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OPINIÓ D’AUDITORIA 

INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS DEL CONSORCI DEL PARC DE LA 

SERRALADA LITORAL 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 Uniaudit Oliver Camps, 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 del Parc de la Serralada Litoral (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 del Consell Plenari en relació als comptes anuals 

 

El Consell Plenari 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 han estat informats favorablement pel 

Consell Plenari, constituït en Comissió Especial de Comptes del Consorci  l’11 d’abril 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 Uniaudit Oliver Camps, 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 

efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
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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 Uniaudit Oliver Camps, 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. Cessió d’ús gratuïta 

 

Tal i com s’indica a la nota 5.4 de la memòria dels comptes anuals de l’exercici 2018 adjunts, el 

CONSORCI utilitza de manera gratuïta i per un període de 20 anys, la finca denominada Masia de 

Can Magarola i els terrenys adjacents, com a seu administrativa. D’acord amb el previst en la 

norma de registre i valoració 5ª del Pla General de Comptabilitat adaptat per l’Administració 

Local, els actius rebuts en cessió d’ús gratuïta per un període de temps inferior a la seva vida 

econòmica s’han de registrar comptablement com un actiu intangible pel seu valor raonable. 

El CONSORCI no té quantificats ni comptabilitzats els efectes del que preveu el Pla General de 

Comptabilitat adaptat a l’Administració Local. 

 

 

2. Ajustaments per periodificació 

 

L’import registrat en aquest epígraf de l’actiu, 21.967,22 euros, ha estat generat per un error en el  

registre comptable de la periodificació de les retribucions de les pagues extraordinàries de 

l’exercici 2018. En el moment de registrar l’import meritat corresponent a les pagues 

extraordinàries de l’exercici 2018 ha realitzat un assentament amb càrrec a aquest compte i 

abonament a l’epígraf de despeses de personal. 

En conseqüència, el resultat econòmic patrimonial de l’exercici es troba sobrevalorat en 43.934,44 

euros. 

 

 

3. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini  

 

El compte “creditors no pressupostaris per despeses meritades” inclòs dins aquest epígraf del 

passiu corrent, corresponen a un error generat pel registre comptable de la retrocessió de la 

periodificació de pagues extres de l’exercici 2017. En el moment de retrocedir l’import periodificat 

per valor de 25.429,65 euros, l’Entitat ha procedit a duplicar l’assentament a data de tancament, 

essent el saldo resultant a 31 de desembre de 2018 de 50.859,30 euros. 
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En conseqüència, el resultat econòmic patrimonial de l’exercici es troba infravalorat en 

l’esmentada quantia. 

 

4. Despeses meritades l’exercici 2018 

 

Durant la revisió de la integritat de les despeses s’ha detectat dues factures, per un import total de 

3.896,68 euros, les quals si bé han estat comptabilitzades en l’exercici 2019, el seu meritament 

correspon a l’exercici 2018. Aquest import hauria d’haver-se registrat al compte del resultat 

econòmic-patrimonial de l’exercici 2018, per tant, el resultat de l’exercici es troba sobrevalorat en 

aqueta quantia.  

 

 

5. Liquidació del pressupost 

 

L’estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2018 mostra un total de 72.730,93 euros de 

crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals i un resultat 

pressupostari ajustat de 21.082,35 euros. D’acord amb la revisió efectuada, l’import que 

efectivament correspon a crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria és de 96.288,11 

euros i en conseqüència el resultat pressupostari ajustat és de 44.639,53 euros. 

 

6. Presentació dels comptes anuals.  

 

Les comprovacions realitzades sobre el contingut dels comptes anuals auditats han posat de 

manifest algun error i l’omissió de certa informació requerida per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 

de setembre, que aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, com ara:  

 

• Estats financers 

El balanç, el compte del resultat econòmico-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni 

net i l'estat de fluxos d'efectiu es presenten, en general, d'acord amb els models establerts 

per la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat per l’Administració Local (ICAL), 

amb vigor des de 1 de gener de 2015.  

 
No obstant, cal dir: 
 
- En relació a ‘l’Estat de canvis en el patrimoni net”, l’apartat “Estat operacions amb 

l’Entitat o entitats propietàries” no s’informa de les operacions realitzades durant 
l’exercici. En conseqüència manca la següent informació: 

 
� 750.229,21 euros d’ingressos per transferències i subvencions rebudes 

 
� 18.716,40 euros de despeses per transferències i subvencions atorgades.   
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Així mateix, “l’Estat de canvis en el Patrimoni Net” no informa dels moviments produïts 

durant l’exercici. En conseqüència l’import del Patrimoni Net que figura en aquest estat 

421.403,23 euros, no és correcte i no és coincident amb el que s’informa en el balanç i que 

ascendeix a 349.928,64 euros. 

