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Caterina Crespí Serra, Interventora de l’Ajuntament d’Alcúdia, en relació a l’aprovació del 
compte general de l’exercici 2021, emet el següent 

I N F O R M E :

1. Introducció

L'article 200.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que les Entitats Locals resten sotmeses al règim 
de la comptabilitat pública en els termes establerts en l' esmentada Llei, i l' article 119.3 de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària determina que el sotmetiment al règim de 
comptabilitat pública implica «obligació de retre comptes de les seves operacions, sigui quina 
sigui la seva naturalesa, al Tribunal de Comptes».
El règim de comptabilitat pública al qual estan sotmeses les entitats locals té com a finalitat 
ultima, l' obligació de retre comptes de les seves operacions, i el mecanisme previst pel Text Refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes locals per complir aquesta obligació és el Compte General. 
L'aprovació del Compte General és un acte essencial per a la fiscalització d'aquesta pels òrgans de 
control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides en ella, ni genera 
responsabilitat per raó de les mateixes. 

El model normal de comptabilitat serà d' aplicació als municipis que:

1. El seu pressupost excedeixi de 3.000.000,00 euros,
2. Municipis el pressupost dels quals no superi l'import de 3.000.000,00 euros, però excedeixi de 
300.000,00 euros i la població dels quals sigui superior a 5.000 habitants.
3. Les altres entitats locals sempre que el seu pressupost excedeixi de 3.000.000,00 euros. 

Per tant, al municipi d’Alcúdia li correspon el model normal de comptabilitat.

El Compte General, que s' adjunta a aquest informe, constitueix el que en la terminologia 
mercantil es coneix com els comptes anuals i és la concreció del procés de rendició de comptes, la 
finalitat principal dels quals és posar de manifest la situació econòmica-patrimonial i dels resultats 
de la gestió econòmica del subjecte comptable i, en l'àmbit de les entitats públiques subjectes a 
pressupost limitatiu, a més, el seguiment de l'execució del pressupost, en un moment determinat i 
durant un període de temps concret.

En efecte, d'acord amb el que estableix la Regla 44 de la instrucció de comptabilitat del Model 
Normal de Comptabilitat Local (ICAL), el Compte General de la Entitat Local mostrarà la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l' execució del pressupost.

El Compte General no es limita a ser l'instrument que tenen les entitats locals per a complir 
aquesta obligació formal de retre comptes, sinó que constitueix el mecanisme que posa de 
manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer- patrimonial i pressupostari; això 
és, és l'instrument que permet tant a la corporació com als administrats i ciutadans en general, 
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conèixer les actuacions que s'han realitzat durant l'exercici pressupostari, permetent controlar  l'ús 
i destinació que s'ha donat a un volum més o menys important de fons públics. És, en definitiva, el 
mecanisme de control per naturalesa.

Cal tenir en compte, que si bé l'expedient del compte general ve acompanyat de l'informe del 
titular de la intervenció, la responsabilitat d'aquella assoleix únicament a "formar" el compte 
general, article 212.2 del TRLRHL «El compte general format per la Intervenció (...)», atribuint la 
responsabilitat en l'emissió del corresponent informe a la Comissió Especial de Comptes ja que el 
mateix article continua dient « (....) serà sotmès –el compte- abans del dia 1 de juny a informe de 
la Comissió Especial de Comptes de l'entitat local, (...)». D'això se' n dedueix que l'obligació de la 
intervenció, es limita a "formar" i no a "informar" el compte general

2.- Legislació aplicable.

La legislació aplicable es troba recollida en la normativa següent:

•Els articles 22.2 e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
•Els articles 208 a 212 del Text Refós de la Llei Reguladora de les d’Hisendes Locals, aprovada 
mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
•L'article 119.3 de la Llei 47/2003, General Pressupostària.
•Les Regles 44 a 51 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova instrucció del 
Model Normal de Comptabilitat Local o Regles 45 a 52 de l' Ordre HAP/1782/2013, de 20 de 
setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model simplificat de comptabilitat local i es modifica 
la instrucció del Model Bàsic de Comptabilitat Local aprovada per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de 
novembre.
•Els articles 2,6, i 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera.
•L'article 30 del reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre.
•L'article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
•L'article 9 i següents de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes.
•L'article 31 i següents de la Llei 7/1988, de 5 d'abril, de funcionament del Tribunal de Comptes.
•L'article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.
•El Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
•Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes Balears.
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3.- Contingut dels comptes.

