per justificar, i se’n va donar compte al Ple
de cinc, ja que eren competència d’aquest òrgan.
L’Ajuntament efectua la intervenció prèvia sense que s’haja establit la fiscalització
limitada, per la qual cosa no són necessaris els informes de fiscalització plena. D’altra
banda, no ha realitzat cap informe de control financer tal com exigeix l’article 220 del
TRLRHL.
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5.

RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA

5.1

Resultat pressupostari

El resultat pressupostari ajustat de 2008 va pujar a -380.593 euros, cosa que va implicar
una disminució del 467,5% respecte a 2007, en el qual va ser de 103.569 euros.
Drets
reconeguts
nets

Obligacions
reconegudes
netes

26.111.194

25.341.742

443.475

9.022.766

26.554.669

34.364.508

75.807

75.807

3. Passius financers

10.084.763

2.198.574

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

36.715.240

36.638.890

a. Operacions corrents
b. D’altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers

4. Crèdits gastats finançats amb romanents de tresoreria
per a despeses generals

Ajusts

Resultat
pressupostari

%
2007/2008

76.350

(95,3%)

(380.593)

(467,5%)

2.479.162

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

0

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici

2.936.104

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

Quadre 5.1.1

Les comprovacions efectuades han posat de manifest que:
-

Hi ha un clar desequilibri de 7.809.839 euros entre els drets i les obligacions
reconeguts per operacions no financeres.

-

El resultat pressupostari per operacions corrents que s’obté de restar als drets
reconeguts dels capítols 1 a 5, les obligacions reconegudes dels mateixos
capítols, ha disminuït fonamentalment perquè el capítol 2 d’ingressos –que
recull un únic subconcepte pressupostari, el 282.00, “Impost de construccions i
obres”–, es pressuposta per 2.150.000 euros (el mateix import que en l’exercici
anterior) i sols es reconeixen 384.650 euros. Açò implica una diferència
d’1.765.350 euros, import que per estar pressupostat s’incorpora com a crèdit i,
per tant, es gasta sense els ingressos que el van generar.
L’informe economicofinancer determina les bases en virtut de les quals
s’estableixen les previsions d’ingressos i, en concret, per al subconcepte 282.00
exposa que, malgrat l’increment del tipus de gravamen (passa del 3,2% al 3,5%)
l’alentiment en l’execució de les noves obres motiva mantenir la previsió.

-

Així mateix, el resultat pressupostari per altres operacions no financeres obtingut
de restar als drets reconeguts dels capítols 6 i 7, les obligacions reconegudes dels

- 14 -

Informe de fiscalització del Compte General, resultat pressupostari, romanent de tresoreria i
contractació administrativa de l’Ajuntament de Borriana, exercici de 2008

mateixos capítols, ha disminuït bàsicament per l’increment de les obligacions
reconegudes en el capítol VI en 5.272.283 euros, en concret del subconcepte
600.00, “Inversions en terrenys”. El dit increment es deu bàsicament al
pagament del preu just d’una expropiació forçosa per 4.853.894 euros.
-

El capítol IX d’ingressos, amb uns drets reconeguts de 10.084.763 euros
(3.626.323 euros en 2007), ha implicat equilibrar el total dels drets reconeguts
nets a les obligacions reconegudes netes, i s’ha obtingut un resultat pressupostari
positiu de l’exercici de 76.350 euros (1.613.401 euros en 2007).
L’increment del capítol IX d’ingressos està motivat per l’augment que
experimenta el subconcepte 917.000 originat per la sol·licitud de dos préstecs de
4.853.894 i 5.230.869 euros, per a finançar el pagament de l’expropiació
comentat en el punt anterior i el pla d’inversions 2008, respectivament.

-

Els crèdits gastat finançats amb el romanent de tresoreria per a despeses generals
han pujat a 2.479.162 euros i les desviacions de finançament positives de
l’exercici a 2.936.104 euros, i s’ha obtingut un resultat pressupostari ajustat
negatiu de 380.593 euros.

D’altra banda, hem analitzat una mostra per a valorar les desviacions de finançament
positives que ajusten el resultat pressupostari:
-

L’Ajuntament calcula les desviacions de finançament utilitzant la fórmula
establida per la ICAL. Així, les desviacions positives acumulades que ajusten el
romanent de tresoreria, les calcula l’agent finançador tal i com estableix la
Instrucció de Comptabilitat. En els cas de les desviacions de finançament de
l’exercici que afecten el resultat pressupostari, s’han de considerar aspectes que
s’incloguen en la Instrucció i que l’Ajuntament no està tenint en compte, com
ara que els drets es reconeixen amb posterioritat a les despeses afectades o que
els coeficients de finançament canvien durant la vida del projecte de despesa.

-

El càlcul de la desviació corresponent al projecte PPOS 2008, “Pavimentació
vies Juan Bosco”, relatiu a l’agent de finançament “Diputació Provincial”, s’ha
efectuat com si s’hagués reconegut el dret per un import de 69.000 euros, quan
tal reconeixement no va tenir lloc. Això implica que la desviació havia d’haver
sigut negativa en 57.866 euros, en compte de positiva per un import d’11.143
euros.

-

Entre les causes de la disminució del resultat pressupostari de 2008 cal tenir en
compte també que es van aprovar els expedients de reconeixement extrajudicial
de despeses d’exercicis anteriors per un import d’1.647.154 euros.
Així mateix, cal tenir en compte que en 2009 a l’empara del que estableix el
RDL 5/2009 de mesures extraordinàries i urgents per a facilitar a les entitats
locals el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms,
es va aprovar un expedient de despeses d’exercicis anteriors per un import de
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2.707.859 euros. Addicionalment hem detectat en dos expedients de
reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats en 2009, despeses imputables a
l’exercici de 2008 per un import de 6.883 euros.
En el quadre següent mostrem, en euros, la informació global sobre els
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits dels exercicis de 2008 i
2009.

Exercici
d’aprovació

Nombre
d’expedients

Import

Despeses d’exercicis
Despeses de
anteriors a 2008
l’exercici 2008

Despeses de
l'exercici 2009

2008

15

2.134.738

1.647.154

487.584

2009

10

3.093.488

0

2.714.742

378.745

Total

25

5.228.226

1.647.154

3.202.326

378.745

Quadre 5.1.2

Així mateix, el quadre següent mostra en euros la informació global sobre els
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits dels exercicis de 2008 i 2009,
classificada en funció de l’òrgan d’aprovació:

Òrgan d’aprovació

Ple
Junta de Govern
Alcalde

Any d’aprovació

Total

2008

2009

1.856.953

2.707.859

4.564.812

203.939

370.577

574.516

73.846

15.052

88.898

2.134.738

3.093.488

5.228.226

Quadre 5.1.3

Segons el que especifica l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el Ple és
l’òrgan competent per a aprovar els expedients de reconeixement extrajudicial de
crèdits, sempre que no existisca dotació pressupostària, operacions especials de crèdit o
concessions de “trau i espera”.
L’Ajuntament indica que les bases d’execució del pressupost municipal estableixen en
el seu article 24.4 que quan el reconeixement de les obligacions siga conseqüència
necessària de l’efectiva realització d’una despesa en exercicis anteriors, sense que
s’hagués autoritzat el seu compromís, la seua aprovació correspondrà al Ple si no
tingueren crèdit pressupostari en l’exercici d’origen. Per la qual cosa, segons
l’Ajuntament, si existeix crèdit pressupostari i a més es tracta de despeses corresponents
a l’exercici pressupostari corrent, ja no correspon al Ple, sinó a l’òrgan competent que
pertoque (article 21.1.f. i ñ. de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases d’Execució i
competències delegades per l’Alcaldia en el Decret de 18/06/2007).
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5.2

Romanent de tresoreria

Com mostrem en el quadre següent, el romanent de tresoreria per a despeses generals va
disminuir un 81,8% respecte al de l’exercici anterior.

ROMANENT DE TRESORERIA

2007

1.(+) Fons líquids

2008

% 2007/2008

6.510.255

6.442.682

(1,0%)

2.(+) Drets pendents de cobrament

10.096.270

11.185.914

10,8%

-(+) Del Pressupost corrent

5.923.886

7.401.484

24,9%

-(+) De Pressuposts tancats

3.661.807

3.567.371

(2,6%)

-(+) D’operacions no pressupostàries

706.315

420.017

(40,5%)

-(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

195.737

202.958

3,7%

6.035.579

7.837.435

29,9%

-(+) Del Pressupost corrent

4.023.050

5.927.182

47,3%

-(+) De Pressuposts tancats

258.918

259.677

0,3%

1.753.611

1.650.576

(5,9%)

0

0

-

10.570.947

9.791.162

(7,4%)

II. Saldos de cobrament dubtós

4.453.895

4.430.650

(0,5%)

III. Excés de finançament afectat

3.341.942

4.856.265

45,3%

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

2.775.110

504.247

(81,8%)

3.(-) Obligacions pendents de pagament

-(+) D’operacions no pressupostàries
-(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

Quadre 5.2.1

Les comprovacions efectuades han posat de manifest:
-

Com es pot observar, la disminució del 81,8% que ha experimentat el romanent
de tresoreria per a despeses generals en 2008 respecte a 2007, 2.270.863 euros,
es deu principalment a l’increment experimentat en l’excés de finançament
afectat que ha sigut d’1.514.323 euros, un 45,3 % superior a la de l’exercici
anterior.

-

Ja que els fons líquids són similars entre els dos períodes, la disminució del
romanent de tresoreria total en 779.785 euros –un 7,4%–, és deguda al fet que
les obligacions pendents de pagament s’han incrementat en major mesura que
els ingressos pendents de cobrament. Destaca l’increment experimentat en les
obligacions pendents de pagament del capítol VI de despeses, “Inversions reals”,
que ha sigut d’1.171.702 euros –un 97,8% superior a 2007–, encara que aquest
queda compensat per l’increment experimentat en els drets pendents de
cobrament en el capítol IX d’ingressos, que ha sigut d’1.227.571 euros, un
33,9% superior a 2007.
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-

Cal indicar també que el saldo de clients de cobrament dubtós presenta a penes
una lleugera disminució de 23.245 euros. Segons l’article 50 de les bases
d’execució, es consideraran ingressos de difícil recaptació aquells que, vista
l’experiència dels cobraments que s’hagen produït en anys anteriors, depenent
del concepte tributari i de l’antiguitat del deute, es considere que tenen una
esperança nul·la de fer-se efectius. La seua determinació es realitzarà per mitjà
del càlcul matemàtic sobre la realitat que mostra la comptabilitat municipal.
Hem verificat la racionalitat del càlcul dels drets pendents de cobrament que es
consideren de difícil o impossible recaptació realitzada per l’Ajuntament i que el
criteri seguit guarda uniformitat amb l’aplicat en exercicis anteriors.

