(publicat al DOGC núm. 6992 de 6 de novembre de 2015, en la Resolució de 4 de novembre
de 2015 per la qual es fa públic el corresponent Conveni de col·laboració entre el Tribunal de
Comptes i la Sindicatura de Comptes)
ACORD
Del 3 de novembre del 2015 del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que regula
les regles de presentació davant la Sindicatura de Comptes, a través de la plataforma EACAT,
de la informació sobre els acords i les resolucions de les entitats locals contraris a objeccions
formulades pels interventors locals i les anomalies detectades en matèria d’ingressos als quals
es refereix l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i sobre els acords adoptats
amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, mitjançant un procediment telemàtic.
La Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
va modificar l’article 218 del TRLRHL, afegint-hi l’obligació que l’òrgan interventor trameti
anualment al Tribunal de Comptes totes les resolucions i tots els acords adoptats pel president
o presidenta de l’entitat local i pel Ple de la corporació contraris a les objeccions formulades, i
també un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. Si escau, cal
acompanyar la documentació amb els informes justificatius presentats per la corporació local.
El Tribunal de Comptes, amb la finalitat de dur-lo a terme, ha dictat la “Instrucció que regula la
remissió al Tribunal de Comptes de la informació sobre acords i resolucions del Ple, de la
Junta de Govern Local i del president o presidenta de l’entitat local contraris a objeccions
formulades pels interventors locals i anomalies detectades en matèria d’ingressos, així com
sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, a través d’un
procediment telemàtic” (BOE de 17 de juliol del 2015), en què es disposa que l’esmentada
remissió s’ha d’efectuar per procediment telemàtic i a través de la Plataforma de Rendición de
Cuentas de las Entidades Locales (www.rendiciondecuentas.es).
El 2 de novembre del 2015 se signa el “Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes
i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la implantació de mesures de coordinació de
la remissió telemàtica de la informació a què fa referència l’article 218. 3 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, com també dels acords adoptats amb omissió del
tràmit de fiscalització prèvia”, en què s’acorda que la informació i la documentació que ha de
ser tramesa pels òrgans de la intervenció locals de les entitats locals catalanes en compliment
de l’article 218.3 del TRLRHL, així com els acords de les esmentades entitats adoptats amb
omissió del tràmit de fiscalització prèvia al qual fa referència la dita instrucció, es podrà
presentar a través de l’esmentada Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades
Locales o de la Plataforma de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Aquest acord té per objecte establir unes regles de remissió en què es concretin el contingut i
el procediment que han de seguir els òrgans interventors de les entitats catalanes subjectes a
control intern sota la modalitat de fiscalització prèvia que presentin davant la Sindicatura, a
través de la Plataforma EACAT, la documentació i informació a què es refereix l’obligació
establerta en l’article 218.3 del TRLRHL i els acords adoptats sense el tràmit de fiscalització
prèvia, en el marc del conveni de col·laboració esmentat.
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S’ha homogeneïtzat la informació que s’ha de presentar davant la Sindicatura, a través de la
Plataforma EACAT, amb la que cal trametre al Tribunal de Comptes en relació amb l’obligació
establerta per l’article 218.3 del TRLRHL i amb els acords adoptats sense el tràmit de
fiscalització prèvia, per la qual cosa la que s’ha de presentar a la Sindicatura coincideix amb
la que es recull en la Instrucció del Tribunal de Comptes aprovada el 30 de juny del 2015.
En aquest context, el Ple de la Sindicatura acorda el següent:
Primer.- La presentació de la documentació relativa als acords i les resolucions del Ple, de la
Junta de Govern Local i del president o presidenta de l’entitat local contraris a les objeccions
formulades pels òrgans interventors de les entitats locals, en compliment de l’article 218.3, i
sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, que es dugui a terme
a través de la Sindicatura de Comptes es farà mitjançant procediment telemàtic utilitzant el
servei anomenat “Objeccions (art. 218.3 del TRLRHL)”, habilitat a aquest efecte en la
plataforma EACAT.
Segon.- El format i el contingut dels fitxers amb la informació que s’enviï a través de la
Plataforma de la Sindicatura en compliment de l’article 218.3 del TRLRHL es detallen en els
annexos 1 i 2 d’aquest Acord. Per facilitar l’obtenció dels fitxers esmentats la Sindicatura de
Comptes posarà a disposició dels ens locals, en el web institucional www.sindicatura.cat l’eina
adequada.
Tercer.- Es considerarà vàlida la tramesa de les dades relatives als acords i les resolucions
del Ple, de la Junta de Govern Local i del president o presidenta de l’entitat local contraris a
les objeccions formulades pels òrgans interventors de les entitats locals, en compliment de
l’article 218.3 del TRLRHL, i els acords adoptats sense el tràmit de fiscalització prèvia, feta a
través de l’esmentada Plataforma quan aquesta es realitzi mitjançant el procediment i amb els
formats establerts en aquest Acord.
Quart.- Els òrgans interventors de les entitats locals que a la data d’entrada en vigor d’aquest
acord no hagin tramès al Tribunal de Comptes la informació requerida en l’article 218.3 del
TRLRHL i els acords adoptats sense el tràmit de fiscalització prèvia relativa a l’exercici 2014,
han d’enviar-la ajustant-se al que disposa aquest Acord.
Cinquè.- Els annexos 1 i 2 d’aquest acord hauran d’incorporar-se al Conveni de Col·laboració
entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la implantació de
mesures de coordinació de la remissió telemàtica de la informació a què es refereix l’article
218.3 del TRLRHL, així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització
prèvia, a l’efecte de la seva validesa d’acord amb el que disposa la clàusula quarta d’aquest
conveni.

