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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 11/2022, relatiu a l’Ajuntament de Sabadell,
ingressos, exercici 2019
Barcelona, 7 de setembre de 2022
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 11/2022, relatiu a l’Ajuntament
de Sabadell, ingressos, exercici 2019, en compliment del seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Manel Rodríguez com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 26 de juliol del 2022.
L’objecte del treball ha estat la fiscalització limitada financera i de legalitat relativa als
ingressos pressupostaris de l’Ajuntament de Sabadell, corresponents a l’exercici 2019.
La Sindicatura considera que la liquidació dels ingressos de l’exercici 2019 de l’Ajuntament
va presentar una situació pressupostària més favorable que la que realment existia, per un
import que s’ha quantificat en 973.653 €, segons els ajustaments estimats per la Sindicatura.
Aquestes diferències estan causades, bàsicament, pel fet que el tractament temporal o el
criteri comptable emprat per l’Ajuntament per enregistrar determinades operacions no va ser
l’adient.
Altres observacions rellevants que s’han fet arran del treball efectuat, recollides en l’apartat
3.1 de l’informe, es resumeixen a continuació:
• L’Ajuntament va aprovar i lliurar el Compte general del 2019 amb posterioritat a les dates
límit fixades per a aquell exercici.
• El treball de fiscalització s’ha vist limitat per determinades mancances d’informació referides bàsicament al fet que els tributs i altres ingressos de dret públic de l’Ajuntament es
gestionaven amb un programa propi de gestió tributària que tenia mancances i estava
obsolet.
• En l’ordenança fiscal de la taxa per l’aprofitament del domini públic a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general es va establir el règim
d’autoliquidació, tot i que no estava implantat, atès que era l’Ajuntament qui realitzava les
liquidacions a partir de les declaracions d’ingressos bruts que presentaven les empreses
explotadores.
• Durant l’exercici 2019 no s’han fet actuacions de comprovació que permetin constatar
que totes les empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
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que operaven a Sabadell haguessin presentat les declaracions d’ingressos bruts
generats en el municipi, que són la base per poder practicar les liquidacions
corresponents de la taxa d’aprofitament de domini públic.
• L’Ajuntament no efectuava el tractament comptable correcte en els acords de fraccionament i ajornament concedits dels drets a cobrar per deutes tributaris.
• Pel que fa als ingressos de l’exercici corrent, s’ha detectat un desplaçament dels drets a
cobrar de l’exercici 2019 al 2020, per un total de 2.631.602 €, fet que provoca una
distorsió en el saldo pendent de cobrar al final de l’exercici.
• Pel que fa a la devolució d’ingressos, s’ha detectat un desplaçament de l’exercici 2019 al
2020 per un total de 3.762.473 €.
• S’ha detectat l’existència de saldos pendents de cobrament provinents d’exercicis tancats amb una antiguitat superior a quatre anys, per un total de 411.499 €, sobre els quals
s’hauria d’exhaurir la via executiva, i en el seu cas tramitar el fallit corresponent i reflectirho en la comptabilitat. Cal dir que aquests saldos s’havien dotat gairebé en la seva totalitat
en l’Estat del romanent de tresoreria com de dubtós cobrament.
En l’apartat 3.2 de l’informe la Sindicatura fa diverses recomanacions sobre alguns dels
aspectes que s’han posat de manifest durant el treball de fiscalització. Entre aquestes
destaca la que es fa a l’Ajuntament sobre el fet que, atès que no s’aplicava la intervenció
prèvia dels ingressos i que en la pràctica s’havia substituït per la seva presa de raó en
comptabilitat, caldria que el Ple acordés l’aprovació d’aquesta modalitat. També cal
destacar la relativa a la utilització del compte transitori, Cobraments pendents d’aplicació
definitiva, atès que caldria aplicar els ingressos a les partides pertinents d’acord amb una
periodicitat preestablerta, especialment en el moment del tancament al final d’any per evitar
distorsions en el saldo pendent de cobrar.

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