El compte general de l’Ajuntament d’Alcúdia corresponent a l’any 2021 està format per:

a) El compte de la pròpia entitat.
b) El compte de la societat mercantil EMSA.
c) El compte dels consorci Ciutat Romana de Pol·lentia.

A més s’adjunten com a informació complementària els comptes de la Fundació Biblioteca 
d’Alcúdia Can Torró.

De conformitat amb el que disposa l'article 209 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la regla 45 de la Instrucció 
de Comptabilitat, es presenta la següent documentació:

3.1.1. Comptes anuals

- Els comptes anuals de l’Ajuntament d’Alcúdia i del Consorci de la Ciutat Romana de  
Pol·lentia  que comprenen els següents estats:

 Balanç de situació.
 Compte de resultat econòmic patrimonial.
 Estat de canvis en el patrimoni net.
 Estat de fluxos d’efectiu.
 Estat de liquidació del pressupost.
 Memòria.

Els comptes anteriorment esmentats s'hauran d'elaborar seguint les normes i ajustant-se als models 
que s'estableixen a la Tercera Part del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració 
Local annex a la Instrucció de Comptabilitat.

Als  esmentats comptes s'haurà d'unir la documentació següent:

 Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici.
 Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos a fi 

d’exercici. En cas de discrepància s’aporta l’estat de conciliació. (No s’aporta l’acta 
d’arqueig en caixa ja que a 31 de desembre no hi ha existències a caixa).

-  Els comptes de la societat municipal EMSA que comprenen els estats següents:

 Balanç de Situació.
 Compte de Pèrdues i Guanys.
 Memòria.
 Estat de Canvis en el Patrimoni Net.
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 Estat de Fluxos d’Efectiu.

3.1.2. Documentació complementària

Al Compte General s’acompanyarà d’acord amb el que disposa la Regla 48 de la ICAL

- Els comptes anuals de les unitats dependents de l’entitat local incloses en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, no integrats en el compte general com són els de la Fundació 
Biblioteca d’Alcúdia Can Torró. Aquests comprenen:

 Balanç de Situació.
 Compte de Pèrdues i Guanys.
 Memòria.

4.- Procediment per a l’aprovació del  Compte General.

De conformitat amb el que disposa l'article 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 90 de la Llei 
20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes Balears, per a l'aprovació del 
Compte General de l’exercici 2021, s’han de seguir els següents tràmits:

4.1 D’acord amb el que disposa l'article 212.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el Compte General serà formada per 
la Intervenció.
El contingut del Compte General dependrà del model de comptabilitat que s'apliqui en cada 
Ajuntament, així haurà de ser l'adequat a la Instrucció de Comptabilitat que sigui aplicada, 
concretament es regula en les Regles 44 a 46 de l'Ordre de l'Ordre HAP/1781/2013 de 20 de 
setembre, per la qual s' aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aplicable a 
aquesta Corporació.
D'acord amb els articles 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i 212.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, correspon al President de la Entitat Local retre els comptes, per la 
qual cosa el Batle sotmetrà el Compte General, juntament amb tots els seus justificants i annexos, a 
informe de la Comissió Especial de Comptes, en el termini que més endavant s'assenyalarà.
D' acord amb el que estableix la Regla 50 de la ICAL Normal, tindran la consideració de comptedants 
els titulars de les entitats i òrgans subjectes a l'obligació de retre comptes, i en tot cas, el president de 
l'Entitat Local
Els comptedants seran responsables de la informació comptable, és a dir, de subministrar la 
informació de manera veraç i que els comptes anuals reflecteixin la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera, del resultat econòmic patrimonial i de l'execució del pressupost de l’entitat  
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comptable, i en concret, els correspondrà retre, en l'exercici immediat següent al que corresponguin i 
degudament autoritzats, els comptes que s'hagin de trametre a l'òrgan o òrgans de control extern.

No obstant això, l'anterior –afegeix l'apartat 3 de l'esmentada regla- aquesta responsabilitat es 
concretarà en la divisió d'aquesta entre la responsabilitat de retre comptes, com a responsabilitat 
independent de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer els qui adoptarem les resolucions, o van 
realitzar els actes que es reflecteixen en els Comptes Anuals en aquest moment procedimental.

4.2  El Compte General format per la Intervenció, s'ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial 
de Comptes.

