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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER LA 

INTERVENCIÓ GENERAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

A la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària i a la Presidència de la Diputació de 
Barcelona. 

Opinió amb excepcions  

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei de 
Control Financer, amb la col·laboració de la firma d’auditoria Gabinete Técnico de Auditoria y 
Consultoria, S.L. (en virtut de l’Acord marc d’empreses auditores per a la realització de treballs de control 
financer per tal de col·laborar i donar suport a l’òrgan interventor, expedient 2017/0009721), en 
compliment de l’establert en el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals1 relatiu a 
l’exercici del control intern, en el Reial decret 424/20172, i en el Pla anual de control financer a efectuar 
durant el 2021 respecte de l’exercici pressupostari 2020, ha auditat els comptes anuals de l’Organisme 
de Gestió Tributària (en endavant, l’Entitat) que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2020, el 
compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici anual finalitzat en 
l'esmentada data. 

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes i possibles efectes dels fets descrits en la secció Fonament de 

l’opinió amb excepcions del nostre informe, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Entitat a 31 de desembre de 2020, 
així com dels resultats, dels fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost corresponents a 
l’exercici anual finalitzat en l’esmentada data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació 
financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables i pressupostaris en 
ell continguts. 

Fonament de l’opinió amb excepcions  

1. L’Organisme amortitza les inversions realitzades en immobles en arrendament o cedits per 
tercers considerant una vida útil de 12 anys. D’acord amb el previst al Pla general comptable per 
a l’Administració Local (PGCPAL), aquestes inversions s’han d’amortitzar en la seva vida útil, 
considerant el període d’arrendament o cessió. L’Organisme hauria d’analitzar si la vida útil de 
les inversions realitzades en immobles en arrendament o cedits per tercers que està considerant, 
s’adequa als terminis fixats en els contractes d’arrendament o cessió per tercers. Addicionalment, 
el PGCPAL preveu que els actius amb autorització d’ús per un període inferior a la seva vida 
econòmica es registrin comptablement com un actiu intangible pel seu valor raonable. Per 
aquells immobles amb autorització d’ús de tercers, l’Organisme hauria d’analitzar de manera 
individualitzada quin hauria d’ésser el seu registre comptable, atès que no estan comptabilitzats. 

                                                      
1
  R.D.Leg. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

2
  Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local. 
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2. L’Organisme va reconèixer a l’exercici 2017 un dret corresponent a una sanció greu a una 
societat, motivada per l’aportació deficitària de la informació requerida per l’Organisme en el 
marc d’un procés d’inspecció tributària (quota de 600.000 euros). La societat va presentar 
recursos de reposició i amb data 30 d’abril de 2021 s’ha notificat a l’obligada tributària les 
resolucions aprovades per la Gerent de l’Organisme de 28 d’abril, mitjançant les quals, fent ús 
de les facultats que té conferides, ha desestimat els recursos de reposició presentats. Amb data 
31 de maig de 2021, l’interessat a fet efectiu el pagament dels expedients sancionadors, per un 
import total de 789.227 euros, entre els quals es troba la sanció greu anteriorment comentada. 
Atès que les resolucions desestimant els recursos de reposició han estat amb posterioritat a 
l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, i que el pagament dels expedients 
sancionadors s’han produït un cop els comptes anuals ja havien estat formulats per la Junta de 
Govern de l’Organisme, es manté provisionat al tancament de l’exercici la totalitat del saldo 
pendent de cobrament a 31 de desembre de 2020 amb el percentatge de deteriorament aplicat 
per l’Organisme del 100 %. Addicionalment, a l’exercici 2018 és va reconèixer un dret 
corresponent a una sanció greu a una societat pel mateix motiu (300.000 euros). La societat va 
presentar recurs de reposició, el qual està pendent de resolució a data actual. La totalitat de 
l’import es troba pendent de cobrament essent el percentatge de deteriorament aplicat per 
l’Organisme del 100%. 