 

Considerant els moviments ocorreguts durant l’exercici, els imports correctes de l’Estat de 

Canvis en el Patrimoni Net, serien els següents: 

 
Patrimoni Subvencions

Epígraf Net rebudes Total

Ingressos i despeses reconeguts durant l'exercici:

- Import informat en CCAA - - -

- Imports s/auditoria (-)68.905,35 (-)2.569,24 (-)71.474,59  
 
La substitució dels imports que actualment mostra l’Estat de canvi en el Patrimoni net pels 

que s’indiquen a la taula anterior, permetria que l’import actual del Patrimoni Net que 

mostra aquest estat fos coincident amb el que apareix en el balanç de situació, i que 

ascendeix a 349.928,64 euros. 

 
• Memòria 

 
La memòria es presenta, en termes generals, d'acord amb el contingut que estableix 

I‘esmentada ICAL, si bé cal comentar el següent:  

 

- En relació a les notes 5 i 8 relatives a l’Immobilitzat material i intangible de la memòria 

dels Comptes Anuals, no inclouen els moviments produïts durant l’exercici 2018. Així 

mateix, les xifres que incorpora el detall per classificacions que mostra l’esmentada nota, 

no es corresponen amb les que mostren els registres comptables a 31 de desembre de 

2018. 

 
Addicionalment, no s’inclou la informació requerida en la ICAL, en relació a: 

 
� Millores sobre els béns rebuts en adscripció amb valor zero al tancament de 

l’exercici. 

 
� Millores sobre els béns rebuts en cessió d’ús. 

 

- En relació a les nota 15.2.2 relativa a les despeses de personal, l’import que mostra el 

detall d’aquesta nota no és coincident amb la l’epígraf “Despeses de personal” del 

compte del resultat econòmic- patrimonial corresponent a l’exercici 2018. La diferència 

correspon a l’efecte de la periodificació de les pagues extraordinàries de l’exercici.  
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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. 

VI.1. Al·legacions rebudes  

El Consorci, a través de la seva interventora, ha presentat un escrit d’al·legacions de data 25 de 
juliol de 2019, adreçat a la Intervenció General de la Diputació.  

 

VI.2. Tractament de les al·legacions 

Les al·legacions formulades han estat objecte d’anàlisi i valoració. No obstant, 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. 

 

Annex I- Al·legacions de l’entitat 

 

Barcelona, 18 de juny 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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Informe d’al·legacions a l’INFORME D’AUDITORIA DE L’EXERCICI 2018. Pla Anual 
d’Actuacions de Control 2019. 

Anna Moreno Castells, Interventora del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, a la vista de 

l’informe de referència, formula les al·legacions i puntualitzacions següents: 

Respecte del punt

1. Cessió d’ús gratuïta
Tal i com s’indica a la nota 5.4 de la memòria dels comptes anuals de 
l’exercici 2018 adjunts, el CONSORCI utilitza de manera gratuïta i per 
un període de 20 anys, la finca denominada Masia de Can Magarola i 
els  terrenys  adjacents,  com  a  seu  administrativa.  D’acord  amb  el 
previst  en  la  norma  de  registre  i  valoració  5ª  del  Pla  General  de 
Comptabilitat  adaptat per l’Administració Local,  els  actius rebuts en 
cessió d’ús gratuïta per un període de temps inferior a la seva vida 
econòmica s’han de registrar comptablement com un actiu intangible 
pel seu valor raonable.
El CONSORCI no té quantificats ni comptabilitzats els efectes del que 
preveu el Pla General de Comptabilitat adaptat a l’Administració Local.

El 22/07/2019, amb número de registre de sortida 2019-S-RC-194. S’envia escrit del president 
del Consorci a l’alcalde de l’Ajuntament d’Alella sol·licitant l’informe de valoració dels espais 
cedits (exp. 57 RMI/19).  S’adjunta.

Respecte del punt

2. Ajustaments per periodificació
L’import registrat en aquest epígraf de l’actiu, 21.967,22 euros, ha estat 
generat per un error en el  registre comptable de la periodificació de 
les retribucions de les pagues extraordinàries de l’exercici 2018. En el 
moment  de  registrar  l’import  meritat  corresponent  a  les  pagues 
extraordinàries  de  l’exercici  2018  ha  realitzat  un  assentament  amb 
càrrec  a  aquest  compte  i  abonament  a  l’epígraf  de  despeses  de 
personal.
En conseqüència, el resultat econòmic patrimonial de l’exercici es troba 
sobrevalorat en 43.934,44 euros.

Es tracta efectivament d’un error en  la comptabilització de la periodificació de les pagues 
extres 2018. Al tractar-se d’un moviment  que afecta el compte de resultat econòmic patrimonial 
de l’exercici anterior, la retrocessió de l’import que hi ha a 1.1.2019 al compte 4800 s’ha fet amb 
contrapartida al compte 1200 “resultat d’exercicis anteriors”. El número d’assentament 
d’anul·lació de l’error és el 759. El número d’assentament de la dotació de periodificació 
correcta és el 760. S’adjunta.

