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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 7/2019, relatiu al Compte general de les
corporacions locals, exercici 2017
Barcelona, 10 de juliol de 2019
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 7/2019, relatiu al Compte
general de les corporacions locals, exercici 2017, en compliment del seu Programa anual
d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers com a ponent, va ser aprovat pel Ple
de la Sindicatura en la sessió del 14 de maig del 2019.
El treball té per objecte verificar, a partir de la revisió i validació de les dades comptables
lliurades, que els comptes generals presentats s’ajusten a la normativa quant a ens
integrants i quant a comptes que els formen, que estan degudament aprovats i que han
estat tramesos a la Sindicatura de Comptes dins del termini previst, i que la formulació dels
comptes i estats anuals és la correcta.
Les observacions més rellevants que poden fer-se del treball efectuat, recollides en
l’apartat de conclusions de l’informe, es resumeixen a continuació:
• El grau de presentació del Compte general dins del termini establert, per tipus d’ens
local, ha estat el següent:

Tipus d’ens
Diputacions
Consells comarcals
Entitats metropolitanes
Mancomunitats
Ajuntaments
Entitats municipals descentralitzades
Totals

Lliurats complets dins de
termini (retuts)

Lliurats dins de termini

Nombre
d’ens

Nombre

%

Nombre

%

4

4

42

31

100

4

100

74

21

50

1

1

100

0

0

67

29

43

26

39

948

666

70

600

63

65

44

68

43

66

1.127

775

69

694

62

D’un total de 775 ens locals que han lliurat el Compte general a la Sindicatura fins al 15
d’octubre del 2018, 694 compleixen tots els requeriments exigits per la llei per ser
considerats degudament retuts.
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En l’exercici 2017 hi ha hagut una lleugera millora del lliurament dels comptes
respecte de l’exercici 2016, en bona part motivada per l’increment dels comptes
lliurats per les mancomunitats de municipis, els ajuntaments i les entitats municipals
descentralitzades.
• En termes generals, el nivell de compliment normatiu del contingut dels comptes de
les entitats que els han tramès dins de termini és millorable, i es manté la tendència de
disminució del nombre de comptes tramesos de forma incompleta. Així, un total de
81 comptes generals dels 775 enviats fins al 15 d’octubre a la Sindicatura eren
incomplets.
• Un total de 88 entitats (48 ens matrius, 23 organismes autònoms i 17 consorcis adscrits)
han presentat el resultat pressupostari de l’exercici 2017 negatiu un cop ajustat amb els
crèdits finançats amb romanent de tresoreria i les desviacions negatives i positives de
l’exercici. Aquest fet palesa que els drets reconeguts en l’exercici han estat insuficients
per poder fer front a les depeses generades.
Per altra banda, 18 entitats presentaven el romanent de tresoreria disponible per a
despeses generals negatiu a final de l’exercici (6 ens matriu, 5 organismes autònoms i 7
consorcis adscrits). Els respectius plens haurien de reduir la despesa en el pressupost
de l’exercici immediatament següent o bé concertar una operació de crèdit per una
quantia igual al dèficit produït.
• S’han continuat incomplint els terminis legals establerts tant per aprovar el Compte
general com per trametre’l a la Sindicatura. El període mitjà entre l’aprovació definitiva
del Compte general de l’exercici 2017 i la seva presentació a la Sindicatura ha estat de
vint-i-nou dies, termini que s’ha reduït en un dia respecte del període mitjà de l’exercici
2016, quan va ser de trenta dies.
En l’apartat 2.2 de l’informe, la Sindicatura formula un conjunt de recomanacions per
millorar el contingut dels comptes que s’han de presentar i els resultats de la tramesa. Se’n
destaquen les següents:
• El Ple de la corporació hauria de vetllar perquè, un cop el Compte general fos aprovat,
es trametés a la Sindicatura de Comptes sense dilació; per això es recomana que
l’acord d’aprovació del Ple de la corporació inclogui el termini per trametre’l i que aquest
no sigui superior a quinze dies. Així mateix els ens locals haurien de vetllar perquè els
comptes es trametessin de forma completa.
• Els ens locals que tanquen la liquidació amb un romanent de tresoreria per a despeses
generals negatiu haurien d’elaborar els plans de sanejament financers adequats i vetllar
per a la seva aplicació efectiva i amb la suficient antelació, per recuperar la solvència a
curt termini.
• Els ens locals haurien d’avançar en la implantació d’una comptabilitat de costos que els
permetés avaluar l’eficàcia, l’eficiència i l’economia en la prestació dels serveis.
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• Els ens locals haurien de prendre les mesures necessàries perquè les entitats sense
finalitat de lucre i les unitats dependents de l’ens local incloses en l’àmbit d’aplicació de
la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en les quals
tinguessin participació fossin inscrites en el Registre del sector públic local.
• Es recomana a l’Administració de la Generalitat que la Direcció General d’Administració
Local vetlli perquè cada ens local inscrigui en el Registre del sector públic local de
Catalunya tota la informació relativa als seus ens dependents, adscrits i/o vinculats.
Igualment es recomana que es modifiqui el contingut de l’Inventari públic de control del
compliment de les obligacions de tramesa de documentació economicofinancera i que
hi incorpori la informació obligatòria que els ens locals han d’enviar periòdicament en
matèria de tutela financera.
• Cal que els òrgans reguladors corresponents aprovin la normativa per elaborar els
estats consolidats del sector públic local. Així mateix es recomana que es modifiqui la
normativa de forma que els terminis per a la formació, informació, examen i aprovació
del Compte general dels ens locals es redueixin considerablement respecte dels
actuals.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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