A 31 de desembre de 2020, l’Organisme manté registrada una provisió per deteriorament de 
valor de crèdits per les sancions greus esmentades per l’import total (900.000 euros). 

Per determinar en cada tancament de comptes la provisió per deteriorament de valor de les 
esmentades sancions, caldria un informe tècnic que avalués les possibilitats de realització dels 
esmentats saldos a cobrar en base a un anàlisi de riscos i no en base a percentatges fixos 
establerts. 

3. No s’ha rebut resposta a la circularització realitzada a un assessor fiscal de l’Organisme, el que 
suposa una limitació a l’abast. 

4. En la resposta d’una entitat financera, es posa de manifest l’existència d’un compte bancari amb 
un saldo de 125.950 euros, no registrat comptablement per l’Organisme. D’acord amb la 
informació rebuda per l’Organisme ens indiquen que correspon a un compte restringit per 
embargaments antic i que l’entitat financera no els hi ha facilitat mai cap informació sobre el 
compte de referencia. Aquest fet suposa una limitació a l’abast. 

 

Hem dut a terme la nostra auditoria, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria Gabinete 
Técnico de Auditoria y Consultoria, S.L., de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat 
d'auditoria de comptes vigent. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen 
més endavant en la secció Responsabilitats de l'auditor en relació amb l'auditoria dels comptes anuals del 
nostre informe. 
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Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d'ètica i protecció de la 
independència que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic a 
l’Estat, segons exigeix la normativa. 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per a la nostra opinió amb excepcions. 

 

Qüestions clau d’auditoria  

Les qüestions clau de l'auditoria són aquelles qüestions que, segons el nostre judici professional, han 
estat de major rellevància en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes 
qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, 
i en la formació de la nostra opinió sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre 
aquestes qüestions. En aquest sentit, s’ha considerat com a qüestió clau el reconeixement dels ingressos 
per taxes: 

a) Descripció: D’acord amb les activitats desenvolupades per l’Organisme, descrites a la nota 1.3 de la 
memòria dels comptes anuals, els ingressos registrats a l’epígraf de “Taxes” per import de 44.826 
milers d’euros corresponen principalment a ingressos obtinguts per la gestió en voluntària i 
executiva en la recaptació de tributs i multes d’aquells ajuntaments que han delegat les seves 
competències a l’Organisme. L’adequat registre comptable i la integritat d’aquests ingressos, s’ha 
considerat com a qüestió clau de l’auditoria, atès la rellevància dels mateixos i al fet de tractar-se 
d’un àrea susceptible d’incorrecció material, particularment al tancament de l’exercici en relació a 
l’adequada imputació temporal. 

b) Procediments realitzats: Per garantir la integritat i la correcta meritació dels ingressos en concepte 
de “Taxes”, els principals procediments d’auditoria han inclòs, entre d’altres, la revisió mitjançant 
proves de compliment, dels controls implementats per l’Organisme per garantir la integritat i la 
correcta meritació dels ingressos registrats per “Taxes”. Addicionalment, mitjançant proves de 
revisió analítica hem analitzat la raonabilitat dels ingressos comptabilitzats. 

 

A banda de les qüestions descrites en la secció Fonament de l'opinió amb excepcions, hem considerat que no 
existeixen altres riscos significatius que hagin de ser comunicats en l'informe. 

Responsabilitat de la Junta de Govern en relació als comptes anuals 

La Junta de Govern de l’Organisme és responsable de la formulació dels comptes anuals adjunts, de 
manera que expressin la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera, així com dels resultats, dels 
fluxos d’efectiu i de l’estat de liquidació del pressupost, de conformitat amb el marc normatiu 
d'informació financera aplicable, i del control intern que consideri necessari per a permetre la 
preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, la Junta de Govern és responsable de la valoració de la capacitat 
de l'Entitat per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les 
qüestions relacionades amb l'empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable de gestió 
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continuada excepte si existeix la intenció o l'obligació legal de liquidar l'Entitat o de cessar les seves 
operacions o bé no existeixi una altra alternativa realista. 