2

ANNEX 1. INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ QUE ELS ÒRGANS INTERVENTORS DE LES
ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL HAN DE PRESENTAR DAVANT LA SINDICATURA
DE COMPTES, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EACAT, EN RELACIÓ AMB L’ARTICLE 218.3
DEL TRLRHL I RESPECTE ALS ACORDS ADOPTATS PELS ÒRGANS COMPETENTS DE LES
ENTITATS LOCALS AMB OMISSIÓ DEL TRÀMIT DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA

I.

OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquest annex té per objecte establir unes regles de remissió en què es concretin el contingut i
el procediment que cal seguir per enviar la documentació i informació a què es refereix
l’obligació establerta en l’article 218.3 del TRLRHL (apartats II.2 i II.4 de l’annex 1).
L’annex inclou la documentació que l’article 218.3 estableix que s’ha de trametre i la
documentació relativa als acords i les resolucions adoptats pels òrgans competents de les
entitats locals amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia (apartat II.3 de l’annex 1). Es
preveu que, juntament amb la documentació detallada en aquest annex se’n pugui sol·licitar
d’altra referida a les objeccions, als expedients de despesa o a les anomalies comunicades, o
a qualsevol altre expedient de despeses o d’ingressos (apartat III de l’annex 1). En aquest
darrer cas cal que l’òrgan interventor de l’entitat pública local faciliti també la informació
requerida.
Les regles de remissió que es desenvolupen en aquest annex seran d’aplicació als òrgans
interventors de les entitats subjectes a control intern sota la modalitat de fiscalització prèvia, i,
per tant, els òrgans interventors de les entitats locals territorials definides en els articles 1 i 2
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) (municipis, comarques,
províncies, entitats municipals descentralitzades, entitats metropolitanes i mancomunitats de
municipis), els seus organismes autònoms dependents i qualsevol altra entitat del sector
públic local adscrita o dependent que quedi sotmesa a aquesta modalitat de fiscalització.
II. DOCUMENTACIÓ QUE ELS ÒRGANS INTERVENTORS DE LES ENTITATS DEL SECTOR
PÚBLIC LOCAL HAN DE PRESENTAR DAVANT LA SINDICATURA DE COMPTES, A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EACAT, EN RELACIÓ AMB L’ARTICLE 218.3 DEL TRLRHL
I RESPECTE ALS ACORDS ADOPTATS PELS ÒRGANS COMPETENTS DE LES ENTITATS
LOCALS AMB OMISSIÓ DEL TRÀMIT DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA.
La informació a presentar davant la Sindicatura de Comptes en relació amb l’article 218.3 del
TRLRHL, i els acords adoptats sense el tràmit de fiscalització prèvia, el contingut del qual es
detalla en els apartats següents d’aquest annex inclou els àmbits següents:
a) Informació general relativa al funcionament del control intern de l’entitat, i també a
qüestions concretes vinculades a l’exercici d’aquest control.
b) Informació de cadascun dels acords i les resolucions adoptats en contra de les
objeccions interposades per la Intervenció local, acompanyats, si escau, d’una còpia dels
acords i informes emesos.
