
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
19/2014, sobre les instruccions de contractació d’entitats 
de la Universitat de Barcelona, corresponent al 2014
Tram. 258-00028/10
Coneixement de l’Informe p. 9

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
20/2014, sobre els saldos de dubtós cobrament corres-
ponents al 31 de desembre de 2011 en municipis d’entre 
20.000 i 100.000 habitants
Tram. 258-00029/10
Coneixement de l’Informe p. 9

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
21/2014, sobre els saldos de dubtós cobrament correspo-
nents al 31 de desembre de 2011 en municipis de més de 
100.000 habitants
Tram. 258-00030/10
Coneixement de l’Informe p. 9

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de simplificació de l’activitat admi-
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10
Text presentat p. 9

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habi-
tatge
Tram. 202-00018/08
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 39

Proposició de llei de concessió d’un suplement de 
crèdit i de necessitats financeres del sector públic en pròr-
roga pressupostària
Tram. 202-00072/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 39

Proposició de llei de derogació de la Llei 6/2014, del 
10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, 

sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes 
en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 202-00073/10
Presentació p. 39

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la solució dels pro-
blemes que pateix la carretera C-35 al pas per Sant Celoni, 
Gualba, la Batllòria i Riells i Viabrea
Tram. 250-01329/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 469) p. 40

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
instal·lació de tractament biològic de residus d’alta degrada-
bilitat a Ossó de Sió
Tram. 250-01331/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 469) p. 40

Proposta de resolució sobre la retribució als autors 
pels préstecs de llurs obres en determinats establiments 
públics
Tram. 250-01384/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la revisió de l’ordre re-
lativa als criteris per a determinar la capacitat econòmica 
dels beneficiaris de les prestacions de servei no gratuïtes
Tram. 250-01385/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el nom del museu del 
Futbol Club Barcelona
Tram. 250-01386/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la demanda a la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre de la fixació del cabal de 
manteniment dels trams del Segre d’acord amb la Directiva 
marc de l’aigua
Tram. 250-01387/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre els expedients sanci-
onadors incoats contra els mitjans de comunicació que no 
van emetre la campanya institucional del procés participatiu 
del 9 de novembre
Tram. 250-01388/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41
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Proposta de resolució sobre el procés de tramita-
ció de la licitació del servei d’atenció de trucades d’urgència 
del 112
Tram. 250-01389/10
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sa-
badell
Tram. 250-01390/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei de seguretat del centre d’atenció primària de Constantí
Tram. 250-01391/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la informació que s’ha 
de donar als residents estrangers perquè puguin votar a les 
eleccions municipals
Tram. 250-01392/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una taula de 
diàleg entre l’Ajuntament de Sabadell, el Departament de 
Salut i els representants dels treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí per a fer un seguiment de les reivindi-
cacions sanitàries de la ciutat i les condicions laborals dels 
treballadors
Tram. 250-01393/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el procés de fusió del 
grup Ficosa
Tram. 250-01394/10
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la subscripció d’una 
pòlissa d’assegurança que cobreixi les indemnitzacions i les 
fiances derivades de l’exercici de les funcions dels mossos 
d’esquadra
Tram. 250-01395/10
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la revisió del model de 
les patrulles mixtes de mossos d’esquadra i policies locals
Tram. 250-01396/10
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre el millorament dels 
serveis que es presten a l’oficina dels Mossos d’Esquadra a 
l’estació de Sants, de Barcelona
Tram. 250-01397/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el millorament de les 
condicions higièniques i sanitàries a l’àrea de custòdia de 
detinguts de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de les 
Corts, a Barcelona
Tram. 250-01398/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el text d’una nadala 
cantada a l’Escola Carme-Vedruna, de Manlleu
Tram. 250-01399/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la implantació dels 
establiments comercials a la trama urbana consolidada 