Responsabilitat de l’auditor en relació als comptes anuals  

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan 
lliures d'incorrecció material, deguda a frau o error, i emetre un informe d'auditoria que contingui la 
nostra opinió, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria Gabinete Técnico de Auditoria y 
Consultoria, S.L. 

Seguretat raonable és un grau alt de seguretat, però no garanteix que una auditoria realitzada de 
conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al sector públic 
vigent sempre detecti una incorrecció material quan existeix. Les incorreccions poden deure's a frau o 
error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, pot preveure's raonablement 
que influeixin en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

Com a part d'una auditoria conforme amb aquesta normativa reguladora, apliquem el nostre judici 
professional i mantenim una actitud d'escepticisme professional durant tota la seva execució. També: 

• Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o 
error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per a respondre a aquests riscos i obtenim 
evidència d'auditoria suficient i adequada per a proporcionar una base per a la nostra opinió. El 
risc de no detectar una incorrecció material deguda a frau és més elevat que en el cas d'una 
incorrecció material deguda a error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions 
deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l'auditoria amb la finalitat de dissenyar 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la 
finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables aplicades són adequades i la raonabilitat de les estimacions 
comptables i la corresponent informació revelada per l'òrgan de gestió. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per l’òrgan de gestió (denominació segons el règim 
jurídic aplicable) del principi comptable de gestió continuada i, basant-nos en l'evidència 
d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb 
fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l'entitat per a 
continuar com a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es 
requereix que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació 
revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una 
opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l'evidència d'auditoria obtinguda fins a la 
data del nostre informe d'auditoria. No obstant això, els fets o condicions futurs poden ser la 
causa que l'entitat deixi de continuar la seva activitat (de ser una empresa en funcionament). 

• Avaluem la presentació global, l'estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i fets subjacents d'una 
manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 
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Ens comuniquem amb la Gerència en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el moment de 
realització de l'auditoria planificats i les troballes significatives de l'auditoria, així com qualsevol 
deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l'auditoria. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació a l'òrgan de govern de l'entitat, determinem 
les que han estat de la major rellevància en l'auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, 
en conseqüència, les qüestions clau de l'auditoria. 

 

Tràmit d’al·legacions 

D’acord amb l’establert a l’article 48 de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona 
es va donar trasllat de l’informe provisional a la Gerència de l’Entitat, atorgant un termini de 10 dies 
hàbils per tal que es presentessin les al·legacions o puntualitzacions que es consideressin adients. 

 

1. Al·legacions rebudes  

L’Entitat ha presentat un escrit d’al·legacions, de data 22 de juliol de 2021, adreçat a la 
Intervenció General de la Diputació. L’escrit d’al·legacions s’adjunta a aquest Informe, si bé la 
documentació annexa a les al·legacions, si existeix, no s’incorpora, restant a l’arxiu d’aquesta 
Intervenció. 

 

2. Tractament de les al·legacions 

Les al·legacions formulades han estat objecte d’anàlisi i valoració. El text de l’informe 
provisional no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions trameses són explicacions que 
confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen els judicis que en elles 
s’hi exposen. 

 

10 de setembre de 2021 (*)  

 

 

 

(*) D’acord amb la NIA-ES-SP 1700 R, la data d'informe és aquella en la qual s’hagi obtingut substancialment l'evidència suficient 
i adequada, és a dir quan ja es tingui una opinió formada per haver-se realitzat totes les proves previstes i posterior a la de 
formulació dels comptes objecte d'auditoria, i les persones amb autoritat reconeguda han manifestat que assumeixen la 
responsabilitat d'aquests estats financers. 

Aquesta disposició es fa extensiva als treballs de control financer amb col·laboració amb firmes d’auditoria, considerant com a 
data de l’informe la del memoràndum de conclusions per a l’emissió de l’opinió d’auditoria tramés per la firma.  

