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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES DEL CONSORCI DE L’ESPAI NATURAL DE LES 

GUILLERIES-SAVASSONA CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2018 

 
I. Introducció 

 

La Intervenció General de la Diputació de Barcelona (endavant, la Diputació), a través del seu Servei 

de Control Financer, amb col·laboració de la firma d’auditoria Faura-Casas Auditors-Consultors, 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), i en compliment de 

l’establert dins el Pla Anual de Control Financer de la Diputació de Barcelona a efectuar durant 

l’exercici 2019 respecte de l’exercici pressupostari de l’any 2018, té l’obligació d’auditar els comptes 

anuals del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona (endavant, el Consorci) 

corresponents a l’exercici 2018 que comprenen, el balanç a 31 de desembre de 2018, 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. 

 
II. Responsabilitat de la Gerència en relació als comptes anuals 

 

La Gerència del Consorci és responsable de la formulació dels comptes anuals adjunts de l’entitat 

d’acord amb el marc d’informació financera que es detalla a la nota 3 de la memòria adjunta i, en 

particular, d’acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control intern 

que consideri necessari per permetre que la preparació dels esmentats comptes anuals estiguin lliures 

d’incorreccions materials. 

 

Els comptes anuals als quals es refereix el present informe van ser formulats per la Gerència amb data 

18 de març de 2019. 

 
III. Responsabilitat dels auditors 

 

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge 

fidel, basada en el treball realitzat per la firma d’auditoria Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L.. i 

d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic. Aquestes normes exigeixen que planifiquem i 

executem l'auditoria amb la finalitat d'obtenir una seguretat raonable, encara que no absoluta, que els 

comptes anuals estan lliures d'incorreccions materials. 

 

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient sobre els 

imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del 

judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals. En 
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efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 

preparació i presentació raonable per part del gestor dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar 

els 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. Una auditoria també inclou 

l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables 

realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels comptes anuals. 

 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut, basada en els procediments duts a terme per 

la firma auditora Faura-Casas Auditors-Consultors, S.L., proporciona una base suficient i adequada per 

emetre la nostra opinió d'auditoria favorable amb excepcions. 

 
IV. Resultats del treball: Fonaments de l’opinió favorable amb excepcions 

 

1. Presentació dels comptes anuals. 

 

El Consorci ha preparat els seus estats i comptes anuals de l’exercici 2018, adaptats a allò disposat 

per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model 

normal de comptabilitat. El contingut de la memòria s’ajusta, en termes generals, a l’esmentada 

Instrucció de comptabilitat. No obstant això, durant el decurs de la revisió efectuada s’ha posat de 

manifest la manca d’informació que detallem a continuació: 

 

a) Organització i activitat : Si be la memòria conté la informació del nombre de treballadors a 

31 de desembre de 2018, no es distingeix per sexe tal i com indica l’Ordre HAP/1781/2013, 

de 20 de setembre.  

b) Bases de presentació dels comptes : No s’informa de la imatge fidel ni de la comparació de 

la informació. 

c) Normes de valoració : Només s’informa de les corresponents a adquisicions d’immobilitzat. 

d) Immobilitzat material: Tot i que s’annexa un quadre amb l’anàlisi del moviment durant 

l’exercici de cada partida del balanç, no s’informa de la resta d’informació indicada en la citada 

Ordre. (informació com l’amortització acumulada, vida útil o coeficients d’amortització 

utilitzats, cessions d’ús...). 

e) Provisions i contingències: Si bé s’adjunta el quadre requerit en la normativa, no 

s’acompanya tota la informació indicada en l’esmentada Ordre (per exemple: estimacions i 

procediments de càlcul aplicats per la valoració dels corresponents imports). 

 

2. Provisions a curt termini. 

 

El Consorci, al tancament de cada exercici, realitza la provisió de les subvencions concedides i que 

a l’esmentada data resten pendents de justificació per part dels beneficiaris. A data 31 de desembre 

de 2018 l’entitat ha provisionat un import total de 52.802,96 euros. D’acord amb la revisió 

efectuada, l’esmentat import provisionat inclou un import de 12.156,18 euros corresponent a 
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subvencions atorgades pel Consorci que a la data de tancament de l’exercici, es trobaven fora del 

termini de justificació, i per tant, no procedia la seva provisió. El detall de l’import excedit és el 

que s’indica en la següent taula:  

 
 

Convocatòria Beneficiari/a 
Import pendent 

justificar 

Data límit 

justificació 

2016/2016/3/674202/000 ADF DE VILANOVA DE SAU 482,74 31/12/2017 
2016/2016/3/674202/000 LLUÍS JOVÉ MASGRAU 2.274,22 31/12/2017 

