INFORME SECRETARIA
Expedient: 2019/313/05.01.04 -Compte general i liquidació del pressupost
D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 11 de juny, i en
compliment del que estableix l'article 3.3.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional, emeto el següent,
INFORME
PRIMER. L'article 200.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que les Entitats Locals i els
seus Organismes Autònoms queden sotmesos al règim de la comptabilitat pública en els termes
establerts en dita Llei. En similars termes, l'article 119.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària, determina que la submissió al règim de comptabilitat pública implica
«obligació de rendir comptes de les seves operacions, qualsevol que sigui la seva naturalesa, al
Tribunal de Comptes».
El règim de comptabilitat pública al qual estan sotmeses les Entitats Locals té com a fi
última l'obligació de rendir comptes de les seves operacions, i el mecanisme previst pel Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, per complir aquesta obligació és el Compte General.

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

— L'articles 22.2 e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
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— Els articles 208 a 212 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovada
mitjançant Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 119.3 i 137 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 la 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
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per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre.
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— 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 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 desenvolupament 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 desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— 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.
— Els Principis Generals sobre comptabilitat analítica de les Administracions
Públiques (IGAE 2004).
— Els Indicadors de Gestió en l'àmbit del sector públic (IGAE 2007).
— El Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de
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Comptabilitat.
— L'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de
Comptabilitat Pública.
— L'Ordre HAP/1489/2013, de 18 de juliol, per la qual s'aproven les normes per a la
formulació de comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic.
— L'Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
— L'article 4.2.b) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
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jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— La Resolució de 30 de març de 2007, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per
la qual es fa públic l'acord de la Comissió de Govern, de 29 de març, sobre creació del Registre
Telemàtic del Tribunal de Comptes.
— La Resolució de 28 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l'Administració
de l'Estat, per la qual es regulen els criteris per a l'elaboració de la informació sobre els costos
d'activitats i indicadors de gestió a incloure en la memòria dels Comptes Anuals del Pla General
de Comptabilitat Pública.
— La Resolució de 28 de juliol de 2006, de la Intervenció General de l'Administració
de l'Estat, per la qual es recomana un format normalitzat del Compte General de les Entitats
Locals en suport informàtic que faciliti la seva rendició.
— La Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per
la qual es publica l'Acord del Ple de 30 de juny de 2015, pel qual s'aprova la Instrucció que
regula la remissió telemàtica d'informació sobre acords i resolucions de les entitats locals
contraris a objeccions formulades per interventors locals i anomalies detectades en matèria
d'ingressos, així com sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.
— La Resolució de 2 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes,
per la qual es publica l'Acord del Ple de 26 de novembre de 2015, pel qual s'aprova la Instrucció
que regula la rendició telemàtica del Compte General de les Entitats Locals i el format d'aquest
Compte, a partir de la corresponent a l'exercici 2015.

TERCER. El model simplificat de comptabilitat serà d'aplicació als municipis que:

b) Municipis el pressupost dels quals superi l'import de 300.000 euros però no
excedeixi de 3.000.000 euros i la població dels quals no superi els 5.000 habitants.
c) Les altres entitats locals sempre que el seu pressupost no excedeixi de 3.000.000
euros. Els organismes autònoms dependents de les entitats locals contemplades als
apartats anteriors.

O, alternativament,
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a) El seu pressupost no excedeixi de 300.000 euros,
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QUART. El procediment per aprovar el Compte General és el següent:
A. De conformitat amb 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, i l'article 4.2.b) del
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, el Compte General serà formada
per la Intervenció.
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 l'Entitat Local rendir
els comptes, per la qual cosa l'Alcalde sotmetrà el Compte General, juntament amb tots els seus
justificants i Annexos, a informe de la Comissió Especial de Comptes, sempre abans de l'1 de
juny.
D'acord amb el que estableix la Regla 50 de la ICAL Normal i 51 de la ICAL model
Simplificat, tindran la consideració de cuentadantes els titulars de les entitats i òrgans subjectes
a l' obligació de rendir comptes, i en tot cas:
a) El president de l'Entitat Local
b) Els Presidents o els Directors dels Organismes Autònoms i de les Entitats Públiques

Empresarials
c) Els Presidents del Consell d'Administració de les societats mercantils dependents de

l'Entitat Local.
d) Els Liquidadors de les Societats Mercantils dependents de l'entitat local en procés

de liquidació.
Els cuentadantes seran responsables de la informació comptable, és a dir, de
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subministrar la informació de manera veraç i de què 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 comptable, i en concret, els correspondrà rendir, abans del 15 de maig de
l'exercici immediat següent al qual corresponguin i degudament autoritzades, els comptes que
hagin d'enviar-se a l'òrgan o òrgans de control extern.

No obstant l'anterior –afegeix l'apartat 3 d'ambdues regles- aquesta responsabilitat es
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responsabilitat independent de la responsabilitat en la qual hagin pogut incórrer els qui van
adoptar les resolucions, o van realitzar els actes que es reflecteixen en els Comptes Anuals en
aquest moment procedimental. Igualment, en aquest sentit es manifesta la Instrucció de
Comptabilitat Local, a l'apartat 4 de la Regla 50 de la ICAL model simplificat, en establir que:
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 d'aquestes.
B. El Compte General amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes serà exposat
al públic per termini de quinze dies, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar
reclamacions, objeccions o observacions. Examinats aquests per la Comissió Especial i
practicades per aquesta quantes comprovacions estimi necessàries, emetrà nou informe.
C. Acompanyada dels informes de la Comissió Especial i de totes les reclamacions i
objeccions formulades, el Compte General se sotmetrà al Ple de la Corporació perquè, si escau,
pugui ser aprovada abans del dia 1 d'octubre.
D. El Compte General degudament aprovat es remetrà pel President de l'Entitat Local a
l'òrgan o òrgans de control extern, això és a la Sindicatura de Comptes que en donarà trasllat al
Tribunal de Comptes, per a la seva fiscalització subsegüent abans del dia 15 d'octubre.
De forma paral·lela a l'anterior, ha de tenir-se 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 altres- del compte General, obligació que, al seu torn, és concretada en
l'article 15 de l'Ordre HAP2105/2012.
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E. Igualment ha d'assenyalar-se que les conseqüències de l'incompliment en la rendició
de comptes pot arribar a suposar:
1) La impossibilitat de què les entitats locals puguin concórrer a procediments de

concessió d'ajudes i subvencions públiques.
2) La imposició per part del Tribunal de Comptes de multes coercitives als responsables

públics que no rendeixin els comptes corresponents. En tal sentit, l'article 42 de la Llei
Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes.
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3) La Imposició de sancions a l'empara del que es disposa en l'article 28 de la Llei
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19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
4) La retenció de la participació de tributs de l'Estat, de conformitat amb el que s’estableix

en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local.
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