dels municipis, els horaris comercials i la regulació de les 
rebaixes
Tram. 250-01400/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la dotació de personal 
dels centres penitenciaris
Tram. 250-01401/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la dotació dels centres 
penitenciaris amb recursos econòmics i humans i sobre la 
creació d’una comissió de treball per a estudiar la implanta-
ció de noves fórmules de tractament rehabilitador
Tram. 250-01402/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució de condemna del tractament 
que el documental L’endemà, emès el 17 de desembre de 
2014 per TV3, fa de la violència masclista
Tram. 250-01403/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
qualitat assistencial del transport sanitari i dels drets dels 
treballadors del sector en la licitació del concurs de trans-
port sanitari TS-14
Tram. 250-01404/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la Transició
Tram. 250-01405/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució de reconeixement de la tra-
jectòria d’Ovidi Montllor
Tram. 250-01406/10
Presentació p. 49

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del 
Govern

Projecte del Pla director de cooperació al desenvo-
lupament 2015-2018
Tram. 259-00003/10
Tramitació p. 50
Acord de tramitació com una proposta de resolució p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
27/2014, sobre la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Tram. 256-00042/10
Presentació p. 50
Termini per a proposar compareixences p. 51

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
28/2014, sobre el Departament d’Ensenyament, gestió eco-
nòmica del complex educatiu de Tarragona, corresponent 
al 2011
Tram. 256-00043/10
Presentació p. 51
Termini per a proposar compareixences p. 51

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
29/2014, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012
Tram. 256-00044/10
Presentació p. 51
Termini per a proposar compareixences p. 51

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
30/2014, sobre el Grup Corporació Catalana de Mitjans Au-
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diovisuals, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 
2012
Tram. 256-00045/10
Presentació p. 52
Termini per a proposar compareixences p. 52

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
31/2014, sobre el Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU, cor-
responent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00046/10
Presentació p. 52
Termini per a proposar compareixences p. 52

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
32/2014, sobre l’anàlisi de l’evolució de l’endeutament finan-
cer de la Generalitat de Catalunya, corresponent al període 
2008-2012
Tram. 256-00047/10
Presentació p. 53
Termini per a proposar compareixences p. 53

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les escoles bressol
Tram. 300-00256/10
Presentació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre la política de reestruc-
turació del deute a escala europea
Tram. 300-00257/10
Presentació p. 53

Interpel·lació al Govern sobre els mitjans materials i 
personals de l’Administració de justícia
Tram. 300-00258/10
Presentació p. 54

Interpel·lació al Govern sobre les accions per a des-
plegar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern
Tram. 300-00259/10
Presentació p. 54

Interpel·lació al Govern sobre els principals reptes i 
oportunitats que ofereixen les polítiques de la Unió Europea
Tram. 300-00260/10
Presentació p. 54

Interpel·lació al Govern sobre l’amenaça gihadista
Tram. 300-00261/10
Presentació p. 54

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret als sub-
ministraments bàsics
Tram. 360-00017/10
Tramitació en Comissió p. 55

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats 
de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura cor-
responent al 2014
Tram. 360-00018/10
Presentació p. 55

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
26/2014, sobre la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Au-
tonòmics i Locals, corresponent al 2012
Tram. 258-00031/10
Presentació p. 55
Termini per a demanar la presentació de l’informe p. 55

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al sisè període 
de sessions
Tram. 244-00008/10
Acord p. 56

Suspensió de drets i deures parlamentaris d’un di-
putat
Tram. 236-00001/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre 
la suspensió de drets i deures parlamentaris d’un diputat p. 56

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 410-00006/10
Substitució de diputats p. 56

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 456/X, so-
bre la conversió de l’antiga travessera de la carretera C-31 al 
pas per Pals en un vial urbà
Tram. 290-00408/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 585/X, so-
bre el deute pendent del projecte d’intervenció integral del 
barri de la Maurina, de Terrassa
Tram. 290-00525/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 57

Control del compliment de la Resolució 626/X, so-
bre la incorporació de l’atenció psiquiàtrica a l’Hospital Sant 
Joan, de Reus
Tram. 290-00557/10
Sol·licitud de pròrroga p. 57
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 57

