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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 13/2022, relatiu al Compte general de les
corporacions locals, exercici 2020
Barcelona, 14 de setembre de 2022
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 13/2022, relatiu al Compte
general de les corporacions locals, exercici 2020, 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.
El treball té per objecte comprovar que les corporacions locals han tramès el Compte general
de l’exercici 2020 i, en particular, verificar, a partir de la revisió i validació de les dades
comptables lliurades, que els comptes presentats s’ajusten a la normativa pel que fa a ens
integrants i a comptes que els formen, que estan degudament aprovats i que han estat
tramesos a la Sindicatura de Comptes dins del termini establert (15 d’octubre del 2021), i
que la formulació dels comptes i estats anuals és la correcta.
L’exercici 2020 hi havia 1.118 ens matriu i 644 ens dependents, que fan un total de 1.762
unitats comptables susceptibles de fiscalització, que suposen una variació neta de vint-i-nou
ens menys respecte a l’exercici 2019, i que mantenen la tendència dels darrers anys de
reducció del nombre d’ens dependents.
Les observacions més rellevants que es poden fer 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:
Lliurats dins de termini
Tipus d'ens
Ajuntaments
Consells comarcals
Diputacions
Entitats municipals descentralitzades
Entitats metropolitanes
Mancomunitats de municipis
Total