-

La comptabilitat dels drets reconeguts relatius a les transferències de capital, no
s’ajusta als principis comptables públics, ja que es registra el dret quan es
concedeix la subvenció i no quan es percep o es té coneixement que l’ens
concedidor ha reconegut la corresponent obligació. Així, s’han detectat drets
inadequadament reconeguts per un import de 914.251 euros per aquests
conceptes, corresponents al saldo pendent de cobrament a 31 de desembre de
2008 dels capítols IV i VII d’ingressos.
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6.

FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

6.1

Normativa i grau d’aplicació

L’Ajuntament té la consideració d’administració pública a efectes de la LCSP (article
3.2). Les administracions públiques poden fer contractes de diferents naturalesa i
tipologia, d’acord amb la classificació següent i el règim jurídic aplicable:
a)

Contractes administratius (article 19 de la LCSP):
-

Típics, la preparació, adjudicació, efectes i extinció dels quals es
regeixen per la LCSP i es classifiquen en:
- Col·laboració entre el sector públic i el sector privat.
- Obres
- Concessió d’obres públiques
- Gestió de serveis públics
- Subministrament
- Serveis.

-

b)

Especials: Són aquells que estan vinculats al gir o tràfic administratiu o
que tenen per objecte satisfer una finalitat pública de la competència
específica d’una administració pública. La seua preparació, adjudicació,
efectes i extinció es regeixen per les seues normes administratives
especials i supletòriament per la LCSP.

Contractes privats (article 20.2 de la LSCP):
-

Serveis financers

-

Creació i interpretació artística i literària o espectacles

-

Subscripció a revistes i bases de dades

-

Qualsevol altres distints als administratius.

En defecte de normes específiques, es regiran per la LCSP quant a la seua preparació i
adjudicació. Quant els efectes i extinció serà aplicable el dret privat.
La LCSP es va publicar en el BOE de 31 d’octubre de 2007, va entrar en vigor el dia 30
d’abril de 2008 i estableix unes disposicions transitòries que tenen per objecte articular
com s’ha de dur a terme el pas de l’anterior norma legal a la nova. Aquestes
disposicions són les següents:
a)

Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor de la LCSP
(que va tenir lloc el dia 30 d’abril de 2008) es regiran per la normativa anterior,
la Llei 13/1995, de Contractes de les Administracions Públiques. La data d’inici
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en serà la de la publicació de la convocatòria i, si es tracta d’un procediment
negociat sense publicitat, la d’aprovació dels plecs (disposició transitòria
primera, apartat 1 de la LCSP).
b)

Els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de
la LCSP es regiran quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la
duració i les pròrrogues per la normativa anterior (disposició transitòria primera,
apartat 2 de la LCSP).

6.2

Aspectes generals

D’acord amb la informació rebuda de l’ens fiscalitzat, hem elaborat el quadre següent
en el qual indiquem el nombre i l’import dels contractes adjudicats en l’exercici,
detallats per tipus i procediments d’adjudicació, exclosos els contractes menors.

Tipus de contractes Procediments d’adjudicació
Obres

Euros

Obert

Nombre de contractes

707.980

93,2%

3

75,0%

51.724

6,8%

1

25,0%

759.704

100,0%

4

100,0%

81.770

34,6%

3

42,9%

154.857

65,4%

4

57,1%

236.627

100,0%

7

100,0%

900.012

95,2%

5

62,5%

45.147

4,8%

3

37,5%

945.159

100,0%

8

100,0%

81.177

100,0%

2

100,0%

81.177

100,0%

2

100,0%

2.022.667

100,0%

21

100,0%

Negociat sense publicitat
Contracte menor
Subtotal
Subministraments

Obert
Negociat sense publicitat
Contracte menor
Subtotal

Serveis

Obert
Negociat sense publicitat
Contracte menor
Subtotal

D’altres

Privats
Contracte menor
Subtotal
Total

Quadre 6.2.1

L’Entitat no compta amb una aplicació informàtica que li permeta realitzar el control i
seguiment de l’evolució dels expedients de contractació. La informació facilitada
respecte als contractes adjudicats en l’exercici de 2008 ha sigut elaborada de manera
manual a partir dels expedients de contractació.
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De la revisió realitzada de l’execució del pressupost de despeses i a partir de l’anàlisi de
les obligacions reconegudes pel creditor, hem identificat les despeses següents, en les
quals no s’ha seguit cap dels procediments d’adjudicació legalment exigits, sinó que
s’han adjudicat directament. Algunes d’aquestes despeses van ser aprovades mitjançant
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits:

Naturalesa de la prestació

Actuacions banda música
Informe jurídic projecte reparcel·lació Sant Gregori
Subministrament uniformes policia (1)
Lloguer equips de so i il·luminació
Treballs desbrossar en Clot de Mare
Subministrament combustible
Subministrament ordinadors
Subministrament tòner impressores
Adquisició obra artística “Al·legoria de la història de Borriana”
Adquisició escultura
Material d’impremta (sobres i carpetes)
Activitat promocional de turisme (Motorshow Experience Valencia Street Circuit)
Subministrament material d’oficina
Disseny i manteniment pàgina web
Focss artificials
Publicitat institucional i reportatges diversos
Fabricació i instal·lacions plaques de carrer
Manteniment cadastre urbà 2008
Subministrament material elèctric
Adquisició porta fèretre elèctric
Organització d’activitats festes Falles 2008 i d’altres festes patronals
Consum telefònic
Adquisició vestits festa falleres
Total

Volum
d’obligacions
reconegudes
en l’exercici
2008 (euros)
58.950
31.320
49.934
131.479
81.172
97.697
25.298
34.641
83.460
45.659
28.961
39.742
35.135
60.113
81.730
54.924
77.626
23.902
38.290
38.112
79.847
26.518
24.000
1.248.515

(1) La Junta de Govern Local va aprovar com a contracte menor el subministrament de roba d’hivern
(17.879 euros). No obstant això, el preu estimat dels contractes (definit en l’article 76.5 LCSP com el
valor real total dels contractes successius similars adjudicats durant els dotze mesos) supera el llindar
quantitatiu del contracte menor.
Quadre 6.2.2

6.3

Mostra de contractes

A fi de verificar la correcció dels procediments seguits en la contractació de béns i
serveis, i si la formalització del corresponent expedient administratiu és adequada, hem
seleccionat una mostra de contractes adjudicats en l’exercici de 2008 (vegeu els quadres
6.3.1 i 6.3.2) a partir de la informació recaptada per aquesta Institució.
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Per a determinar la grandària i la composició de la mostra de contractes revisats, s’han
tingut en compte els criteris següents:
-

Aquells l’import d’adjudicació dels quals és quantitativament significatiu.

-

Aquells la tramitació dels quals s’ha declarat d’emergència o urgent, a fi de
comprovar la justificació i els motius, ja que comporten una tramitació especial
segons la LCSP.

-

Aquells amb un significatiu percentatge de baixa en el preu d’adjudicació
respecte del pressupost de licitació.

-

D’altres seleccionats aleatòriament.

El treball realitzat bàsicament ha consistit a comprovar si la tramitació dels contractes
s’adequa a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com si els
documents justificatius i la comptabilitat de la despesa s’hi adeqüen.
Hem fet un èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la seua baremació i
valoració en els diversos procediments d’adjudicació que així ho requerisquen, així com
en la justificació i motivació de les declaracions d’urgència o emergència, ja que
comporten una tramitació especial, segons el que estableix la LCSP.
La mostra seleccionada ha abastat un total de tres contractes, dos dels quals corresponen
a l’immobilitzat (capítol 6 del pressupost de despeses, “Inversions reals”) i un a
despeses amb imputació a pèrdues i beneficis (capítol 2, “Despeses de funcionament”).
L’import d’adjudicació global d’aquests contractes, 1.120.694 euros, representa el
55,4% de l’import total segons la informació rebuda.

Procediment /
Import
tramitació Llei d’aplicació adjudicació
(euros)

Núm.
contracte

Objecte

Capítol

1

Neteja de col·legis públics, piscines i d’altres
dependències

2

PO / OR

LCAP 13/1995

675.384

Conservació del paviment en vies urbanes
(Av. Sant Joan Bosco i d’altres). PPOS 08

6

PO / OR

LCSP 30/2007

391.495

2

Total procediment obert
3

1.066.879

Mobiliari arxiu municipal

6

Total procediment negociat

PN / OR

LCSP 30/2007

53.815
53.815

Total general
PO: Procediment obert
PN: Procediment negociat
OR: Tramitació ordinària

1.120.694

Quadre 6.3.1
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També hem analitzat un contracte, adjudicat en novembre de 2006, que va ser resolt pel
Ple, en el qual es va ordenar embargar la fiança en juny de 2008:

Núm.
contracte
4

Objecte

Capítol

Concessió d’aparcament subterrani
Quarts de Calatrava

6

Procediment /
tramitació Llei d’aplicació
PA / OR

LCAP 13/1995

Import
adjudicació
(euros)
5.110.450

Quadre 6.3.2

En relació amb aquest contracte, no es va iniciar la seua execució, ja que va ser objecte
de Resolució per part del Ple en juny, d’acord amb l’informe jurídic de la secció
d’urbanisme on es considerava que l’adjudicatari havia incomplit les obligacions
contractuals referides a l’obtenció de les preceptives autoritzacions i llicències exigides
per a l’execució i explotació de les obres, així com el pagament dels imports
corresponents a l’ICIO i les taxes per a obtenir la llicència municipal.
6.4

Revisió dels contractes seleccionats

Preparació i actuacions administratives prèvies
1.

Els anuncis de licitació així com els d’adjudicació dels contractes realitzats per
l’Entitat, van ser inicialment inclosos en el perfil propi allotjat en la web
municipal. Actualment l’Ajuntament està adherit a la Plataforma de
Contractació de la Generalitat. Els documents publicats dels procediments
iniciats des de gener de 2009 estan acreditats per l’Autoritat de Certificació de la
Comunitat Valenciana, per mitjà del segellat de temps. No obstant això, els dits
documents no estan signats electrònicament, raó per la qual no reuneixen els
requisits establits en la LCSP ni en la Llei 11/2007, d’Accés Electrònic dels
Ciutadans als Serveis Públics, respecte a l’autenticitat i integritat dels documents
electrònics publicats (signatures electròniques). Per tant, no ha sigut possible
constatar la publicitat dels contractes 2 i 3 subjectes a la LCSP i adjudicats amb
anterioritat a la utilització del segellat del temps.

2.

La licitació del contracte 1, es va anunciar en el BOP de Castelló i el DOCE en
virtut de l’article 203 del TRLCAP. Tanmateix, no ha sigut publicat en el BOE i
no és possible substituir-lo per la publicació en el BOP, tal com regula l’article
78 del TRLCAP.