Control del compliment de la Resolució 631/X, so-
bre la reconversió de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt
Tram. 290-00562/10
Sol·licitud de pròrroga p. 58
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 58

Control del compliment de la Resolució 650/X, so-
bre el desdoblament de la carretera B-224 al pas pel terme 
municipal de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 290-00580/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

Control del compliment de la Resolució 653/X, so-
bre la prioritat en l’execució de les obres de millorament 
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de l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació Ciutadella - Vila 
Olímpica de la línia 4 del metro
Tram. 290-00583/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 58

Control del compliment de la Resolució 671/X, so-
bre la instal·lació d’un tercer rail a la línia 11 de rodalia entre 
Figueres i Portbou i el millorament de la connectivitat trans-
fronterera
Tram. 290-00601/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

Control del compliment de la Resolució 701/X, so-
bre la presentació del Pla d’atenció integral a la infància i a 
l’adolescència 2014-2017
Tram. 290-00631/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

Control del compliment de la Resolució 725/X, so-
bre l’aportació a les beques de menjador i el finançament del 
servei de menjador escolar al Vallès Occidental
Tram. 290-00652/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 59

Control del compliment de la Resolució 726/X, so-
bre el projecte de conversió de l’antic edifici de l’Escola Lola 
Anglada de Badalona en un institut
Tram. 290-00653/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 60

Control del compliment de la Resolució 727/X, so-
bre l’atenció sanitària pública a les persones residents a Ca-
talunya
Tram. 290-00654/10
Sol·licitud de pròrroga p. 60
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 61

Control del compliment de la Resolució 729/X, so-
bre el manteniment del servei d’urgències del CAP Sant Pe-
re, de Reus
Tram. 290-00656/10
Sol·licitud de pròrroga p. 61
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 61

Control del compliment de la Resolució 730/X, so-
bre les teràpies naturals
Tram. 290-00657/10
Sol·licitud de pròrroga p. 61
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 61

Control del compliment de la Resolució 731/X, so-
bre l’elaboració del Pla director d’urologia i andrologia de 
Catalunya
Tram. 290-00658/10
Sol·licitud de pròrroga p. 61
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 62

Control del compliment de la Resolució 732/X, so-
bre el manteniment de les unitats de suport vital avançat a 
Calella i Blanes
Tram. 290-00659/10
Sol·licitud de pròrroga p. 62
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 62

Control del compliment de la Resolució 733/X, so-
bre la informació del procés de trasllat del servei d’anàlisis 
clíniques del CAP Doctor Robert a l’Hospital Germans Trias 
i Pujol, a Badalona
Tram. 290-00660/10
Sol·licitud de pròrroga p. 62
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 62

Control del compliment de la Resolució 734/X, so-
bre les inversions a la regió sanitària de Girona
Tram. 290-00661/10
Sol·licitud de pròrroga p. 63
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 63

Control del compliment de la Resolució 740/X, so-
bre la protecció especial del parc natural de la conca lacus-
tre de Banyoles
Tram. 290-00664/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 741/X, so-
bre les mesures per a evitar l’intrusisme en l’àmbit del trans-
port de persones
Tram. 290-00665/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 63

Control del compliment de la Resolució 742/X, so-
bre la incorporació de Manlleu, Torelló i Ripoll al sistema ta-
rifari integrat i sobre el millorament dels serveis ferroviaris a 
Osona i el Ripollès i la coordinació amb els serveis de trans-
port per carretera amb la Garrotxa
Tram. 290-00666/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64

Control del compliment de la Resolució 743/X, so-
bre l’autopista AP-7 al pas per Figueres
Tram. 290-00667/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64

Control del compliment de la Resolució 744/X, so-
bre l’establiment de noves mesures de ra cionalització i mi-
llora dels processos d’urbanització per a aconseguir els 
objectius de la Llei 3/2009, de regularització i millora d’urba-
nitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 290-00668/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 64

Control del compliment de la Resolució 745/X, so-
bre l’ampliació del servei de rodalia de Tarragona fins a Vila-
franca del Penedès
Tram. 290-00669/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 65