La signatura d’aquest document correspon única i exclusivament a l’informe d’opinió d’auditoria, i en cap cas als comptes anuals i 
al·legacions (si és el cas) de l’ens auditat, que s’adjunten. 
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Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 30
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 31
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 32
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 33
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 34
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 35
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 36
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 37
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 38
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 39
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 40
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 41
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 42
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 43
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 44
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 45
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 46
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 47
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 48
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 49
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 50
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 51
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 52
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 53
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 54
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 55
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 56
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 57
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 58
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 59
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 60
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 61
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 62
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 63
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 64
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 65
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 66
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 67
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 68
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 69
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 70
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 71
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 72
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 73
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 74
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 75
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 76
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 77
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 78
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 79
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 80
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 81
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 82
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 83
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 84
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 85
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 86
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 87
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 88
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 89
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 90
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 91
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 92
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 93
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 94
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 95
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 96
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 97
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 98
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 99
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 100
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 101
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 102
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 103
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 104
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 105
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 106
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 107
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 108
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 109
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 110
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 111
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 112
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 113
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 114
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 115
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



Pàgina 116
Codi Segur de Verificació (CSV): 3cdc72677ffb9eb1e149   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat
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Al·legacions a l'informe provisional d'auditoria de l'exercici 2020 emès per la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona. 
 
 
En data 9 de juliol d'enguany vam rebre per part de l'Interventor General de la 
Diputació de Barcelona l'informe provisional d'auditoria de l'Organisme de Gestió 
Tributària corresponent a l'exercici 2020. 
 
D'acord amb l'establert a l'article 48 de les Instruccions de control intern de la Diputació 
de Barcelona, se'n va donar trasllat de l'informe, atorgant-nos un termini de 10 dies 
hàbils per tal de presentar les al·legacions o puntualitzacions que es consideressin 
adients. 
 
Mitjançant el present escrit es presenten les al·legacions a l'informe provisional emès 
per la Intervenció General de la Diputació de Barcelona. Per facilitar la comprensió 
s'exposen en el mateix ordre i reproduint en cursiva les conclusions contingudes en 
l'informe, just abans de formular les corresponents al·legacions.  
 
 

1. L’Organisme amortitza les inversions realitzades en immobles en arrendament o cedits per tercers considerant 

una vida útil de 12 anys. D’acord amb el previst al Pla general comptable per a l’Administració Local 

(PGCPAL), aquestes inversions s’han d’amortitzar en la seva vida útil, considerant el període 

d’arrendament o cessió. L’Organisme hauria d’analitzar si la vida útil de les inversions realitzades en 

immobles en arrendament o cedits per tercers que està considerant, s’adequa als terminis fixats en els 

contractes d’arrendament o cessió per tercers. Addicionalment, el PGCPAL preveu que els actius amb 

autorització d’ús per un període inferior a la seva vida econòmica es registrin comptablement com un actiu 

intangible pel seu valor raonable. Per aquells immobles amb autorització d’ús de tercers, l’Organisme hauria 

d’analitzar de manera individualitzada quin hauria d’ésser el seu registre comptable, atès que no estan 

comptabilitzats. 

 

A partir de l'exercici 2021,  l'Organisme amortitzarà les inversions en oficines de 

lloguer segons el període del contracte.  Fins ara s'adoptava el criteri dels 12 anys, atès 

la voluntat de continuïtat del manteniment de les oficines. 

 

En quant al registre comptable del valor raonable dels béns rebuts en autorització d'ús, 

que és la figura utilitzada en els acords amb els ajuntaments, s'ha fet l'estudi 

corresponent per a determinar aquest valor, en funció dels valors cadastrals de 

l'immoble i els metres objecte d'autorització. Per fer-lo, també s'ha tingut en compte que 

es paga en alguns d'aquests locals unes quantitats que, en part són per compensació de 

despeses i en part són per la utilització. En aquest cas, es podria assimilar a un lloguer i, 

per tant, no s'haurien d'inventariar. L'informe està pendent d'aplicació i 

comptabilització.   
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2.   L’Organisme va reconèixer a l’exercici 2017 un dret corresponent a una sanció greu a una societat, motivada 

per l’aportació deficitària de la informació requerida per l’Organisme en el marc d’un procés d’inspecció tributària 