3.

No consta en l’expedient dels contractes 2 i 4 l’informe de supervisió del
projecte que resulta obligatori per superar la quantia de 350.000 euros.

4.

En l’expedient del contracte 4, no consta la següent documentació preparatòria:
ordre d’inici de l’expedient, informe de l’oficina de supervisió, l’aprovació
definitiva del projecte i l’acta de replantejament.
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Selecció
5.

Els plecs de les clàusules administratives del contracte 3, aprovats per l’òrgan de
contractació, no s’adequa al contingut de l’article 160, ja que s’han de
determinar els aspectes econòmics i tècnics que hagen de ser objecte de
negociació.

6.

En el llibre de registre de pliques no consten les ofertes del contracte 3, raó per
la qual no se’n va registrar l’entrada en l’Entitat. S’ha certificat que les ofertes es
van presentar en el termini establit.

Adjudicació i formalització
7.

No s’ha enviat al DOCE ni al BOE l’anunci en què es done compte del resultat
de la licitació del contracte 1 (article 93 del TRLCAP).

8.

No s’ha formalitzat el contracte 3, requisit previ per a iniciar-ne l’execució
(article 140 de la LCSP).

9.

En l’expedient del contracte 3 no consta la prova de la no concurrència d’una
prohibició de contractar que ha d’aportar l'empresari, exigible en l’article 62 de
la LCSP.

10.

La justificació del compliment dels requisits de solvència tècnica o professional
del contractista 3 no té el certificat de subministraments realitzats durant els
últims tres anys.

11.

Els actes de la notificació de l’adjudicació definitiva, la constitució de la fiança
definitiva i la formalització del contracte 4, es van realitzar fora dels terminis
legals.

12.

No s’ha enviat al BOP l’anunci en què es done compte del resultat de la licitació
del contracte 4 (article 93 del TRLCAP).

13.

En l’expedient del contracte 4 no figura la documentació que acredite trobar-se
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.

Execució, modificacions, pròrrogues o variacions de termini i extinció
14.

No consta en l’expedient del contracte 2 que s’haja redactat l’informe sobre
l’estat de les obres ni que s’haja practicat la liquidació del contracte una vegada
transcorregut el termini de garantia (article 218.3 de la LCSP). Segons l’Entitat,
la situació actual de l’expedient és que està pendent d’informar per part dels
tècnics municipals la sol·licitud de devolució de la fiança definitiva.
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Documentació comptable i la seua justificació
15.

L’Entitat no ha abonat el preu dins dels seixanta dies següents a la data
d’expedició de les factures dels contractes 1, 2 i 3. No consta que se n’hagen
satisfet interessos de demora.
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7.

RECOMANACIONS

A més de les recomanacions que hem realitzat en els apartats anteriors, n’efectuem les
següents:
1.

L’Ajuntament ha de prestar especial atenció a l’elaboració del pressupost en
temps i forma, i de tots els documents que recull el cicle pressupostari, no sols
per ser preceptiu, sinó també perquè això permet planificar adequadament
l’activitat econòmica de l’entitat local.

2.

És convenient que en l’acta que recull l’aprovació del Compte per part del Ple
de l’Ajuntament se’n faça referència a les magnituds més significatives, per tal
que quede constatació d’allò que exactament ha aprovat el Ple.

3.

Resulta necessari que l’Entitat compte amb una aplicació informàtica que
oferisca informació sobre l’evolució dels expedients de contractació.

4.

El perfil del contractant ha de disposar d’un segell de temps i els documents han
d’estar signats electrònicament.

5.

En el cas que el pressupost no estiga aprovat a l’inici de l’exercici pressupostari,
s’haurà de realitzar una Resolució motivada, dictada pel president de la
Corporació, sobre la pròrroga del pressupost.
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8.

TRÀMIT D’AL·LEGACIONS

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 22 de
desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes
pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització de
l’Ajuntament de Borriana corresponent a l’any 2008, el citat informe es va trametre al
comptedant perquè en el termini concedit en formulés al·legacions.
Una vegada transcorregut el dit termini, no s’hi han rebut al·legacions.
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APROVACIÓ DE L’INFORME

D’acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de
maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e) del seu Reglament i, en compliment del
Programa Anual d’Actuació 2010 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de
Comptes, en la reunió del dia 3 de desembre de 2010, va aprovar aquest Informe de
fiscalització.
València, 3 de desembre de 2010
EL SÍNDIC MAJOR

Rafael Vicente Queralt
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ANNEX I

INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES
ANUALS DE 2007 I 2008

EXERCICI 2007
TIPUS:

MUNICIPI

NOM:

BURRIANA

POBLACIÓ(01-01-07):
Id. Entitat:

1832

CIF:

P1203200I

33.255
12032

CODI:

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL (imports en euros)
ACTIU

PASSIU

%

A. IMMOBILITZAT
I. Inversions destinades a ús general
II. Immobilitzacions immaterials
III. Immobilitzacions materials
IV. Inversions gestionades
V. Patrimoni públic del sòl
VI. Inversions financeres permanents
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

59.400.335
14.267.390
247.706
28.339.533
16.612.743
21.228

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

0
12.479.143

83%
20%
0%
39%
23%
0%
0%
0%
0%
17%
0%

-88.265
0

C. ACTIU CIRCULANT
I. Existències
II. Deutors

0
5.874.490
94.399
6.510.255
0

III. Inversions financeres temporals
IV. Tresoreria
V. Ajusts per periodització
TOTAL ACTIU

8%
0%
9%
0%

71.879.478

100%

%

A. FONS PROPIS

48.533.200

68%

I. Patrimoni
II. Reserves
III. Resultats d'exercicis anteriors
IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

43.048.517
0
4.171.715
1.312.968
0
16.104.177

I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables
II. D´altres deutes a llarg termini
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits
D. CREDITORS A CURT TERMINI
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables
II. D'altres deutes a curt termini
III. Creditors

0

60%
0%
6%
2%
0%
22%
0%

16.104.177
0

22%
0%

7.242.101

10%

0
142.065

0%

7.100.036

0%
10%

0

0%

71.879.478

100%

IV. Ajusts per periodització
TOTAL PASSIU

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)
DEURE

HAVER

%

A) DESPESES
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

0

2. Aprovisionaments
a. Consum de mercaderies
b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles
c. D´altres despeses externes
3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
a. Despeses de personal
b. Prestacions socials
c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
d. Variació de provisions de tràfic
e. D´altres despeses de gestió
f. Despeses financeres i assimilables
g. Variació de les provisions d'inversions financeres
h. Diferències negatives de canvi
i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer
4. Transferències i subvencions
a. Transferències i subvencions corrents
b. Transferències i subvencions de capital

0
0
0
0
21.364.973
10.972.901
10.866
0
-145.019
9.930.097
596.127
0
0
0
1.582.062
1.485.277
96.785

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

699.769
0
0

a. Pèrdues procedents d´immobilitzat
b. Variació de provisions d´immobilitzat
c. Pèrdues per operacions d'endeutament
d. Despeses extraordinàries
e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0
0
699.769

0%
0%
0%
0%
0%
90%
46%
0%
0%
-1%
42%
3%
0%
0%
0%
7%
6%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
3%

B) INGRESSOS
1. Vendes i prestacions de serveis

155

0%

0

0%
0%
0%
62%

a. Vendes
b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d
3. Ingressos de gestió ordinària
a. Ingressos tributaris
b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
a. Reintegraments
b. Treballs realitzats per l´entitat
c. D´altres ingressos de gestió
d. Ingressos de participacions en capital
e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
f. D´altres interessos i ingressos assimilats
g. Diferències positives de canvi
h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer
5. Transferències i subvencions
a. Transferències corrents
b. Subvencions corrents
c. Transferències de capital
d. Subvencions de capital

155
0
16.773.785

62%
0%

16.754.207
19.578
682.490

3%
0%
0%
1%
0%
0%
1%

326
0
377.391
0
0
304.773
0
0
9.618.584

0%
0%
36%
1%
33%
0%
1%
0%
0%

145.498
9.068.970
0
404.116

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0
0

a. Beneficis procedents de l´immobilitzat
b. Beneficis per operacions d´endeutament
c. Ingressos extraordinaris
d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

3.428.211

ESTALVI

%

0%
0%
0%

0
0
0
--

DESESTALVI

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en euros)
D'altres deutes a llarg termini
1.

Deutes amb entitats de crèdit

16.104.177

D'altres deutes a curt termini

142.065

16.076.159

1.

Deutes amb entitats de crèdit

0
0

2.

D'altres deutes

0

2.

D'altres deutes

3.

Deutes en moneda distinta de l'euro

0

3.

Deutes en moneda distinta de l'euro

4.

Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

28.018

4.

Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.

Operacions d'intercanvi financer

0

5.

Operacions d'intercanvi financer

0
142.065
0

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT
VALOR
1. Endeutament per habitant

483

D'ALTRES INDICADORS
VALOR
1. Termini de cobrament
2. Termini de pagament

19
110

3. Immobilització

138%

4. Fermesa

176%

5. Endeutament general
6. Acumulació
7. Cobertura total

FONT: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'ens local

32%
8%
114%

1.- Total Actiu = Total Passiu

Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

Incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç:

Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç):

Incidència

EXERCICI 2007
TIPUS:

MUNICIPI

NOM:

BURRIANA

1832

CIF:

Model:
PREVISIÓ

CAPÍTOLS INGRESSOS

INICIAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.079.133
2.150.000
10.939.956
6.177.282
12.199.500
0
92.000
60.101
3.626.323

0
0
17.920.000
1.975.266
0
0
78.500
5.020.457
0

45.324.296

24.994.223

Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i d'altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienacions inversions reals
Transferències capital
Variació actius financers
Variació passius financers
TOTAL INGRESSOS

(a)

DEFINITIVA

0
0
164
32
0
-85
8.353
0

10.079.133
2.150.000
28.859.956
8.152.548
12.199.500
0
170.500
5.080.559
3.626.323

10.227.342
1.880.143
5.089.027
9.214.468
253.656
38.500
404.116
42.730
3.626.323

33
6
17
30
1
0
1
0
12

55

70.318.519

30.776.305

100

MODIFICACIÓ

Remuneracions personal
Compra béns i serveis
Interessos
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències capital
Variació actius financers
Variació passius financers
TOTAL DESPESES

INICIAL

DRETS R. NETS

(b)

(c)

RECAPT. NETA

MODIFICACIÓ
1.757.857
1.713.039
-91.120
106.900
21.367.641
48.786
0
91.120

17
19
-10
7
97
41

45.324.296

24.994.223

55

INGRESSOS - DESPESES

0
5

100

88
100
93
94
92
100
54
49
0

1.181.253
0
333.975
556.757
19.780
0
184.116
21.681
3.626.323

44

24.852.419

81

5.923.886

DEFINITIVA

OBLIGS. R. NETES

(b)

(c)

(d)

PAGS. LÍQUIDS

11.817.361
10.628.251
807.578
1.553.007
43.309.547
168.923
60.101
1.973.751

10.983.768
10.243.197
596.127
1.485.277
3.750.483
96.785
42.730
1.964.538

38
35
2
5
13
0
0
7

93
96
74
96
9
57
71
100

10.927.363
7.668.056
570.903
1.372.800
2.552.859
96.785
42.730
1.908.358

70.318.519

29.162.904

100

41

25.139.853

PENT. PAG.