Control del compliment de la Resolució 746/X, so-
bre l’addició de la indicació de les platges de Coma-ruga en 
el panell informatiu de la sortida 3 de la carretera C-32
Tram. 290-00670/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 65

Control del compliment de la Resolució 747/X, so-
bre l’arranjament de la carretera que connecta el nucli del 
Pla de la Font amb la carretera de Gimenells, Sucs i Alma-
celles
Tram. 290-00671/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66

Control del compliment de la Resolució 748/X, de 
suport als petits estalviadors afectats pel frau de Fórum Fi-
latélico, Afinsa Bienes Tangibles i Arte y Naturaleza Gespart
Tram. 290-00672/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66

Control del compliment de la Resolució 754/X, so-
bre l’estat de les comissaries, les àrees de detinguts i altres 
dependències del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00678/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 66

Control del compliment de la Resolució 757/X, so-
bre l’aplicació de l’acord de reciprocitat entre Canal 9 i la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 290-00681/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 67

Control del compliment de la Resolució 758/X, so-
bre el poblat ibèric de Burriac, a Cabrera de Mar
Tram. 290-00682/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 67

Control del compliment de la Resolució 761/X, so-
bre l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 290-00685/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68
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Control del compliment de la Resolució 763/X, so-
bre la continuïtat de l’Escola Mediterrània, de Viladecans
Tram. 290-00687/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 68

Control del compliment de la Resolució 764/X, so-
bre la prioritat de les persones amb un grau de discapacitat 
reconegut en la borsa de treball de personal docent
Tram. 290-00688/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

Control del compliment de la Resolució 765/X, so-
bre la construcció d’un institut a Martorell
Tram. 290-00689/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

Control del compliment de la Resolució 766/X, so-
bre la igualtat d’oportunitats d’accés al transport escolar i de 
suport a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola 
Joan Maragall de Rubí
Tram. 290-00690/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 69

Control del compliment de la Resolució 767/X, so-
bre les ràtios d’alumnes a les escoles públiques
Tram. 290-00691/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 768/X, so-
bre el garantiment d’una oferta pública accessible i de quali-
tat a les escoles municipals d’ensenyament musical i artístic
Tram. 290-00692/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 769/X, so-
bre l’Escola Mirades, de Torredembarra
Tram. 290-00693/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 70

Control del compliment de la Resolució 770/X, so-
bre l’alliberament de les preses palestines de les presons 
israelianes i l’eliminació de les detencions administratives
Tram. 290-00694/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

Control del compliment de la Resolució 799/X, so-
bre els comptadors intel·ligents
Tram. 290-00714/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

Control del compliment de la Resolució 822/X, so-
bre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya
Tram. 290-00737/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

Control del compliment de la Resolució 833/X, so-
bre la climatització de l’Oficina de Treball de la Generalitat 
de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 290-00748/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

Control del compliment de la Resolució 857/X, so-
bre les obres de millorament de la carretera C-58 al pas per 
Vacarisses
Tram. 290-00770/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 72

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 51/X, sobre 
l’ocupació en el sector industrial
Tram. 390-00051/10
Sol·licitud de pròrroga p. 72
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 72

Control del compliment de la Moció 66/X, sobre les 
polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament 
de famílies desnonades
Tram. 390-00066/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 73

Control del compliment de la Moció 89/X, sobre 
l’increment de les tarifes del transport metropolità i el finan-
çament del transport públic
Tram. 390-00089/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 73

Control del compliment de la Moció 103/X, sobre 
les infraestructures metropolitanes
Tram. 390-00103/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 74

Control del compliment de la Moció 127/X, sobre 
l’economia del tercer sector
Tram. 390-00127/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 74

Control del compliment de la Moció 129/X, sobre la 
política d’acció exterior
Tram. 390-00129/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 80

Control del compliment de la Moció 130/X, sobre la 
gestió dels aeroports i ports de competència estatal
Tram. 390-00130/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 81

Control del compliment de la Moció 133/X, sobre la 
creació del Registre de professionals sanitaris de Catalunya
Tram. 390-00133/10
Sol·licitud de pròrroga p. 82
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 82