Respecte del punt

3. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 
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El  compte  “creditors  no  pressupostaris  per  despeses  meritades” 
inclòs dins aquest epígraf del passiu corrent, corresponen a un error 
generat pel registre comptable de la retrocessió de la periodificació 
de  pagues  extres  de  l’exercici  2017.  En  el  moment  de  retrocedir 
l’import  periodificat  per  valor  de  25.429,65  euros,  l’Entitat  ha 
procedit  a  duplicar  l’assentament  a  data  de  tancament,  essent  el 
saldo resultant a 31 de desembre de 2018 de 50.859,30 euros.
En conseqüència,  el  resultat  econòmic patrimonial  de  l’exercici  es 
troba infravalorat en l’esmentada quantia.

Es tracta efectivament d’un error en  la comptabilització de l’assentament de retrocés de la 
periodificació de les pagues extres 2017. Al tractar-se d’un moviment  que afecta el compte de 
resultat econòmic patrimonial de l’exercici anterior, la retrocessió de l’import que hi ha a 
1.1.2019 al compte 4110 s’ha fet amb contrapartida al compte 1200 “resultat d’exercicis 
anteriors”. El número d’assentament d’anul·lació de l’error és el 763. El número d’assentament 
de la dotació de periodificació correcta és el 764. S’adjunta.

Respecte del punt

4. Despeses meritades l’exercici 2018
Durant la revisió de la integritat de les despeses s’ha detectat dues 
factures, per un import total de 3.896,68 euros, les quals si bé han 
estat  comptabilitzades  en  l’exercici  2019,  el  seu  meritament 
correspon a l’exercici 2018. Aquest import hauria d’haver-se registrat 
al compte del resultat econòmic-patrimonial de l’exercici 2018, per 
tant, el resultat de l’exercici es troba sobrevalorat en aqueta quantia. 

No correspon aquesta objecció, ja que es tracta de dues factures vinculades a crèdits 
compromesos de l’exercici 2018, que consten al Decret del president 001/2019, de 21 de gener. 
Existeix doncs l’AD corresponent i les corresponents factures (O) han estat correctament 
comptabilitzades:

N. Operació Fase Data Aplicació Import Saldo Nom terc. Text lliure
220180000080 AD 01/01/2019 2019       

1720 
2270601

1.796,85 0,00 Societat 
Catalana 
d'Herpetologia

Seguiment del 
tritó verd pel 
2018

220180000902 AD 01/01/2019 2019       
1720 
2270601

2.099,83 0,00 Ignasi Torre 
Corominas

Seguiment de 
les poblacions 
de petits 
mamífers 
SEMICE al PSL

3.896,68

Respecte del punt

5. Liquidació del pressupost
L’estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2018 mostra un total 
de  72.730,93  euros  de  crèdits  gastats  finançats  amb  romanent  de 
tresoreria per a despeses generals i un resultat pressupostari ajustat de 
21.082,35  euros.  D’acord  amb  la  revisió  efectuada,  l’import  que 
efectivament correspon a crèdits gastats finançats amb romanent de 
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tresoreria  és  de  96.288,11  euros  i  en  conseqüència  el  resultat 
pressupostari ajustat és de 44.639,53 euros.

Es tracta efectivament d’un error: l’import de despeses finançades amb càrrec a romanent de 
tresoreria és de 96.288,11 (entre elles les referides al punt anterior). Atès que la correcció 
d’aquest paràmetre afectaria a la Liquidació 2018 de la Diputació de Barcelona, s’ha consultat a 
la Intervenció General de l’ens com procedir, sense que en la data d’emissió d’aquest informe 
s’hagi obtingut resposta. En qualsevol cas, la correcció milloraria el resultat de l’exercici.

Respecte del punt

6. Presentació dels comptes anuals. 

(…)

- En relació a ‘l’Estat de canvis en el patrimoni net”, l’apartat 
“Estat operacions amb l’Entitat o entitats propietàries” no 
s’informa de les operacions realitzades durant l’exercici. En 
conseqüència manca la següent informació:
 750.229,21 euros d’ingressos per transferències i 

subvencions rebudes
 18.716,40 euros de despeses per transferències i 

subvencions atorgades.  

Així mateix, “l’Estat de canvis en el Patrimoni Net” no informa dels 
moviments  produïts  durant  l’exercici.  En  conseqüència  l’import 
del Patrimoni Net que figura en aquest estat 421.403,23 euros, no 
és correcte i no és coincident amb el que s’informa en el balanç i 
que ascendeix a 349.928,64 euros.

Considerant  els  moviments  ocorreguts  durant  l’exercici,  els 
imports correctes de l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net, serien 
els següents:

La substitució dels imports que actualment mostra l’Estat de canvi 
en  el  Patrimoni  net  pels  que  s’indiquen  a  la  taula  anterior, 
permetria que l’import actual del Patrimoni Net que mostra aquest 
estat fos coincident amb el que apareix en el balanç de situació, i 
que ascendeix a 349.928,64 euros.

En el moment de realitzar les operacions de tancament de l’exercici no es va fer el càlcul de 
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l’Estat de canvis del Patrimoni net. S’ha realitzat l’operació i s’adjunten a aquest informe els 
quadres amb anotació de les operacions corresponents. Tot i la falta d’informació en detall, les 
dades resultants són correctes i no afecten al resultat de l’exercici.
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