4.3 El Compte General, així com els seus justificants i la documentació complementària, estaran a 
disposició dels membres de la Comissió per a que les puguin examinar i consultar com a mínim, 
quinze dies abans de la primera reunió de dita Comissió. A n’aquest termini o dins els vuit dies 
posteriors a l’acabament de la sessió podran presentar reclamacions i observacions sobre els comptes 
anuals.

4.4 El Compte General amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes amb els vots particulars i 
les esmenes presentades ha d'estar exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals i 
vuit més, els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. Examinats aquests 
per la Comissió Especial de Comptes i practicades per la mateixa les comprovacions que estimi 
necessàries, emetrà un nou informe.

4.5 Acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes i de les reclamacions i objeccions 
formulades, el compte general es sotmetrà al Ple, perquè en el seu cas, pugui ser aprovat.

5.- Rendició de comptes.

El Compte General degudament aprovat es remetrà pel President de l'Entitat Local a l'òrgan o òrgans 
de control extern per a la seva fiscalització subsegüent abans del dia 15 d' octubre.

De conformitat amb el que disposa l'article 11 de la Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de 
Comptes s'ha de retre comptes a la Sindicatura de Comptes.

De forma paral·lela a l'anterior, cal tenir en compte que, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la rendició de 
comptes s'ha elevat a un dels principis de transparència. Efectivament, ja en aquest cos legal 
s'estableix, en els articles 6 i 27, l' obligatorietat de subministrar informació –entre d'altres- del 
compte General, obligació que, al seu torn, és concretada a l'article 15 de la Ordre HAP2105/2012.
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6.- Calendari de tramitació.

De conformitat amb el que disposen els articles 212 i 223.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte 
General format per la intervenció serà sotmès abans de dia 1 de juny a informe de la Comissió 
Especial de Comptes de l'Entitat Local. 

A continuació, s'ha d'exposar al públic quinze dies, durant els quals, i vuit més, els interessats poden 
presentar reclamacions, objeccions o observacions. 

La proposta de resolució de les reclamacions i objeccions formulades, en el cas d’haver-se’n 
presentat, s'ha de sotmetre al Ple de la corporació perquè sigui aprovat abans de l’1 d'octubre i els 
comptedants l’han de retre a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre segons el TRLRHL.

7. Anàlisi.

A la Intervenció no li correspon en aquest expedient formular una opinió crítica, favorable o 
desfavorable respecte al Compte General, ja sigui quant als resultats econòmics o de qualsevol altre 
element dels estats comptables que integren els comptes anuals. Només li correspon la formació de 
l'esmentat Compte General per tal que pugui ser tramitada conforme el disposat en el TRLRHL i en 
la Instrucció de Comptabilitat, perquè una vegada sigui aprovada pugui complir-se amb l'obligació 
legal de la seva remissió a l'òrgan de control extern (Sindicatura de Comptes de les Illes Balears).

No obstant això, per aquesta Intervenció es considera que, per tal de procurar un major coneixement 
de determinats aspectes continguts en l'expedient, és procedent efectuar les consideracions següents: 

AJUNTAMENT D’ALCÚDIA I CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA

1. Quant al contingut dels comptes de l’Ajuntament i Consorci, la Intervenció posa de manifest 
que, realitzades les comprovacions prèvies al tancament del compte general, s’han seguit les bases 
d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.

2. Una vegada més, com en els comptes anteriors, cal posar de manifest que el balanç no reflexa 
una imatge fidel de la situació patrimonial pel següents motius:

- Els saldos de l’immobilitzat no estan actualitzats ni individualitzats i alguns presenten valors 
irreals per la qual cosa cal dur a terme les tasques de depuració de saldos comptables amb l'objecte 
que els comptes anuals representin la imatge fidel patrimonial.

- No s’ha constituït el Patrimoni municipal del sòl per la qual cosa no es pot emplenar aquest estat 
que forma part de la memòria.