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c) Informació sobre els expedients administratius de despeses o acords tramitats al marge
del procediment establert i amb omissió de fiscalització prèvia, hagin estat o no
formalitzats mitjançant expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit, acompanyada, si escau, dels acords adoptats i els informes emesos.
d) Informació relativa a les principals anomalies en la gestió dels ingressos.
En l’annex 2 de l’Acord es detalla la informació concreta que s’ha d’aportar en cada cas i la
documentació que cal adjuntar-hi.
La tramesa de la informació i documentació s’ha de fer per procediment telemàtic mitjançant
fitxers en format xml i pdf, utilitzant el servei anomenat “Objeccions (art. 218.3 del TRLHL)”,
habilitat a aquest efecte en la plataforma EACAT, abans del 30 d’abril de l’exercici següent al
que es refereixin. La tramesa s’haurà de dur a terme d’acord amb els requisits establerts en el
Registre telemàtic de la Sindicatura de Comptes.
Els fitxers xml amb la informació sobre cadascun dels àmbits abans esmentats –acords
contraris a les objeccions, acords en expedients amb omissió de fiscalització prèvia i
anomalies d’ingressos– es podran generar a partir de la introducció de les dades en
l’aplicació instal·lada amb aquesta finalitat en el web de la Sindicatura www.sindicatura.cat,
d’acord amb els esquemes xsd publicats també en el web institucional.
En el cas que durant l’exercici en l’entitat no s’hagi adoptat cap acord contrari a les objeccions
formulades, ni s’hagin aprovat expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit ni acords
amb omissió de fiscalització prèvia o tramitats al marge del procediment, ni s’hagin detectat
anomalies en matèria d’ingressos, cal fer constar aquesta circumstància mitjançant la
certificació negativa disponible en l’aplicació informàtica esmentada instal·lada en el web
institucional www.sindicatura.cat.
La informació i documentació a presentar davant la Sindicatura de Comptes ha d’ajustar-se
als criteris que s’indiquen a continuació.
II.1.

Informació general

Amb la finalitat de facilitar una interpretació adequada de la informació que s’enviï en
compliment de l’article 218.3 del TRLRHL, l’òrgan d’intervenció ha de comunicar una sèrie de
dades relatives a determinats aspectes generals del control intern de les entitats locals. En
particular, en relació amb les següents qüestions:
a) Implantació d’un sistema de fiscalització limitada prèvia i abast dels aspectes que es
comproven en aquest tràmit
b) Actuacions de control financer realitzades
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c) Existència de qualsevol informe desfavorable de la Intervenció local relatiu a l’aprovació
del pressupost, a la tramitació de les modificacions de crèdit i a la proposta d’aprovació
de la liquidació del pressupost. S’han d’incloure els informes desfavorables relacionats
amb l’estabilitat pressupostària (planificació pluriennal, establiment d’objectius, seguiment
i compliment d’objectius i plans de sanejament, economicofinancers o d’ajustament).
II.2.