(quota de 600.000 euros). La societat va presentar recursos de reposició i amb data 30 d’abril de 2021 s’ha 

notificat a l’obligada tributària les resolucions aprovades per la Gerent de l’Organisme de 28 d’abril, mitjançant 

les quals, fent ús de les facultats que té conferides, ha desestimat els recursos de reposició presentats. Amb data 31 

de maig de 2021, l’interessat a fet efectiu el pagament dels expedients sancionadors, per un import total de 

789.227 euros, entre els quals es troba la sanció greu anteriorment comentada. Atès que les resolucions 

desestimant els recursos de reposició han estat amb posterioritat a l’aprovació de la liquidació del pressupost de 

l’exercici 2020, i que el pagament dels expedients sancionadors s’han produït un cop els comptes anuals ja havien 

estat formulats per la Junta de Govern de l’Organisme, es manté provisionat al tancament de l’exercici la totalitat 

del saldo pendent de cobrament a 31 de desembre de 2020 amb el percentatge de deteriorament aplicat per 

l’Organisme del 100 %. Addicionalment, a l’exercici 2018 és va reconèixer un dret corresponent a una sanció 

greu a una societat pel mateix motiu (300.000 euros). La societat va presentar recurs de reposició, el qual està 

pendent de resolució a data actual. La totalitat de l’import es troba pendent de cobrament essent el percentatge de 

deteriorament aplicat per l’Organisme del 100%. 

A 31 de desembre de 2020, l’Organisme manté registrada una provisió per deteriorament de valor de crèdits 

per les sancions greus esmentades per l’import total (900.000 euros). 

Per determinar en cada tancament de comptes la provisió per deteriorament de valor de les esmentades 

sancions, caldria un informe tècnic que avalués les possibilitats de realització dels esmentats saldos a cobrar en 

base a un anàlisi de riscos i no en base a percentatges fixos establerts. 

Per a la determinació dels valors de dubtós cobrament, s'apliquen els ràtios aprovats 
pel Ple de la Diputació de Barcelona, i que figuraven a les Bases d'Execució de 
l'Organisme per a l'exercici 2020, que estan per sobre dels mínims exigits per la 
legislació.   

 

3. No s’ha rebut resposta a la circularització realitzada a un assessor fiscal de l’Organisme, el que suposa 

una limitació a l’abast. 

L'únic assessor fiscal extern que ha tingut l'Organisme en aquest any 2020, ha estat 

una empresa que gestiona el tema relacionat amb la devolució de l'IVA per part de 

l'AEAT, i que actualment està al Tribunal Econòmic Administratiu Central. Durant 

l'any no s'ha presentat cap factura per les gestions realitzades. 

 

4. En la resposta d’una entitat financera, es posa de manifest l’existència d’un compte bancari amb un saldo de 

125.950 euros, no registrat comptablement per l’Organisme. D’acord amb la informació rebuda per l’Organisme 

ens indiquen que correspon a un compte restringit per embargaments antic i que l’entitat financera no els hi ha 

facilitat mai cap informació sobre el compte de referencia. Aquest fet suposa una limitació a l’abast. 
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El compte era del Banco Popular, absorbit pel Banco Santander el 2018. En el moment 
de la seva absorció, ja es va notificar a l'entitat el tancament de tots els seus comptes. 
A partir d'aquell moment, tampoc es podien visualitzar per Internet ni es tenia 
coneixement del manteniment del compte. Es tractava d'un compte restringit, específic 
pels embargaments, fins que es feien els ingressos corresponents als comptes 
operatius. S'ha tornat a demanar el tancament i s'ha comprovat que així s'havia fet. 
 
Barcelona, 22 de juliol de 2021 

Maria Luz 

Rodriguez 
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(SIG)
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