99
75
96
92
68
100
100
97

56.405
2.575.141
25.224
112.477
1.197.624
0
0
56.179

86

4.023.050

EXECUCIÓ

MODIFICACIÓ

0

PENT. COBR.

9.046.089
1.880.143
4.755.052
8.657.711
233.876
38.500
220.000
21.048
0

101
87
18
113
2
-237
1

PREVISIÓ
INICIAL

(d)

EXECUCIÓ
(a)

10.059.503
8.915.212
898.698
1.446.107
21.941.906
120.136
60.101
1.882.632

SITUACIÓ ECONÒMICA

Normal

EXECUCIÓ

PREVISIÓ
CAPÍTOLS DESPESES

12032

CODI:

P1203200I

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

33.255

POBLACIÓ(01-01-07):
Id. Entitat:

DEFINITIVA

0

FINAL
0

DEUTORS - CREDITORS

MOVIMENT DE FONS

1.613.401

-287.434

1.900.836

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en euros)
SALDO
INICIAL
DRETS PENDENTS COBRAMENT

3.991.778

MODIFICACION
I ANUL.LACION
9.111

TOTAL DRETS
ANUL.LATS

(a)

0

8.510.377
SALDO
INICIAL

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

MODIFICACIONS

0

690.658

TOTAL OBLIGS
RECON.

(a)
0

4.
5.
6.

Despeses finançades amb romanent de tres.
Desviacions negatives de finançament
Desviacions positives de finançament

PRESCRIPCIONS

0

RECAPTACIÓ

(d)

PENT. COBR.

4.157.913

49

3.661.807

PAGAMENTS

(d)

3.741.971

94

30.776.305
29.162.904
1.613.401

2. Drets pendents de cobrament
- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

103.569

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
6.107.195
73.524.867
73.131.440

5.923.886
3.661.807
706.315
195.737
6.035.579
4.023.050
258.918
1.753.611

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

6.500.623

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT
1. Execució del pressupost de despeses
2. Realització de pagaments
3. Despeses per habitant
4. Inversió per habitant
5. Esforç inversor
6. Període mitjà de pagament
7. Execució del pressupost d'ingressos
8. Realització de cobraments
9. Autonomia
10. Període mitjà de cobrament
11. Superàvit (o dèficit) per habitant
12. Contribució pressupost romanent tresoreria
13. Realització pags. pressups. tancats
14. Realització cobrs. pressups. tancats
15. Liquiditat immediata
16. Solvència a curt termini

6.510.255
10.096.271

3. Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent

Existències inicials
Cobraments
Pagaments
Existències finals

258.918

(d) Grau de realització del cobrat / pagat

1. Fons líquids

1.538.375
293.736
3.341.942

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

1.
2.
3.
4.

PENT. PAG.

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari (1-2)

0

4.000.889

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost;

1.
2.
3.

TOTAL DRETS
CANCEL.LATS

II. Saldos dubtós cobrament

0
10.570.947
4.453.895

III. Excés de finançament afectat

3.341.942

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

2.775.110

D'ALTRES INDICADORS
41%
86%
877
116
13%
98
44%
81%
88%
32
3
3%
94%
53%
108%
275%

FONT: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'ens local

1. Ingressos per habitant
2. Càrrega financera global
3. Càrrega financera global per habitant
4. Resultat pressupostari ajustat
5. Pressió fiscal per habitant
6. Capacitat o necessitat de finançament
7. Tresoreria
8. Finançament despeses corrents
9. Personal
10. Pendent cobrament exercicis tancats
11. Pendent pagament exercicis tancats
12. Tranferències
13. De risc
14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)

925
10%
77
0%
517
-48.384
9%
40%
17%
38%
6%
483%
-171%
56%

EXERCICI 2007
TIPUS: MUNICIPI
NOM: BURRIANA

Id. Entitat:

1832

33.255
12032

POBLACIÓ(01-01-07):
CODI:

CIF: P1203200I

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS
1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . .
3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . .
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria
5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria:
6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria:
7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . .
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >= Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . .
12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.- Obligacions reconegudes liquidació = Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense Incidència
Sense incidència
Iincidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER FUNCIÓ A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

EVOLUCIÓ DESPESA PER FUNCIÓ I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

DESPESES
1. Serveis de caràcter general
1.1 Òrgans de govern
1.2 Administració general
2 Protecció civil i seguretat ciutadana
2.2 Seguretat i protecció civil
3. Seguretat, protecció i promoció social
3.1 Seguretat i protecció social
3.2 Promoció social
4. Promoció de béns públics de caràcter social
4.1 Sanitat
4.2 Educació
4.3 Habitatge i urbanisme
4.4 Benestar comunitari
4.5 Cultura
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials
5. Promoció de béns públics de caràcter económic
5.1 Infraestructures bàsiques i transports
5.2 Comunicacions
5.3 Infraestructures agràries
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada
5.5 Informació bàsica i estadística
6. Regulació econòmica de caràcter general
6.1 Regulació econòmica
6.2 Regulació comercial
7. Regulació econòmica de sectors productius
7.1 Agricultura, ramaderia i pesca
7.2 Indústria
7.3 Energia
7.4 Mineria
7.5 Turisme
8. Ajusts de consolidació
9. Transferències a administracions públiques
9.1 Transferències a administracions públiques
0 Deute públic
0.1 Deute públic
TOTAL DESPESES

2007
3.455.066
601.485
2.853.580
3.150.798
3.150.798
4.678.682
3.507.399
1.171.283
11.207.779
179.376
1.370.970
998.264
3.713.984
4.600.533
344.653
2.514.022
2.224.576
0
289.447
0
0
751.611
658.774
92.837
844.331
9.943
0
0
0
834.388
0
0
0
2.560.614
2.560.614
29.162.904

1. Data d'aprovació definitiva del pressupost
2. Data d'aprovació de la liquidació del pressupost
3. Data d'elaboració del compte
4. Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes
5. Data d'inici de l'exposició
6. Data de presentació del compte general al Ple
7. Data d'aprovació del compte general

2006
3.518.941

%
-2%

DESPESES
1. Serveis de caràcter general

522.541

15%
-5%
12%
12%
5%
8%
-2%
-12%

1.1 Òrgans de govern
1.2 Administració general
2 Protecció civil i seguretat ciutadana
2.2 Seguretat i protecció civil
3. Seguretat, protecció i promoció social
3.1 Seguretat i protecció social
3.2 Promoció social
4. Promoció de béns públics de caràcter social
4.1 Sanitat
4.2 Educació
4.3 Habitatge i urbanisme
4.4 Benestar comunitari
4.5 Cultura
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials
5. Promoció de béns pública de caràcter econòmic
5.1 Infraestructures bàsiques i transports
5.2 Comunicacions
5.3 Infraestructures agràries
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada
5.5 Informació bàsica i estadística
6. Regulació econòmica de caràter general
6.1 Regulació econòmica
6.2 Regulació comercial
7. Regulació econòmica de sectors productius
7.1 Agricultura, ramaderia i pesca
7.2 Indústria
7.3 Energia
7.4 Mineria
7.5 Turisme
8. Ajusts de consolidació
9. Transferències a administracions públiques
9.1 Transferències a administracions públiques
0 Deute públic

2.996.400
2.817.647
2.817.647
4.450.798
3.250.063
1.200.735
12.781.506
200.210
1.106.142
2.217.024
2.952.967
6.068.772
236.392
1.950.891
1.799.134
0
151.757
0
0
720.538
598.623
121.916
524.005
39.389
0
0
0
484.616
0
0
0
2.091.738

-10%
24%
-55%
26%
-24%
46%
29%
24%
-91%
---62%
10%
-24%
61%
-75%
---72%
---22%

2.091.738

22%

28.856.064

1%

2007
103,90
18,09
85,81
94,75
94,75
140,69
105,47
35,22
337,03

0,00
8,70
0,00
0,00
22,60
19,81
2,79
25,39
0,30
0,00

100. Impost sobre la renda de les persones físiques
112. Impost sobre béns immobles
113.
114.
130.
170.
171.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Impost sobre activitats econòmiques
Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat
Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma

172. Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals
19. Imposts directes extingits
210. Impost sobre el valor afegit
220. Imposts especials
270. Recàrrecs sobre imposts indirectes de l'Estat
271. Recàrrecs sobre imposts indirectes de la Comunitat Autònoma
272. Recàrrecs sobre imposts indirectes d'uns altres ens locals
282. Impost sobre construccions, instal•lacions i obres
29. Imposts indirectes extingits
310. Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals)
311. Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques)
312. Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària)
321. Taxes per ocupació de la via pública
322. Taxes per aprofitament del sòl
323. Taxes per aprofitament del subsòl
324. Taxes per aprofitament de la volada
340. Preus públics per serveis de caràcter general
341. Preus públics per serveis que beneficien les activitats econòmiques
342. Preus públics per serveis que beneficien la propietat immobiliària
350. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic ( serveis generals)

0,00
194,73
51,39

64,66

%

51,25
10,17
0,00
0,00

0,00
186,92
50,25
50,88
12,14
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,54
0,00
5,91
36,61
68,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,66
0,00
7,42
36,71
65,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

352. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien la propietat immobiliària
360. Contribucions especials per obres
361. Contribucions especials per establiment o per ampliació de serveis

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

FONT: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'ens local

12%
-7%
9%
9%
2%
5%
-5%
-15%

77,00

2006

351. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien l'activitat econòmica

16,15

0,00
0,00
25,09
0,00
0,00
0,00
77,00

EVOLUCIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA DE DRETS RECONEGUTS (IMPORT EN EUROS)
2007

%
-4%

18,51
3,77
16,20
1,22
0,00
0,00
0,00
14,98
0,00
0,00
0,00
64,66

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala de grup de funció.