Acords de despesa contraris al criteri d’una objecció de l’Interventor

Els òrgans d’intervenció de les entitats locals sotmeses a fiscalització prèvia han de
comunicar, d’acord amb el detall establert en l’apartat I de l’annex 2 de l’Acord, una sèrie de
dades relatives a tots i cadascun dels acords i les resolucions adoptats en contra de les
objeccions formulades per l’interventor.
La informació s’ha de referir a cadascuna de les objeccions, amb indicació entre altres dades,
del número d’expedient de la despesa, l’import, el tipus de despesa, la fase de despesa en
què s’ha produït l’objecció, l’aplicació pressupostària de la despesa, l’òrgan gestor de la
despesa, l’apartat del corresponent article del TRLRHL invocat en la nota d’objecció, i l’òrgan
que resol la discrepància en contra del criteri de l’òrgan interventor.
Per determinar l’import de la despesa cal tenir en consideració la quantia (IVA inclòs) del
negoci jurídic que se sotmet a fiscalització prèvia, incloent-hi anualitats futures o prèvies a
l’exercici a què es refereixi, si escau. En particular, i en el supòsit que no sigui possible fixar
l’import de la despesa, cal prendre en consideració el total de la quantia que figuri en el
document o els documents comptables en què es formalitzi el registre comptable dels acords
o les resolucions que se sotmetin a fiscalització prèvia.
Si l’expedient de despesa a què es refereix l’objecció incorporés diversos negocis diferents, a
l‘efecte de la seva classificació per a la comunicació de les dades, cal prendre en
consideració el negoci la quantia del qual representi la major proporció de l’import total de
l’expedient que es comunica.
En cas que l’import de l’expedient superi els 50.000 €, cal enviar una còpia en format pdf dels
documents següents:
a) Acords o resolucions del Ple de la Junta de Govern Local o del president o presidenta de
l’entitat local en què es resolgui continuar amb la tramitació dels expedients de despesa
en contra del criteri expressat en l’objecció de l’òrgan interventor.
b) Informes justificatius que motivin l’acord o la resolució del Ple, de la Junta de Govern Local
o del president o presidenta de l’entitat local.
c) Informe de l’òrgan de tutela financera, si escau.
d) Informe o nota de la Intervenció en què es plantegi l’objecció.
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En cas que es consideri oportú, la Sindicatura de Comptes pot sol·licitar documents dels
expedients de despesa de quantia inferior a l’esmentada.
II.3.

Acords o resolucions amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia

Els òrgans interventors de les entitats locals han d’aportar informació, amb el detall establert
en l’apartat II de l’annex 2 de l’Acord, sobre els acords i resolucions del Ple, de la Junta de
Govern Local i del president o presidenta de l’entitat local que concloguin expedients
administratius de despesa, hagin estat o no formalitzats mitjançant un expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdit, tramitats al marge del procediment, i, en tot cas, amb
omissió de la fiscalització prèvia.
La informació s’ha de referir a cadascun d’aquests acords i resolucions, amb indicació, entre
altres dades, del número d’expedient, la data de l’acord o la resolució, l’òrgan que l’adopta,
l’import estimat de la totalitat de l’acord i la relació de les despeses incloses en l’acord o en la
resolució amb el detall que ofereix l’apartat II de l’annex 2 de l’Acord.
En el supòsit que l’import de l’acord superi els 50.000 € –cal tenir en compte la totalitat de
l’acord incloent-hi, si n’hi hagués, les anualitats futures o anteriors a l’exercici a què es
refereixi– cal enviar, a més, els documents següents en format pdf:
1. Còpia de l’acord o la resolució del Ple, de la Junta de Govern Local o del president o
presidenta de l’entitat local en què s’acordi la realització de la despesa
2. Còpia de l’informe de l’òrgan interventor
3. Còpia de l’informe justificatiu de l’òrgan gestor o dels òrgans gestors de les despeses
En cas que ho consideri oportú, la Sindicatura de Comptes pot sol·licitar documents dels
expedients de despesa de quantia inferior a l’esmentada.
II.4.

Anomalies en la gestió dels ingressos

Els òrgans interventors de les entitats locals han de comunicar una sèrie de dades referides a
cadascuna de les anomalies o les incidències que s’hagin advertit en el desenvolupament de
les tasques de control intern de la gestió dels ingressos.
En relació amb cadascuna de les anomalies cal comunicar, d’acord amb l’apartat III de
l’annex 2, el detall de la naturalesa de l’ingrés, la quantificació de l’import relacionat amb
l’anomalia que es reporta, la fase de gestió dels ingressos a què afecta, l’any de meritació, el
número d’expedient i el tràmit o acte en què s’ha produït.
Addicionalment es pot enviar una còpia de l’informe de control en què es va posar de manifest
l’anomalia de què s’està informant, en format pdf.
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III. SOL·LICITUD D’ALTRE DOCUMENTACIÓ
Amb independència de la informació i documentació assenyalada en els epígrafs anteriors, la
Sindicatura de Comptes, com a conseqüència de l’anàlisi de la informació tramesa, pot
sol·licitar a les entitats locals que enviïn documentació addicional relacionada amb els
expedients d’ingressos i de despeses a què es refereix la comunicació de dades, o amb altres
de diferents.
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ANNEX 2. ESPECIFICACIONS DE LA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
DAVANT LA SINDICATURA DE COMPTES, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EACAT, SOBRE
ELS ACORDS I LES RESOLUCIONS DEL PLE, DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DEL
PRESIDENT O PRESIDENTA DE L’ENTITAT LOCAL CONTRARIS A LES OBJECCIONS
FORMULADES PELS INTERVENTORS LOCALS I LES ANOMALIES DETECTADES EN
MATÈRIA D’INGRESSOS, I SOBRE ELS ACORDS ADOPTATS AMB OMISSIÓ DEL TRÀMIT DE
FISCALITZACIÓ PRÈVIA