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 198cb45cbfb2410ab09e555ceba05cf2001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

C
at

er
in

a 
C

re
sp

í S
er

ra
18

/0
5/

20
22

IN
T

E
R

V
E

N
T

O
R

/A

https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Ajuntament d’Alcúdia
INTERVENCIO I TRESORERIA
Major, 9 – 07400   Alcúdia - Mallorca
http://www.alcudia.net   ajuntament@alcudia.net
Tel: 971 89 71 00   Fax: 971 54 65 15

2022/1185   

- La manca d’inventari municipal fa molt difícil poder practicar les amortitzacions de 
l’immobilitzat tant material com immaterial, tal com exigeix l'Ordre de 20 de setembre de 2013, 
per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
No existeix tampoc una gestió comptable de l’immobilitzat, per la qual cosa es fa necessari dur a 
terme un inventari comptable de l’immobilitzat i dotar a la intervenció d’un programa informàtic i 
dels mitjans humans necessaris que permetin una adequada gestió del mateix.
En tal sentit la Regla 16 de la ICAL estableix l’obligació de l’entitat de comptar amb l’oportú 
inventari de bens i drets que, d’acord amb la legislació patrimonial, detalli de forma individual els 
diversos elements de l’immobilitzat que té registrats a la seva comptabilitat. Així mateix assenyala 
que, en el cas que no hi hagi la necessària coordinació entre la comptabilitat i l’inventari general, 
l’entitat haurà de comptar amb un inventari específic, de caràcter comptable, per detallar 
individualment el seu immobilitzat.
Es posa de manifest la urgència i necessitat que amb caràcter prioritari s’elabori l’inventari 
municipal i es duguin a terme els treballs de càrrega de l'inventari en una aplicació de gestió del 
patrimoni amb l'objectiu de poder complir els requeriments de la  ICAL. 

- Cal realitzar expedients de depuració de saldos pendents de pagament i de cobrament d’exercicis 
tancats, ja que existeixen apunts d'una antiguitat significativa, el pagament dels quals no ha estat 
reclamat, i que desvirtuïn la imatge comptable. Tal com ja es va posar de manifest a l’informe de 
la liquidació 2021 es comprova que l’import del pendent de pagament d’anys enrere s’ha 
mantingut constant durant els darrers anys, aquest import es correspon amb la recuperació d’acord 
amb la Llei de Pressupost de l’Estat del 2015 de la paga extraordinària que va ser suprimida pel 
Real Decret Llei 20/2012 i que no va ser sol·licitada per alguns empleats públics. Donat el numero 
d’anys transcorregut seria convenient procedir a la seva depuració i tramitar si cal el corresponent 
expedient de baixa. I pel que fa el pendent de cobrament d’anys enrere es comprova que aquest, es 
manté pràcticament constant durant els darrers anys per la qual cosa seria convenient procedir a la 
seva depuració i tramitar si cal els corresponents expedients de baixa.

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS EMSA

Quant als comptes de l’empresa municipal EMSA, aquesta ve obligada a auditar-se en virtut de la 
normativa mercantil. Aquesta auditoria tindrà naturalesa mercantil, sense cap diferència respecte a 
qualsevol altra societat mercantil de titularitat privada, pel que fa al subjecte auditor, dipòsit 
davant del Registre Mercantil i altres aspectes que preveu la normativa. Queda subjecta al que 
disposa la pròpia LAC i la seva normativa de desenvolupament, entre ella les normes tècniques 
d'auditoria publicades per l'Institut de Comptabilitat d'Auditoria de Comptes.

Existeix informe d’auditoria de data 9 de març de 2022 de l’empresa auditora DULA 
AUDITORES SLP que expressa una opinió sense objeccions. 

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 198cb45cbfb2410ab09e555ceba05cf2001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Altres  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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Ajuntament d’Alcúdia
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FUNDACIÓ BIBLIOTECA D’ALCÚDIA CAN TORRÓ

Els comptes anuals contenen tots els estats que exigeix l’article 25 de la Llei 50/2002, de 26 de 
desembre, de fundacions i malgrat la fundació no tingui obligació de sotmetre els seus comptes a 
auditoria externa,  aquests han estat objecte d’auditoria duta a terme pel l’auditor Sr, José  
Caldentey Aguiló, l’informe d’auditoria del qual expressa una opinió sense objeccions.

Setè. CONCLUSSIONS

El compte general de l’exercici 2021 de l’Ajuntament d’Alcúdia és correcte i complet, reflectint 
amb caràcter general una imatge fidel de la informació comptable.

Tot això s’informa sense perjudici de recordar que l’aprovació del Compte constitueix una 
obligació del Ple de la Corporació i un acte essencial per a la fiscalització posterior per part de la 
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears que no suposa conformitat amb les actuacions 
reflectides en ell, ni genera responsabilitat per raó de les mateixes (Regla 49.4 ICAL)

Alcúdia, en la data de la signatura.

La interventora.

Per verificar la validesa d'aquest document, pot consultar la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 198cb45cbfb2410ab09e555ceba05cf2001

Url de validació https://sac.alcudia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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