2016/2016/3/674202/000 MAS LA RIBA, SCP 2.274,22 31/12/2017 
2016/2016/3/674202/000 KEBIRA, SL 2.735,13 31/12/2017 

2017/2017/3/674202/000 IMMACULADA GUASCH SASTRE 1.114,49 31/12/2018 

2017/2017/3/674202/000 LLUÍS JOVÉ MASGRAU 1.894,76 31/12/2018 
2017/2017/3/674202/000 ALBERT MORATÓ RAMON 327,98 31/12/2018 

2017/2017/3/674202/000 SOCIETAT DE CAÇADORS DE V. DE SAU 1.052,64 31/12/2018 
TOTAL 12.156,18  

 
 

3. Provisió de despeses de personal.  

 

Els comptes anuals de l’exercici 2018 no reflecteixen cap provisió en concepte de la part meritada 

de la paga extra de juny i per la paga d’assiduïtat meritades durant l’exercici 2018 i abonades als 

treballadors durant l’exercici 2019. No obstant, donat que els comptes anuals de l’exercici 2017 

tampoc recullen cap provisió per les esmentades pagues, l’efecte al compte de resultat econòmic-

patrimonial no seria significatiu. Tot i això, cal tenir en consideració que el passiu corrent de 

l’exercici 2018 es troba infravalorat en la quantia estimada de 11.337,70 euros corresponent a la 

provisió que pertocaria de les dues pagues.  

 

4. Resultats de l’exercici 

 

Dintre de les inversions reals s’inclouen les següents despeses, que atenent a la seva naturalesa 

estarien erròniament comptabilitzades a nivell pressupostari i financer: 

 

 
Pressupostàriament, els dos primers conceptes de 25.748,80 euros i 9.274,65 euros, corresponents 

a treballs realitzats al “mirador salt de la Minyona”, han estat imputats a la partida “609 altres 
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inversions noves en infraestructures” i bens destinats a l’ús general” quan atenent a la seva 

naturalesa haurien de figurar a la partida “650 despeses en inversions gestionades per altres ens 

públics”.  

Els altres conceptes indicats per import de 2.500 euros i 1.649 euros, atenent a la seva naturalesa 

haurien d’haver-se registrat com a despeses en béns corrents i serveis.  

Aquestes despeses que a nivell financer van ser registrades inicialment com a immobilitzat 

material, al tancament de l’exercici 2018 el Consorci va procedir a donar-les de baixa contra la 

partida d’amortització de l’exercici (compte comptable 6819) per import de 22.800,54 euros i a 

l’epígraf de resultats d’exercicis anteriors (compte comptable 1200) l’import restant de 16.372,75 

euros. Atesa la seva naturalesa, els treballs realitzats al “mirador salt de la Minyona” s’haurien 

d’haver registrat al compte comptable “605 compres d’actius adquirits per altres entitats” per 

import de 35.023 euros i la resta per import 4.149,84 euros al compte comptable 629 “altres 

serveis exteriors”.  

Com a conseqüència d’això, el resultat de l’exercici 2018 està sobrevalorat en un import de 

16.372,75, i hauria de ser negatiu per import de 16.096,19 euros, en lloc dels 276,56 euros que 

figura en el compte de resultats lliurat pel Consorci. 

 

 

V. Opinió 

 

Segons la nostra opinió, excepte pels efectes dels fets descrits en l’apartat de “Resultats del treball: 

Fonaments de l’opinió favorable amb excepcions”, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els 

aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del Consorci a 31 de 

desembre de 2018, 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 i amb la normativa pressupostària que resulta d’aplicació i, en particular, amb 

els principis i criteris comptables en ells continguts. 

 

 

VI. Tràmit d’al·legacions 

 

D’acord amb l’establert a l’article 31 de les Instruccions sobre procediments 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. 
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VI.1. Al·legacions rebudes  

No s’han rebut al·legacions en relació a les excepcions que figuren en l’apartat “Fonaments de 

l’opinió favorable amb excepcions” 

 

 

  

Barcelona, 11 de juliol de 2019 (*) 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) A efectes de l'apartat 2.2 de la Resolució d'11 de novembre de 2013 de la Intervenció General de l'Administració de l'estat, per la qual 

s'aprova la Norma Tècnica sobre Informes d'Auditoria de Comptes Anuals, que indica que l'informe d'auditoria de comptes anuals estarà 

datat en el moment final de la seva elaboració. Segons els Principis i Normes d'auditoria del Sector Públic de la Comissió de Coordinació dels 

OCEX, aquesta data haurà de ser la de la finalització dels treballs, que es pot situar en el moment en el que s'han complimentat totes les 

proves que permetin formar-se un judici o opinió sobre l'objecte de la fiscalització. Extensiu a 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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