I.

ACORDS I RESOLUCIONS CONTRARIS A LES OBJECCIONS FORMULADES

En el model de comunicació cal facilitar la informació establerta en l’aplicació instal·lada al
web de la Sindicatura de Comptes www.sindicatura.cat i en el format xsd que es publiqui en
l’esmentat web institucional i, entre altra, cal incloure, segons escaigui, la següent:
I.1. Per cada objecció cal indicar:
1.

Número d’expedient

2.

Data de l’objecció

3.

Àrea de la despesa objectada: cal seleccionar la que correspongui d’entre les
contingudes en un desplegable on es recullen totes les polítiques de despesa
detallades en l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 3565/2008, del 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals

4.

Òrgan gestor de la despesa objectada (president o presidenta, Junta de Govern
Local, regidoria, departament, àrea, servei, altres –text lliure-)

5.

Fase de la despesa objectada (autorització, compromís, reconeixement de
l’obligació, ordre de pagament, pagament, altres –text lliure-)

6.

Data de l’acord o la resolució contrari a l’objecció

7.

Òrgan que resol la discrepància en contra del criteri de la Intervenció (Ple, president
o presidenta, Junta de Govern Local)

8.

Causa de l’objecció:
a) Insuficiència de crèdit
b) Crèdit proposat no adequat
c) Absència de fiscalització dels actes que van originar les ordres de pagament
d) Omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials
e) Objecció derivada de comprovacions materials d’obres, subministraments, adquisicions i serveis.

9.

Import
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10. Aplicació pressupostària
11. Modalitat de la despesa i tipus d’expedient, d’acord amb el detall contingut en el
quadre següent:
MODALITAT DE LA DESPESA
Despeses de personal

Expedients de contractació

Expedients de subvencions i ajudes
públiques

Determinats procediments d’execució del
pressupost de despeses
Operacions financeres

Operacions de dret privat

Despeses
procediments

derivades

d’altres

TIPUS D’EXPEDIENT
Contractació de personal
Retribucions:
− Retribucions bàsiques
− Retribucions complementàries
− Productivitat
− Gratificacions
Despeses relatives al règim retributiu dels
membres de les corporacions locals
Indemnitzacions per raó del servei
Altres: especificar
Contracte d’obres
Contracte de subministraments
Contracte de serveis
Contracte de concessió d’obra pública
Contracte de col·laboració entre el sector
públic i el sector privat
Contracte administratiu especial
Contracte mixt
Modificat de contracte
Contractes complementaris
Contracte de gestió de servei públic
Encàrrecs de gestió
Subvencions de concurrència competitiva
Subvencions de concessió directa
Despeses d’emergència social
Altres subvencions
Pagaments a justificar
Bestretes de caixa fixa
Operacions de crèdits a llarg termini
Operacions de tresoreria a curt termini
Altres: especificar
Adquisició de béns immobles
Arrendaments
Publicacions
Actuacions artístiques
Altres: especificar
Transferències
Expedient d’expropiació forçosa
Expedient de reconeixement de responsabilitat
patrimonial de l’Administració
Convenis de col·laboració
Execució de sentència
Operacions urbanístiques
Permutes
Altres: especificar

I.2. Quan l’acord o la resolució contrari a l’objecció superi els 50.000 €, s’ha d’enviar, a més a
més, la documentació següent:
1. Còpia dels acords o les resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local o del
president o presidenta de l’entitat local en què es resolgui continuar amb la tramitació
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dels expedients de despesa en contra del criteri expressat en l’objecció de l’òrgan
interventor.
2. Còpia dels informes que motiven l’acord o la resolució del Ple, de la Junta de Govern
Local o del president o presidenta de l’entitat local.
3. Còpia de l’informe de l’òrgan de tutela financera, si escau.
4. Còpia de l’informe de l’òrgan interventor en què es planteja l’objecció.
II. ACORDS I RESOLUCIONS ADOPTATS AMB OMISSIÓ DEL TRÀMIT DE FISCALITZACIÓ
PRÈVIA
II.1.