CONCEPTE INGRESSOS

2006
108,78
92,63
87,10
87,10
137,59
100,47
37,12
395,11
6,19
34,19
68,53
91,28
187,60
7,31
60,31
55,62
0,00
4,69
0,00
0,00
22,27

5,39
41,23
30,02
111,68
138,34
10,36
75,60
66,89

0.1 Deute públic

26/12/2006
05/05/2008
02/07/2008
25/08/2008
28/08/2008
29/09/2008
02/10/2008

-4%
2%
1%
-16%
----------15%
--20%
0%
4%
-----85%
--------

-13%
21%
-56%
22%
-26%
42%
25%
20%
-86%
--1%
7%
-26%
57%
-75%
---67%
---19%
19%

EXERCICI 2008
TIPUS:

MUNICIPI

NOM:

BURRIANA

POBLACIÓ(01-01-08):
Id. Entitat:

1832

CIF:

P1203200I

34.235
12032

CODI:

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL (imports en euros)
ACTIU

PASSIU

%

A. IMMOBILITZAT
I. Inversions destinades a ús general
II. Immobilitzacions immaterials
III. Immobilitzacions materials
IV. Inversions gestionades
V. Patrimoni públic del sòl
VI. Inversions financeres permanents
VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

84%
20%

68.955.245
16.573.752
304.616
35.430.885
16.612.743
21.228

0%
43%
20%
0%
0%
0%
0%
16%
0%

12.020
0

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

0
13.448.014

C. ACTIU CIRCULANT
I. Existències
II. Deutors

0
6.994.187
11.146
6.442.682
0

III. Inversions financeres temporals
IV. Tresoreria
V. Ajusts per periodització
TOTAL ACTIU

8%
0%
8%
0%

82.403.259

100%

%

A. FONS PROPIS

46.646.229

57%

I. Patrimoni
II. Reserves
III. Resultats d'exercicis anteriors
IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

48.550.232
0
0
-1.904.003
0
26.192.841

59%
0%
0%
-2%
0%
32%
0%

I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables
II. D´altres deutes a llarg termini
III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits
D. CREDITORS A CURT TERMINI
I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables

0
26.192.841
0

32%

9.564.189

12%

0%
0%

II. D'altres deutes a curt termini

0
-2.059.162

III. Creditors

11.623.351

-2%
14%

0

0%

82.403.259

100%

IV. Ajusts per periodització
TOTAL PASSIU

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (imports en euros)
DEURE

HAVER

%

A) DESPESES
1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

0

2. Aprovisionaments
a. Consum de mercaderies
b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles
c. D´altres despeses externes
3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
a. Despeses de personal
b. Prestacions socials
c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
d. Variació de provisions de tràfic
e. D´altres despeses de gestió
f. Despeses financeres i assimilables
g. Variació de les provisions d'inversions financeres
h. Diferències negatives de canvi
i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
25.525.424
11.733.703
8.426
0
-23.244
12.959.876
846.663
0
0
0

90%
41%
0%
0%
0%
46%
3%
0%
0%
0%

2.071.327
2.071.327
0

7%
7%
0%

859.171
0
0

3%
0%
0%
0%
0%
3%

4. Transferències i subvencions
a. Transferències i subvencions corrents
b. Transferències i subvencions de capital
5. Pèrdues i despeses extraordinàries
a. Pèrdues procedents d´immobilitzat
b. Variació de provisions d´immobilitzat
c. Pèrdues per operacions d'endeutament
d. Despeses extraordinàries
e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0
0
859.171

B) INGRESSOS
1. Vendes i prestacions de serveis

5.410

0%

0

0%
0%
0%
58%

a. Vendes
b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d
3. Ingressos de gestió ordinària
a. Ingressos tributaris
b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
a. Reintegraments
b. Treballs realitzats per l´entitat
c. D´altres ingressos de gestió
d. Ingressos de participacions en capital
e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
f. D´altres interessos i ingressos assimilats
g. Diferències positives de canvi
h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer
5. Transferències i subvencions
a. Transferències corrents
b. Subvencions corrents
c. Transferències de capital
d. Subvencions de capital

5.410
0
15.302.493

58%
0%

15.297.024
5.469
1.063.685

4%
0%

3.080

0%
3%
0%
0%
1%

0
727.990
0
0
332.616
0
0
10.180.332

0%
0%
38%
1%
37%
0%
1%
0%
0%

147.561
9.851.978
0
180.793

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0
0

a. Beneficis procedents de l´immobilitzat
b. Beneficis per operacions d´endeutament
c. Ingressos extraordinaris
d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

--

ESTALVI

%

0%
0%
0%

0
0
0
1.904.003

DESESTALVI

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES (imports en euros)
D'altres deutes a llarg termini
1.

Deutes amb entitats de crèdit

2.
3.
4.

Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

5.

Operacions d'intercanvi financer

26.192.841

D'altres deutes a curt termini

26.160.922

1.

Deutes amb entitats de crèdit

D'altres deutes

0

2.

D'altres deutes

Deutes en moneda distinta de l'euro

0

3.

Deutes en moneda distinta de l'euro

31.920

4.

Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

0

5.

Operacions d'intercanvi financer

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

-2.059.162
-2.198.574
0
0
139.412
0

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS
VALOR

1. Endeutament per habitant

700

D'ALTRES INDICADORS
VALOR
1. Termini de cobrament

35

2. Termini de pagament

149

3. Immobilització

142%

4. Fermesa

135%

5. Endeutament general

43%

6. Acumulació

-4%

7. Cobertura total

93%

FONT: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'ens local

1.- Total Actiu = Total Passiu

Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç:

Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç):

Incidència

EXERCICI 2008
TIPUS:

MUNICIPI

NOM:

BURRIANA

Id. Entitat:

CIF:

1832

P1203200I

Model:
PREVISIÓ

CAPÍTOLS INGRESSOS

INICIAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.737.000
2.150.000
6.382.076
7.813.282
200.700
0
69.000
100.000
10.084.763

0
0
0
1.098.918
0
0
20.230
5.898.906
0

37.536.821

7.018.054

TOTAL INGRESSOS

MODIFICACIÓ

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.

Remuneracions personal
Compra béns i serveis
Interessos
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències capital
Variació actius financers
Variació passius financers
TOTAL DESPESES

INICIAL

MODIFICACIÓ

(a)

DEFINITIVA

0
0
0
14
0
-29
5.899
0

DRETS R. NETS

10.737.000
2.150.000
6.382.076
8.912.200
200.700
0
89.230
5.998.906
10.084.763
44.554.875

19

(b)

(c)

RECAPT. NETA

10.570.434
384.650
5.156.572
9.999.538
262.682
0
180.793
75.807
10.084.763

29
1
14
27
1
0
0
0
27

100

9.278.621
384.650
4.881.684
9.266.003
248.276
0
79
23.576
5.230.869

36.715.240

100

82

29.313.756

98
18
81
112
131
-203
1

37.536.821

(a)

DEFINITIVA
9
19
13
18
34
0

7.018.054

OBLIGS. R. NETES

(b)

11.699.893
10.758.021
846.663
2.037.165
9.022.766
0
75.807
2.198.574

32
29
2
6
25

0
0

12.704.454
11.093.425
1.576.759
2.108.160
14.662.846
20.000
100.000
2.289.232

19

44.554.875

36.638.890

(c)

PAGS. LÍQUIDS

0
0
6

92
97
54
97
62
0
76
96

11.392.959
7.855.848
821.858
1.769.400
6.653.440
0
75.807
2.142.395

100

82

30.711.708

PREVISIÓ
SITUACIÓ ECONÒMICA

INICIAL

INGRESSOS - DESPESES

PENT. COBR.
88
100
95
93
95
-0
31
52

1.291.813
0
274.888
733.536
14.406
0
180.715
52.232
4.853.894

80

7.401.484

(d)

PENT. PAG.
97
73
97
87
74
-100
97

306.934
2.902.173
24.805
267.765
2.369.326
0
0
56.179

84

5.927.182

EXECUCIÓ

MODIFICACIÓ
0

(d)

EXECUCIÓ

997.855
1.772.651
186.858
316.177
3.744.513
0
0
0

11.706.599
9.320.773
1.389.901
1.791.983
10.918.333
20.000
100.000
2.289.232

Normal

EXECUCIÓ

PREVISIÓ
CAPÍTOLS DESPESES

12032

CODI:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

Imposts directes
Imposts indirectes
Taxes i d'altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienacions inversions reals
Transferències capital
Variació actius financers
Variació passius financers

34.235

POBLACIÓ(01-01-08):

DEFINITIVA

0

FINAL
0

DEUTORS - CREDITORS

MOVIMENT DE FONS

76.350

-1.397.952

1.474.302

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS (imports en euros)
SALDO
INICIAL
DRETS PENDENTS COBRAMENT

9.585.693
SALDO
INICIAL

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

4.281.968

MODIFICACIONS

TOTAL DRETS
ANUL.LATS

(a)
0

0
MODIFICACION
I ANUL.LACION
0

806.463
TOTAL OBLIGS
RECON.

(a)
0

4.
5.
6.

Despeses finançades amb romanent de tres.
Desviacions negatives de finançament
Desviacions positives de finançament

PRESCRIPCIONS

0

RECAPTACIÓ

PAGAMENTS

36.715.240
36.638.890

54

94

259.677

(d) Grau de realització del cobrat / pagat

76.350
2.479.162
0
2.936.104

2. Drets pendents de cobrament
- del pressupost corrent
- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

-380.593

6.442.682

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

- de pressuposts tancats
- d'operacions no pressupostàries
6.500.623
85.333.913
85.401.485
6.433.050

11.185.914
7.401.484
3.567.371
420.017
202.958
7.837.435

3. Obligacions pendents de pagament
- del pressupost corrent

Existències inicials
Cobraments
Pagaments
Existències finals

PENT. PAG.

(d)

4.022.291

3.567.371

1. Fons líquids

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

1.
2.
3.
4.

PENT. COBR.

(d)

5.211.858

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (imports en euros)

RESULTAT PRESSUPOSTARI (imports en euros)
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari (1-2)

0

4.281.968

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost;

1.
2.
3.

