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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PARLAMENT DE CATALUNYA
SINDICATURA DE COMPTES
RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2013, per la qual es dóna publicitat als apartats 1 i 2 de l’Acord del Ple
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 8 d’octubre de 2013 relatiu al tractament dels comptes
anuals dels consorcis locals.
D’acord amb la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, modificada per la Llei 5/2012, del 20
de març, els consorcis que formen part del sector públic de Catalunya estan subjectes al control de la
Sindicatura –article 3.b de la referida Llei. Per tant, pel fet de ser entitats sotmeses a fiscalització han de
presentar els comptes anuals en el termini fixat per aquesta llei o per altres disposicions legals –article 4.1 de
la Llei de la Sindicatura de Comptes.
Els consorcis locals han de retre els comptes anuals amb el format de Compte general i en el termini fixat per
al Compte general dels ens locals però, atès que pròpiament no són ens locals, els seus comptes no s’han
d’incloure, almenys de forma obligatòria, en l’informe que la Sindicatura fa sobre el retiment del Compte
general dels ens locals. Aquest fet no impedeix que puguin ser tractats de forma anàloga als comptes d’aquests
ens; i amb la informació derivada d’aquest tractament la Sindicatura té competència per elaborar un informe
sobre el retiment dels comptes dels consorcis locals.
A partir d’aquests raonaments el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en data 8 d’octubre de 2013,
va adoptar un acord en relació amb el tractament dels comptes anuals dels consorcis locals que afecta els
comptes de l’exercici 2013 d’aquestes entitats, i en els apartats 1 i 2 s’estableix que aquests s’incorporaran al
mateix procediment de gestió que la Sindicatura du a terme respecte del Compte general de les corporacions
locals.
Per tal de donar publicitat als apartats 1 i 2 de l’Acord referit i donar a conèixer als possibles afectats les eines i
els procediments que la Sindicatura té aprovats per tramitar aquests comptes anuals, en ús de les atribucions
que em confereix l’article 29.2.b de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes,

Resolc:

Primer.- Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya els apartats 1 i 2 de l’acord del Ple de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya del 8 d’octubre del 2013, annexos a aquesta Resolució, relatius al
tractament dels comptes anuals dels consorcis locals.

Segon.- Comunicar als ens interessats que l’acord vigent relatiu a la forma en què les corporacions locals han
de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics és l’Acord del Ple de la
Sindicatura de Comptes publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 6382 del 24 de maig del 2013.

Tercer.- Comunicar als ens interessats que les eines informàtiques d’ajuda per complir el que estableixen els
apartats anteriors d’aquesta resolució així com altra informació relacionada estan a la seva disposició en
l’apartat de corporacions locals del web de la Sindicatura de comptes
(http://www.sindicatura.cat/corporacions_locals)

Barcelona, 13 de desembre de 2013

Jaume Amat i Reyero
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Síndic major

Annex

Els apartats 1 i 2 de l’Acord del 8 d’octubre del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al
tractament dels comptes anuals dels consorcis locals, són el següents:
1. Que els comptes anuals dels consorcis locals del sector públic s’incorporin plenament al procediment de
gestió dels expedients de comptes de la Sindicatura amb la mateixa gestió que es fa dels comptes generals
dels ens locals.
2. Que la incorporació dels consorcis locals a la gestió dels expedients de comptes dels ens locals s’inclogui en
l’Acord del Ple relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de
Comptes el Compte general del 2013 per mitjans telemàtics.
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