En el model de comunicació relatiu a expedients administratius de despeses o acords o
resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i del president o presidenta de l’entitat
local tramitats al marge del procediment i, en tot cas, amb omissió de fiscalització
prèvia, hagin estat o no formalitzats mitjançant expedients de reconeixement
extrajudicial de crèdit, cal indicar, per a cada acord o resolució, la informació establerta
en l’aplicació activa en el web institucional www.sindicatura.cat i en l’esquema xsd que
s’hi publiqui; entre altra informació, cal incloure-hi, segons escaigui, la següent:
1. Número d’expedient
2. Data de l’acord o la resolució del Ple, de la Junta de Govern Local o del president o
presidenta de l’entitat local, pel qual s’aprova l’expedient.
3. Òrgan gestor de la despesa objectada (president o presidenta, Junta de Govern
Local, regidoria, departament, àrea, serveis, altres –text lliure-)
4. En el cas que existeixin, causa de les objeccions incorporades a l’expedient o acord:
a)

Insuficiència de crèdit

b)

Crèdit proposat no adequat

c)

Absència de fiscalització dels actes que van originar les ordres de pagament

d)

Omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials

e)

Objecció derivada de comprovacions materials d’obres, subministraments, adquisicions i serveis.

5. Relació de despeses/obligacions incloses en cada expedient. Respecte de cadascuna de les despeses/obligacions cal indicar:
a)

Modalitat de la despesa: detall en la taula de l’apartat I.1 anterior

b)

Tipus d’expedient: detall de cadascuna de les modalitats de la despesa amb
el desglossament mostrat en la taula de l’apartat I.1 anterior

c)

Import

d)

Aplicació pressupostària
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II.2.

A més, per cada expedient administratiu de despeses tramitat al marge del
procediment i amb omissió de fiscalització prèvia, hagin o no hagin estat formalitzats
mitjançant expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, l’import estimat dels
quals sigui superior a 50.000 € (IVA inclòs), cal enviar la documentació següent:
1. Còpia de l’acord del Ple, de la Junta de Govern Local o del president o presidenta
de l’entitat local
2. Còpia de l’informe de l’òrgan interventor
3. Còpia de l’informe justificatiu de l’òrgan gestor de la despesa

III. ANOMALIES EN INGRESSOS
III.1. Per cada anomalia d’ingressos cal facilitar la informació establerta en l’aplicació del web
institucional www.sindicatura.cat i en l’esquema xsd que s’hi publiqui; entre altra
informació cal incloure-hi, segons escaigui, la següent:
1. Tipus d’ingrés (impostos locals / taxes / preus públics / subvencions / fons de la Unió
europea / transferències / alienació d’inversions reals / operacions urbanístiques /
operacions financeres / multes i sancions / contribucions especials / ingressos patrimonials / altres)
En els recursos en què escaigui, cal incloure-hi una opció on s’indiqui si són recursos afectats o no.
2. Classificació econòmica de l’ingrés segons l’estructura econòmica de la liquidació
del compte anual corresponent
3. Fase (compromís d’ingrés, reconeixement d’ingrés, recaptació, anul·lació, cancel·lació, rectificació de saldos)
4. Tràmit o acte en què es produeix l’anomalia (liquidació per padró, liquidació individual, autoliquidació, ingrés en fase voluntària, constrenyiment, anul·lació, cancel·lació per insolvència, ajornament/fraccionament, condonació, devolució d’ingressos,
prescripció, cobrament en espècie, beneficis fiscals, altres causes)
5. Import
6. Any de meritació
7. Número d’expedient
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III.2. A més, per cada anomalia en la gestió dels ingressos que es comuniqui es pot enviar
una còpia dels informes on s’inclogui l‘anomalia.
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