TOTAL DRETS
CANCEL.LATS

5.927.182
259.677
1.650.576

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

9.791.162

II. Saldos dubtós cobrament

4.430.650

III. Excés de finançament afectat

4.856.265

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

FONT: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'ens local

504.247

D'ALTRES INDICADORS

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT
1. Execució del pressupost de despeses
2. Realització de pagaments
3. Despeses per habitant
4. Inversió per habitant
5. Esforç inversor
6. Període mitjà de pagament
7. Execució del pressupost d'ingressos
8. Realització de cobraments
9. Autonomia
10. Període mitjà de cobrament
11. Superàvit (o dèficit) per habitant
12. Contribució pressupost romanent tresoreria
13. Realització pags. pressups. tancats
14. Realització cobrs. pressups. tancats
15. Liquiditat immediata
16. Solvència a curt termini

0

82%
84%
1.070
264
25%
97
82%
80%
73%
35
-11
-75%
94%
59%
82%
225%

1. Ingressos per habitant
2. Càrrega financera global
3. Càrrega financera global per habitant
4. Resultat pressupostari ajustat
5. Pressió fiscal per habitant
6. Capacitat o necessitat de finançament
7. Tresoreria
8. Finançament despeses corrents
9. Personal
10. Pendent cobrament exercicis tancats
11. Pendent pagament exercicis tancats
12. Tranferències
13. De risc
14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)

1.072
12%
89
-1%
471
-7.809.838
14%
97%
29%
33%
4%
423%
-228%
44%

EXERCICI 2008
TIPUS: MUNICIPI
NOM: BURRIANA

Id. Entitat:

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

1832

CIF:

POBLACIÓ(01-01-08):
CODI:

P1203200I

34.235
12032

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . .
3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . .
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria
5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria:
6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria:
7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . .
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >= Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . .
12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.- Obligacions reconegudes liquidació = Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense Incidència
Sense incidència
Incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Sense incidència
Incidència
Sense incidència

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER FUNCIÓ A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

EVOLUCIÓ DESPESA PER FUNCIÓ I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

DESPESES
1. Serveis de caràcter general
1.1 Òrgans de govern
1.2 Administració general
2 Protecció civil i seguretat ciutadana
2.2 Seguretat i protecció civil
3. Seguretat, protecció i promoció social
3.1 Seguretat i protecció social
3.2 Promoció social
4. Promoció de béns públics de caràcter social
4.1 Sanitat
4.2 Educació
4.3 Habitatge i urbanisme
4.4 Benestar comunitari
4.5 Cultura
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials
5. Promoció de béns públics de caràcter económic
5.1 Infraestructures bàsiques i transports
5.2 Comunicacions
5.3 Infraestructures agràries
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada
5.5 Informació bàsica i estadística
6. Regulació econòmica de caràcter general
6.1 Regulació econòmica
6.2 Regulació comercial
7. Regulació econòmica de sectors productius
7.1 Agricultura, ramaderia i pesca
7.2 Indústria
7.3 Energia
7.4 Mineria
7.5 Turisme
8. Ajusts de consolidació
9. Transferències a administracions públiques
9.1 Transferències a administracions públiques
0 Deute públic
0.1 Deute públic
TOTAL DESPESES

2008
4.152.328
778.524
3.373.804
3.430.950
3.430.950
4.920.668
3.873.402
1.047.266
17.005.119
205.186
1.796.468
6.163.099
4.060.312
4.390.572
389.483
2.887.492
2.492.057
0
395.435
0
0
893.525
783.527
109.998
303.614
35.483
0
0
0
268.131
0
0
0
3.045.195
3.045.195
36.638.890

2007
3.455.066

%
20%

601.485
2.853.580
3.150.798
3.150.798
4.678.682
3.507.399
1.171.283
11.207.779
179.376
1.370.970
998.264
3.713.984
4.600.533
344.653
2.514.022
2.224.576
0
289.447
0
0
751.611
658.774
92.837
844.331
9.943
0
0
0
834.388
0
0
0
2.560.614

29%
18%
9%
9%
5%
10%
-11%
52%
14%
31%
517%
9%
-5%
13%
15%
12%
-37%
--19%
19%
18%
-64%
257%
----68%
---19%

2.560.614

19%

29.162.904

26%

1. Data d'aprovació definitiva del pressupost
2. Data d'aprovació de la liquidació del pressupost
3. Data d'elaboració del compte
4. Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes
5. Data d'inici de l'exposició
6. Data de presentació del compte general al Ple
7. Data d'aprovació del compte general
8. Data d'enviament del compte general (*)
9. Data registre (*)

(*) Aquestes dates corresponen a l'últim compte enviat, les dades del qual
han servit per a elaborar l'informe

DESPESES
1. Serveis de caràcter general

2008

1.1 Òrgans de govern
1.2 Administració general
2 Protecció civil i seguretat ciutadana
2.2 Seguretat i protecció civil
3. Seguretat, protecció i promoció social
3.1 Seguretat i protecció social
3.2 Promoció social
4. Promoció de béns públics de caràcter social
4.1 Sanitat
4.2 Educació
4.3 Habitatge i urbanisme
4.4 Benestar comunitari
4.5 Cultura
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials
5. Promoció de béns pública de caràcter econòmic
5.1 Infraestructures bàsiques i transports
5.2 Comunicacions
5.3 Infraestructures agràries
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada
5.5 Informació bàsica i estadística
6. Regulació econòmica de caràter general
6.1 Regulació econòmica
6.2 Regulació comercial
7. Regulació econòmica de sectors productius
7.1 Agricultura, ramaderia i pesca
7.2 Indústria
7.3 Energia
7.4 Mineria
7.5 Turisme
8. Ajusts de consolidació
9. Transferències a administracions públiques
9.1 Transferències a administracions públiques
0 Deute públic

2007
103,90

17%

22,74
98,55
100,22
100,22
143,73
113,14
30,59
496,72

18,09

26%
15%
6%
6%
2%
7%
-13%
47%

85,81
94,75
94,75
140,69
105,47
35,22
337,03
5,39
41,23
30,02
111,68
138,34
10,36
75,60
66,89
0,00
8,70
0,00
0,00
22,60

0,00
11,55
0,00
0,00
26,10
22,89
3,21
8,87
1,04
0,00
0,00
0,00
7,83
0,00
0,00
0,00
88,95

19,81
2,79
25,39
0,30
0,00
0,00
0,00
25,09
0,00
0,00
0,00
77,00

88,95

77,00

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala de grup de funció.
EVOLUCIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA DE DRETS RECONEGUTS (IMPORT EN EUROS)
CONCEPTE INGRESSOS

113.
114.
130.
170.
171.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Impost sobre activitats econòmiques
Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat
Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma

172. Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals
19. Imposts directes extingits
210. Impost sobre el valor afegit
220. Imposts especials
270. Recàrrecs sobre imposts indirectes de l'Estat
271. Recàrrecs sobre imposts indirectes de la Comunitat Autònoma
272. Recàrrecs sobre imposts indirectes d'uns altres ens locals
282. Impost sobre construccions, instal•lacions i obres
29. Imposts indirectes extingits
310. Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals)
311. Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques)
312. Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària)
321. Taxes per ocupació de la via pública
322. Taxes per aprofitament del sòl
323. Taxes per aprofitament del subsòl
324. Taxes per aprofitament de la volada
340. Preus públics per serveis de caràcter general
341. Preus públics per serveis que beneficien les activitats econòmiques
342. Preus públics per serveis que beneficien la propietat immobiliària
350. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic ( serveis generals)

2008
0,00
217,42
54,60

2007

%

25,49
11,26
0,00
0,00

0,00
194,73
51,39
51,25
10,17
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,24
0,00
5,88
22,44
72,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,16
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,54
0,00
5,91
36,61
68,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

351. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien l'activitat econòmica

0,00

0,00
0,00

352. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien la propietat immobiliària
360. Contribucions especials per obres
361. Contribucions especials per establiment o per ampliació de serveis

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

FONT: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l'ens local

%

121,29

5,99
52,47
180,02
118,60
128,25
11,38
84,34
72,79

0.1 Deute públic

100. Impost sobre la renda de les persones físiques
112. Impost sobre béns immobles

18/02/2008
07/04/2009
15/12/2009
21/12/2009
24/12/2009
29/01/2010
04/02/2010
18/02/2010
18/02/2010

-12%
6%
-50%
11%
----------80%
--1%
-39%
7%
----3285%
--------

11%
27%
500%
6%
-7%
10%
12%
9%
-33%
--15%
16%
15%
-65%
247%
----69%
---16%
16%

ANNEX II

INCIDÈNCIES DELS COMPTES GENERALS DE 2007 I 2008

Número de
la
incidència

Descripció de la incidència

Any en
què es va
produir

14

L’aprovació definitiva del pressupost es va
realitzar amb posterioritat al 31 de desembre de
l’exercici anterior

2008

15

La liquidació del pressupost no es va aprovar en
el termini legalment establit.

2007 i
2008

16

El Compte General no es va elaborar en el
termini legalment establit.

2007 i
2008

17

L’informe de la Comissió Especial de Comptes
no es va emetre en el termini legalment establit..

2008

18

L’inici d’exposició pública del Compte General
es va realitzar amb posterioritat al termini
legalment establit.

2008

19

La presentació al Ple del Compte General es va
realitzar amb posterioritat al termini legalment
establit.

2008

20

El Compte General es va aprovar amb
posterioritat al termini legalment establit.

2007 i
2008

19

L’epígraf A) VI, “Inversions financeres
permanents” de l’actiu del balanç apareix amb
signe negatiu. (Errors detectats: -88.264,9>=0).

20

L’epígraf A) VI.1, “Inversions financeres
permanents. Cartera de valors a llarg termini”
de l’actiu del balanç apareix amb signe negatiu.
(Errors detectats: -94.275,02>=0).

88

El total de l’epígraf A) IV., “Resultats de
l’exercici” del passiu del balanç, no coincideix
amb l’estalvi o desestalvi del “Compte del
resultat
economicopatrimonial".
(Errors
detectats:
(1.312.967,8=
3.428.211
o
1.312.967,8=0).

2007

L’error del saldo inicial dels
comptes 250, 251, 253 “Valors de
renda fixa” ha sigut esmenat en
l’exercici següent.

2007

L’error del saldo inicial dels
comptes 250, 251, 253 “Valors de
renda fixa” ha sigut esmenat en
l’exercici següent.

2007

L’epígraf D) II,1, “D’altres deutes a curt
termini. Deutes con entintats de crèdit” del
passiu del balanç, apareix amb signe negatiu.
(Errors detectats: (-2.198.574,46)<0).
62

187

2008

L’import de les obligacions reconegudes netes
del capítol 4 de la “Liquidació del pressupost de
despeses” no coincideix amb la suma del deure
dels comptes del pressupost de despeses, (650),
“Transferències corrents” i (651), “Subvencions
corrents” del balanç de comprovació (per al cas
de subvencions o transferències en espècie,
s’indicarà en la columna "Justificació" el
concepte i l’import).
(Errors detectats: 2.037.164,83 no és igual a
(0+2.071.327,38).

Justificació de l’Ajuntament

2008

Comentaris de
la Sindicatura

No es traspassaren els resultats de
l’exercici. S’esmenarà en l’exercici
següent.

L'error es deu al fet que totes les
operacions
de
pagament
d’amortitzacions del deute s’han
realitzat contra el compte 520, però
a principi de l’any no es va fer
l’assentament
comptable
de
regularització de LT a CT, i el
saldo inicial del compte era 0.
Aquest saldo es regularitza en
exercicis posteriors.