Retuts

Nombre
d'ens

Nombre

%

Nombre

%

947

688

73

636

67

41

32

78

29

71

4

3

75

3

75

65

46

71

41

63

1

1

100

1

100

60

31

52

27

45

1.118

801

72

737

66
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D’un total de 801 ens locals que han lliurat el Compte general a la Sindicatura abans del
15 d’octubre del 2021, 737 compleixen tots els requeriments exigits per la llei per ser
considerats degudament retuts.
Hi ha un decrement en el lliurament dels comptes del 2020 respecte de l’exercici 2019
de cinc punts percentuals. Aquest resultat s’ha d’interpretar considerant que el termini
de retiment del Compte general del 2019 es va ampliar en noranta-nou dies per la
declaració, el 14 de març del 2020, de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
la crisi sanitària ocasionada per la covid.
• En termes generals, el nivell de compliment normatiu del contingut dels comptes tramesos
dins de termini és millorable. Un 8% (64/801) dels comptes generals enviats abans del 15
d’octubre a la Sindicatura eren incomplets, fet que ha suposat una millora de dos punts
percentuals respecte de l’exercici 2019, en què el percentatge va ser d’un 10% (89/864),
mantenint així la tendència decreixent dels darrers anys.
• Els municipis de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d’àmbit superior han
d’incloure informació sobre el cost de les activitats i els indicadors de gestió en les notes
26 i 27 de la Memòria del Compte general. El 60% dels ens obligats a fer-ho i que han
enviat el Compte general (51/85) no han inclòs la informació relativa al cost de les
activitats i un 72% (61/85) no ha inclòs els indicadors de gestió per a l’exercici 2020.
• El 57% dels ens locals amb ens dependents que han enviat el Compte general dins de
termini (89/155), no hi han inclòs els l’informes d’auditoria, que obligatòriament ha
d’elaborar l’òrgan interventor de l’entitat matriu, d’alguna o de totes les seves entitats
dependents incloses en l’àmbit subjectiu de l’article 29.3.A del Reglament de control
intern en les entitats del sector públic local, o d’aquelles entitats dependents subjectes a
l’obligació de sotmetre’ls a auditoria d’acord amb la normativa mercantil o específica que
els és d’aplicació.
• Els comptes de dos ajuntaments i d’un consell comarcal s’han tramès amb defectes greus
en la documentació del tràmit d’aprovació. Així mateix, un ajuntament va trametre el
Compte general sense la signatura preceptiva del president de la corporació. Aquestes
dues circumstàncies han comportat que, en aquests quatre casos, els comptes no s’hagin
considerat lliurats a la Sindicatura. Per altra banda, el Compte general d’un ajuntament
ha estat tramès sense l’aprovació definitiva, acollint-se al que preveu l’article 41.6 de la
Llei de la Sindicatura de Comptes.
• S’han continuat incomplint els terminis legals establerts tant per aprovar el Compte
general com per trametre’l a la Sindicatura. D’altra banda, el període mitjà entre
l’aprovació definitiva del Compte general de l’exercici 2020 i la seva presentació a la
Sindicatura ha estat de trenta dies.
• Continua disminuint molt lentament el nombre de consorcis inscrits en el Registre del
sector públic local de Catalunya (RSPLC) que no constaven adscrits a cap ens local.
Durant l’exercici 2020, aquesta xifra sols s’havia reduït en un consorci i encara hi havia
setze consorcis inscrits i no adscrits a uns ens local.
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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 sense dilació; per això es recomana que l’acord d’aprovació del
Ple de la corporació inclogui un termini màxim de quinze dies per trametre’l.
• Les corporacions locals haurien de comunicar a la Sindicatura de Comptes les
justificacions o explicacions de les incidències detectades en la validació de les dades
comptables.
• Les corporacions locals haurien d’incloure al certificat de l’acord d’aprovació del Compte
general la constància de l’execució del tots els tràmits de l’aprovació i la relació nominal
de tots els ens dependents que conformen l’àmbit subjectiu del Compte general.
• Les corporacions locals haurien d’incloure en els respectius plans anuals de control
financer totes les unitats dependents, adscrites i vinculades incloses en l’àmbit subjectiu
del Compte general i no sotmeses a l’obligació d’auditoria de comptes per la normativa
que els és d’aplicació.
• Les corporacions locals haurien de prendre les mesures necessàries per implantar una
comptabilitat de costos, d’acord amb els principis generals i els criteris establerts per la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, que els permetés avaluar l’eficàcia,
l’eficiència i l’economia en la prestació dels serveis en l’àmbit local i incorporar-los al fitxer
d’intercanvi de dades amb la Sindicatura.
• Les corporacions locals haurien de promoure la modificació dels estatuts dels consorcis
en què participen per fer constar l’Administració pública d’adscripció, tant en el cas que
els estatuts no ho recullin com si s’ha produït un canvi d’adscripció. Així mateix haurien
de comunicar al departament competent en matèria d’Administració local la inscripció o
modificació de les dades en el RSPLC.
• Les corporacions locals haurien de fer efectiva la inscripció en el Registre del sector
públic local de les entitats sense ànim de lucre i les unitats dependents de l’ens incloses
en l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera en les quals tinguessin participació.
• Perquè el RSPLC sigui complet i estigui permanentment actualitzat, es recomana que la
Direcció General d’Administració Local vetlli perquè cada ens local inscrigui tota la
informació relativa als seus ens dependents, en especial la que fa referència als consorcis
adscrits, la de les societats mercantils de participació minoritària i les entitats sense
finalitat de lucre que en depenguin, independentment de la seva inscripció en altres
registres oficials.
• S’hauria d’ampliar l’obligació de trametre el Compte general amb la incorporació dels
informes emesos per l’òrgan interventor en relació amb el compliment dels objectius
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d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa, del límit de deute públic i de
l’informe resum dels resultats del control intern.
• Ateses les condicions i facilitats tecnològiques actuals, els terminis per a la formació,
informació, examen i aprovació del Compte general dels ens locals s’haurien de reduir
considerablement respecte dels terminis que consten en la normativa.
• Els òrgans reguladors haurien d’incorporar en l’ordenament jurídic la possibilitat
d’imposar multes coercitives als responsables pel fet d’incomplir reiteradament amb
l’obligació de subministrament d’informació a la Sindicatura i, particularment, la d’enviarli el Compte general de cada exercici mentre persisteixi aquesta situació d’incompliment.

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