Hem comprovat
que s’ha fet la
reclassificació del
LT al CT i que el
saldo
no
és
negatiu.

La diferència es deu a unes factures
del capítol 4 que han passat al
compte 413, “Factures pendents
d’aplicar a pressupost”, raó per la
qual l’import de 34.162,55, que és
la diferència, afecta els comptes
650/651, però no a la liquidació del
pressupost.

Pendent de
solucionar.

Número de
la incidència

Descripció de la incidència

Any en
què es va
produir

209

L’import de les desviacions de finançament
positives de l’exercici del “Resultat pressupostari”,
no coincideix amb el total de les desviacions de
finançament de l’exercici positives de les
“Despeses amb finançament afectat” de la
Memòria.

Justificació de l’Ajuntament
2007: Informació del finançament afectat en
distinta aplicació, esmenat en l’exercici
següent. Si cal, preguem que la sol·liciteu.

2007 i
2008

2007: (Errors detectats: 3.341.941,98=0)

Comentaris de
la Sindicatura
Comprovat

2008: No s’utilitza el mòdul de projectes de
l’aplicació informàtica per la qual cosa
s’adjunta
en
PDF
(documentació
complementària 2) el càlcul.

2008: (Errors detectats: 2.936.104,44 no és igual a
0).

210

L’import de les desviacions de finançament
positives de l’exercici del “Resultat pressupostari”,
no coincideix amb el total de les desviacions de
finançament de l’exercici positives de les
“Despeses amb finançament afectat” de la
Memòria.

Informació del finançament afectat en
distinta aplicació, esmenat en l’exercici
següent. Si cal, preguem que la sol·liciteu.

Comprovat

La llista és correcta. Es tracta d’un error de
validació, ja que el compte 2202 hauria de
tenir un saldo deutor a l'inici de l'exercici i
té un saldo creditor (diferent al de la
naturalesa del compte), però es regularitza
en aquest exercici, ja que l’apunt s’hauria
d’haver fet en el compte 2200.

Comprovada la
regularització
del
saldo
negatiu en el
compte 2202.

La llista és correcta. Es tracta d’un error de
validació, ja que el compte 2202 hauria de
tenir un saldo deutor a l'inici de l'exercici i
té un saldo creditor (diferent al de la
naturalesa del compte), però es regularitza
en aquest exercici, ja que l’apunt s’hauria
d’haver fet en el compte 2200.

Comprovada la
regularització
del
saldo
negatiu en el
compte 2202.

2007: Error en els comptes 250, 251, 253,
de “Valors de renda fixa”, esmenat en
l’exercici següent.

Comprovada
l’esmena
de
l’error en el
compte 251

2007

(Errors detectats: 2.936.104,44 no és igual a 0).

225

La suma del saldo inicial. Les entrades o dotacions
i els augments per transferències o traspàs d’un
altre compte dels següents comptes relacionats en
les “Immobilitzacions materials” de la Memòria, no
coincideix amb la seua suma del deure del balanç
de comprovació.

2008

(Errors detectats: Número de compte 2202
(-38.500,00+0+38.500,00) no és igual a 38.500,00).

226

La suma de les eixides, baixes o reduccions i les
disminucions per transferències o traspàs a un altres
comptes relacionats en les “Immobilitzacions
materials” de la Memòria, no coincideix amb la
suma de l'haver del balanç de comprovació.

2008

(Errors detectats: Número de compte=2202 (0+0)
no és igual a 38.500,00).
La suma del saldo inicial, les entrades o dotacions i
els augments per transferències o traspàs a un altres
comptes relacionats en les “Inversions financeres”
de la Memòria, no coincideix amb la suma del
deure del balanç de comprovació.
240

2007:(Errors detectats:
251:-100.285,14+0+0=0)

Número

de

compte

2007 i
2008

2008: (Errors detectats: Número de compte = 251
(-100.285,14+0+100.285,14) no és igual a
100.285,14.

241

La suma de les eixides, baixes o reduccions i les
disminucions per transferències o traspàs a un altres
comptes relacionats en les “Inversions financeres”
de la Memòria, no coincideix amb la suma de
l'haver del balanç de comprovació: 2007: (Errors
detectats número de compte 251:0+0=100.285,14)

2007: Error en els comptes 250, 251, 253,
de “Valors de renda fixa”, esmenat en
l’exercici següent.
2007 i
2008

2008: (Errors detectats: Número de compte = 251
(0+0) no és igual a 100.285,14).

El saldo final total de "Tresoreria" de la Memòria
no coincideix amb el saldo de l’exercici actual de
l’epígraf C) III. Tresoreria de l’actiu del balanç.
247

2007: (Errors detectats: 6.500.623,3=6.510.254,74)
2008: (Errors detectats: 6.433.050,46 no és igual a
6.442.681,90).

2008: La llista és correcta. Es tracta d’un
error de validació, ja que el compte 251
hauria de tenir un saldo deutor a principis de
l’exercici i té un saldo creditor (diferent al
de la naturalesa del compte), però es
regularitza en aquest exercici, ja que els
apunts s’haurien d’haver fet en el compte
542.

2007 i
2008

2008: La llista és correcta. Es tracta d’un
error de validació, ja que el compte 251
hauria de tenir un saldo deutor a principis de
l’exercici i té un saldo creditor (diferent al
de la naturalesa del compte), però es
regularitza en aquest exercici, ja que els
apunts s’haurien d’haver fet en el compte
542.
2007: El compte 5792 pertany a
“Tresoreria” per ser del subgrup 57, però és
un compte intern, per tant no relacionat en
la Memòria.
2008: La diferència de 9.631,44 es deu al
compte 5792 (Control d’acomptes) que té
saldo. Es regularitza en exercicis posteriors.

Comprovada
l’esmena
de
l’error en el
compte 251

Hem comprovat
que s’ha inclòs
el compte 5792
en la Memòria
de 2009

Número de
la incidència

Descripció de la incidència
El saldo inicial total de "Tresoreria" de la Memòria
no coincideix amb el saldo de l’exercici anterior de
l’epígraf C) III. "Tresoreria" de l’actiu del balanç.

248

2007:(Errors detectats: 6.107.195,44=6.116.826,88)

Any en
què es va
produir

2007: Falta recollir el compte 5792 en la
llista de la Memòria. S’hi ha esmenat en
l’exercici següent.
2007 i
2008

2008: (Errors detectats: 6.500.623,30 no és igual a
6.510.254,74).

261

El total pendent a 31 de desembre de l’"Estat del
deute. Capitals. Deutes en moneda nacional" de la
Memòria no coincideix amb la suma dels epígrafs
del passiu del balanç [C. I. 1-2; C) II.1-2; D) I.1-2;
D) II.1-2], tret dels comptes (176), “Interessos a
llarg termini de deutes amb entitats de crèdit” i
(526), “Interessos a curt termini de deutes amb
entitats de crèdit”, del balanç de comprovació.

Justificació de l’Ajuntament

2008: La diferència de 9.631,44 es deu al
compte 5792 (Control d’acomptes) que té
saldo. Es regularitza en exercicis posteriors.
2007: Error en el balanç del saldo inicial de
deutes. Estem localitzant el problema del
desajust i l’esmenarem en l’exercici
següent.

2007 i
2008

2007:(Errors
detectats:
12.943.295,5=0+0+16.076.158,79+0+0+0+0+0-0-0)

Comentaris de
la Sindicatura
Hem comprovat
que el compte
5792 s’ha inclòs
en la Memòria
de 2009.

Pendent
solucionar

de

Pendent
solucionar

de

La diferència es deu al fet que el compte
4500 amb saldo creditor de 814,81 el qual
hauria de ser deutor, però es va fer una
anul·lació d’un rebut que havia sigut
comptabilitzat en el compte 4503, es
regularitzarà en exercicis posteriors amb un
apunt de comptabilitat del compte 4500 al
4503.

Pendent
solucionar

de

Error de la llista, les devolucions pendents
són 0. Error en els acumuladors que se
soluciona en exercicis posteriors.

Hem comprovat
que
s’ha
corregit la llista.

2008: La validació que fa de la suma dels
comptes 170 i 520 és incorrecta, ja que
s’haurien de restar els 2.198.574,46 euros,
en compte de sumar-los, puix que el compte
520 té un saldo diferent a la de la seua
naturalesa. Tot i així, hi ha una diferència
que es regularitzarà en exercicis posteriors.

2008: (Errors detectats: 24.195.291,30 no és igual a
(0+0+26.160.921,56+0+0+0+-2.198.574.46+0-0-0).

277

L’import dels drets pendents de cobrament de la
informació de les operacions per administració de
recursos per compte d’altres ens públics. El
desenvolupament del procés de gestió dels recursos
administrats de la Memòria no coincideix amb el
saldo del compte (450), “Deutors per drets
reconeguts de recursos d’altres ens públics” deduït
l’haver dels comptes (4510) i (4513) drets anul·lats
per recursos d’altres ens públics i (458) “Drets
cancel·lats per recursos d’altres ens públics” del
balanç de comprovació.

2008

La diferència es deu al fet que el compte
4500 amb saldo creditor de 814,81 el qual
hauria de ser deutor, però es va fer una
anul·lació d’un rebut que havia sigut
comptabilitzat en el compte 4503, es
regularitzarà en exercicis posteriors amb un
apunt de comptabilitat del compte 4500 al
4503.

(Errors detectats: 47.110,69 no és igual a
(67.843,43-112,78-19.805,15-0).

278

El saldo del compte (450), “Deutors per drets
reconeguts de recursos d’altres ens públics”, deduït
l’haver dels comptes (450) i (4513), “Drets
anul·lats per recursos per compte d’altres ens
públics” i (458), “Drets cancel·lats per recursos per
compte d’altres ens públics”, no coincideix amb el
saldo del compte (452), “Ens públics per drets per
cobrar” del balanç de comprovació.

2008

(Errors detectats: (67.843,43-112,78-19.805,15-0)
no és igual a 47.110,69).

282

L’import de les devolucions pendent de pagament a
31 de desembre de la "Informació de les operacions
per administració de recursos per compte d’altres
ens públics”. Desenvolupament de les devolucions
de recursos per compte d’altres ens públics de la
Memòria no coincideix amb el saldo del compte
(457), “Creditors per devolució d’ingressos per
recursos d’altres ens públics” del balanç de
comprovació
(Errors detectats: (-213,25) no és igual a 0).

2008

Número de
la incidència

285

Any en
què es va
produir

Descripció de la incidència
L’import de les obligacions pendent de pagament a 31
de desembre de la "Informació de les operacions per
administració de recursos per compte d’altres ens
públics. Obligacions derivades de la gestió”, de la
Memòria no coincideix amb el saldo del compte (453),
“Ens públics per ingressos pendents de liquidar” del
balanç de comprovació.

Justificació de l’Ajuntament
2007: Ho rescindim i ho esmenem en el següent
exercici.

2007 i
2008

Comentaris
de la
Sindicatura
Immaterial

2008: La diferència de 0,02 prové d’anys
anteriors al 2006, del trasllat de l’antiga aplicació
a l’actual. S’estudiarà per a poder regularitzar-lo
en exercicis posteriors.

2007: (Errors detectats: 77.848,63=77.848,61)
2008: (Errors detectats: 58.705,62 no és igual a
58.705,60).

295

L’import dels cobraments pendents d’aplicació a 31 de
desembre de la “Informació de les operacions no
pressupostàries de tresoreria. Partides pendents
d’aplicació. Cobraments”, de la Memòria, no
coincideix amb la suma del saldo dels comptes (554),
“Cobraments pendents d’aplicació” i (559) “D’altres
partides pendents d’aplicació” del balanç de
comprovació.
(Errors
22.912,22)

detectats:

La llista és errònia perquè falta incloure el
compte 559 que no s’hi relaciona perquè no porta
associat un concepte no pressupostari. La llista
del romanent i el balanç és correcta..
2007

172.824,48=172.824,48+

El total modificacions de les "Modificacions de crèdit"
de la Memòria no coincideix amb la suma de cada una
de les modificacions relacionades.
312

317

(Errors detectats: Cod EcoG=48900 71.942,00 no és
igual
a
(23.500,00+61.850,00+0+2.866,24(18.214,24+0+25.440,00-0+0)
Cod EcoG=61100
1.237.851,73 no és igual a (42.990,04+0+0+9.435,390+1.190.081,80+0-0+0).
El total de l’import dels "Creditors per operacions
pendents d’aplicar al pressupost” de la Memòria no
coincideix amb la suma de l’haver del compte (413),
“Creditors per operacions pendents d’aplicar a
pressupost” del balanç de comprovació".
(Errors detectats:
3.549.544,64).

327

2.710.112,44

no

és

igual

2008

a

El total pendent de pagament a 1 de gener de les
"Devolucions d’ingressos" de la Memòria, més/menys
les modificacions al saldo inicial i anul·lacions, més les
devolucions reconegudes en l’exercici, no coincideix
amb la suma de l’haver del compte (408) “Creditors
per devolució d’ingressos” del balanç de comprovació.
2007:(Errors
256.367,57+0+180.754,3=311.469,29)

2008

La llista és correcta. Es tracta d’un error de
validació. Les modificacions de crèdit estan
totalment quadrades però validar no té en compte
les baixes.

La llista que apareix en la Memòria és correcta,
correspon a factures pendents d’aplicar de 2008,
però hi ha un saldo inicial de 839.432,20 euros
que correspon a factures d’exercicis anteriors
pendents. Saldo inicial Cte. 413=839.432.20
Saldo final Cte. 413=3.549.544,64. La diferència
és de 2.710.112,44 euros i correspon a l’import
que apareix en la llista de la Memòria.
2007: Error en el saldo inicial pendent del compte
408, esmenat en l’exercici següent.
2008: Error de la llista que regularitzarem en
exercici posteriors.

2007 i
2008

detectats:

2008:(Errors detectats: (250.454,71+0+308.676,87) no
és igual a 432.506,85).
El total pendent de pagament a 31 de desembre de les
devolucions d’ingressos de la Memòria no coincideix
con el saldo del compte (408) “Creditors per devolució
d’ingressos” del balanç de comprovació.
328

2007: (Errors detectats: 249.482,56=123.829,98)
2008: (Errors detectats: 252.339,87 no és igual a
125.715,14) / 2008: (Errors detectats: 252.339,87 no és
igual a 125.715,14).

2007: Error en el saldo inicial pendent del compte
408, esmenat en l'exercici següent.
2007 i
2008

2008: Error de la llista que regularitzarem en
exercicis posteriors.

L’han
regularitzat

Número de
la incidència

336

349

Descripció de la incidència
L’import dels drets pendents de cobrament a 31 de
desembre dels següents anys pressupostaris, relacionat
en “Drets per cobrar de pressuposts tancats. Drets
extingits” de la Memòria, no coincideix amb els drets
pendents de cobrament a 1 de gener de “Drets per
cobrar de pressuposts tancats. Drets anul·lats” de la
Memòria, una vegada deduïdes les modificacions al
saldo inicial dels “Drets per cobrar de pressuposts
tancats. Drets anul·lats”, el total de drets cancel·lats i la
recaptació dels “Drets per cobrar de pressuposts
tancats. Drets extingits”.
L’import dels drets pendents de cobrament del
“Romanent de tresoreria” de la Memòria no coincideix
amb la suma dels drets pendents de cobrament del
pressupost corrent, els drets pendents de cobrament de
pressuposts tancats i els drets pendents de cobrament
d’operacions no pressupostàries, deduïts els
cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva.

Any en
què es va
produir

Justificació de l’Ajuntament
El llista és correcta. Drets pendents a
01/01/2007=8.510.377,34
modific.=0
Drets
anul·lats=690.657,81
Drets
cancel·lats=0
Recaptació
=4.157.912,70
Pendents
a
31/12/2007= 3.661.806,83.

2007

La llista és correcta. Es tracta d’un error de
validació.

2007

(Errors
detectats:
10.096.270,49=5.923.885,82+
3.661.806,83+706.314,54-195.736,7).
L’import dels fons líquids del “Romanent de
tresoreria” de la Memòria no coincideix amb la suma
dels comptes (570), (571), (573), (574.1), (575.1),
(575.9), (577) i (578) que formen part del subgrup (57)
“Tresoreria”, del balanç de comprovació.
353

2007:(Errors
detectats:
6.510.254,74=2.188,93+3.799.323,86+747.061,93+0+
0+0+1.938.719,37+0) /

2007: La llista del romanent és correcta, la
diferència es deu a dos comptes 5792 i 5740, que
esmenarem en exercicis anteriors.

2007 i
2008

2008: (Errors detectats: 6.442.681,90 no és igual a
(293,44+4.605.867,68+43.376,84+0+0+0+1.771.047,3
8+0).
L’import dels drets pendents de cobrament
d’operacions no pressupostàries del “Romanent de
tresoreria” de la Memòria no coincideix amb la suma
dels comptes (260), (265), (440), (442), (449), (456),
(470), (471), (472) i (565) i (566) del balanç de
comprovació.
356

2007:(Errors
detectats:
706.314,54=0+0+10.894,98+0+8.668,81+00+24.721,19+0+338.378,97+10.000+1.145,5).

2007: El Romanent és correcte. Es tracta d’un
error de validació per no incloure el compte 446
(312.505,09) en el càlcul. És un compte de
formalització d’operacions no pressupostàries
que utilitza l’aplicació.
2007 i
2008

2008: (Errors detectats: 420.017,05 no es igual a
(0+0+11.050,50+28.604,19+8.673,81+00+49.442,38+0+6.792,19+10.000,00+1.145,00).

357

L’import dels cobraments realitzats pendents
d’aplicació definitiva del “Romanent de tresoreria” de
la Memòria no coincideix amb la suma dels comptes
(554), “Cobraments pendents d’aplicació” i (559,
“D’altres partides pendents d’aplicació” del balanç de
comprovació.
(Errors detectats: -195.736,7=172.824,48+22.912,22).

2008: L’import dels fons líquids del “Romanent
de tresoreria” és correcte. Es tracta d’un error de
validació pels comptes següents: Cte. 5792.
Saldo=9.631,44. Compte de formalització que no
es té en compte en fer la validació. Cte.
5740.=12.396,66 Compte que no es té en compte
en fer la validació. Cte. 5750 saldo=66,46.
Compte que no es té en compte en fer la
validació.

2008: La llista és correcta. Es tracta d’un error de
validació degut al compte següent: Cte. 446.
Saldo =304.308,48. És un compte de
formalització que utilitza l’aplicació informàtica i
que no es té en compte en fer la validació.

La llista és correcta. Es tracta d’un error de
validació.
2007

Comentaris
de la
Sindicatura

Número de
la incidència

Descripció de la incidència

Any en
què es va
produir

L’import de les obligacions pendents de pagament
d’operacions no pressupostàries del “Romanent de
tresoreria” de la Memòria no coincideix amb la
suma dels comptes (180), (185), (410), (414), (419),
(453), (475), (476), (477), (502), (507), (522), (525),
(560) y (561) del balanç de comprovació.

360

2007:(Errors
detectats:
1.753.611,22=28.018,36+0+21.799,23+1.989,69+91
1.599,41+77.848,61+308.248,12+70.994,81+503.61
2,06+0+0+0+8.232,53+199.053,12).

2007: El Romanent és correcte. La diferència es
deu al fet que no s’han tingut en compte els
comptes següents: Cte. 180= 28.018,36. (No
entra en el Romanent) Cte. 416=656,559,34
(Compte de formalització d’operacions no
pressupostàries). Ctes. 4750, 4752, 5613, 4615
que tenen un saldo diferent al de la seua
naturalesa.
2007 i
2008

2008:(Errors detectats: 1.650.575,86 no és igual a
(31.919,77+0+21.114,63+1.989,69+1.063.387,49+5
8.705,60+327.692,79+74.706,50+5.641,44+0+0+0+
0+17.409,50+202.864,86).

362

L’import de l’excés de finançament afectat del
"Romanent de tresoreria" de la Memòria no
coincideix amb el total de les desviacions de
finançament acumulades positives de les "Despeses
amb finançament afectat. Desviacions de
finançament" de la Memòria.
2007: (Errors detectats: 3.341.941,98=0)
2008: (Errors detectats: 4.856.264,64 no és igual a 0).

Justificació de l’Ajuntament

2008: La llista és correcta. Es tracta d’un error de
validació pel següent: Cte. 416. Saldo =
-41.252,58. És un compte de formalització que
utilitza l’aplicació informàtica i que no es té en
compte en fer la validació. Cte. 4752. Saldo =
83.326,97. És un compte que té un saldo diferent
al de la seua naturalesa. És deutors quan hauria
de ser creditor. Cte. 5613. Saldo = 80.862,25. És
un compte que té un saldo diferent al de la seua
naturalesa. És deutors quan hauria de ser creditor.
Cte. 180. Saldo = 31.919,77 Compte que no s’ha
tingut en compte en el Romanent.
2007: Informació de finançament afectat en
distinta aplicació, esmentat en l’exercici següent.
Si cal, preguem que la sol·liciteu..

2007 i
2008

2008: No s’utilitza el mòdul de projectes de
l’aplicació informàtica per la qual cosa s’adjunta
en PDF (documentació complementària 2) el
càlcul.

Comentaris
de la
Sindicatura