Control del compliment de la Moció 135/X, sobre 
el comerç
Tram. 390-00135/10
Sol·licitud de pròrroga p. 83
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 83

Control del compliment de la Moció 137/X, sobre 
les policies locals i la col·laboració i coordinació amb la resta 
de cossos de policia
Tram. 390-00137/10
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 83

Control del compliment de la Moció 138/X, sobre 
l’atenció sanitària del sistema sanitari públic
Tram. 390-00138/10
Sol·licitud de pròrroga p. 85
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 85

Control del compliment de la Moció 139/X, sobre la 
situació dels hospitals
Tram. 390-00139/10
Sol·licitud de pròrroga p. 86
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 86

Control del compliment de la Moció 140/X, sobre el 
transport ferroviari i els centres logístics
Tram. 390-00140/10
Sol·licitud de pròrroga p. 86
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 86

Control del compliment de la Moció 151/X, sobre 
les polítiques socials
Tram. 390-00151/10
Sol·licitud de pròrroga p. 86
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 87

Control del compliment de la Moció 164/X, sobre 
les mesures per a fer front a la desocupació juvenil
Tram. 390-00164/10
Designació de la Comissió competent p. 87
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Control del compliment de la Moció 165/X, sobre 
política industrial
Tram. 390-00165/10
Designació de la Comissió competent p. 87

Control del compliment de la Moció 166/X, sobre 
l’esport
Tram. 390-00166/10
Designació de la Comissió competent p. 87

Control del compliment de la Moció 167/X, sobre 
les polítiques transversals amb relació a la violència contra 
les dones
Tram. 390-00167/10
Designació de la Comissió competent p. 87

Control del compliment de la Moció 168/X, sobre 
les polítiques de muntanya
Tram. 390-00168/10
Designació de la Comissió competent p. 87

Control del compliment de la Moció 169/X, sobre 
els dipòsits en entitats de crèdit i llur impacte en l’execució 
de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2014
Tram. 390-00169/10
Designació de la Comissió competent p. 87

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Generalitat davant el Ple perquè informi sobre el seu paper 
en els governs dels quals va formar part durant la presidèn-
cia de Jordi Pujol i Soley
Tram. 361-00008/10
Sol·licitud p. 88

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre l’adjudicació directa a Túnels Barcelona Cadí de 
la concessió d’explotació dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
Tram. 354-00369/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 469) p. 88

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre la restauració ambiental dels 
runams salins de Sallent i la fiança per a garantir-la
Tram. 356-00944/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 469) p. 88

Sol·licitud de compareixença de Martí Boada, pro-
fessor titular del Departament de Geografia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i investigador de l’Institut de Cièn-
cia i Tecnologia Ambientals d’aquesta universitat, davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural perquè expliqui el projecte del museu europeu 
dels boscos
Tram. 356-00955/10
Sol·licitud p. 88

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-
bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la sentència del Tribunal Suprem relativa a 

l’adjudicació del contracte de gestió del servei de subminis-
trament d’aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat
Tram. 355-00167/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 89

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller de Territori i Sostenibi-
litat sobre el procés de privatització i d’adjudicació de l’em-
presa pública Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00168/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 89

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 47
Convocada per al 21 de gener de 2015 p. 89

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-
tres normes

Memòria de la Universitat Oberta de Catalunya cor-
responent al 2012 i al 2013
Tram. 334-00096/10
Presentació p. 90

Informe sobre la situació en data del 30 de setem-
bre de 2014 dels avals d’operacions amb venciment posteri-
or a l’1 de gener de 2014
Tram. 334-00098/10
Presentació p. 90

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres-
supost de la Generalitat en data del 30 de setembre de 2014
Tram. 334-00099/10
Presentació p. 91

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i 
de l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de setem-
bre de 2014
Tram. 334-00100/10
Presentació p. 91

Informe sobre l’estat de la cultura i de les arts cor-
responent al 2014
Tram. 334-00101/10
Presentació p. 91

Memòria del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts corresponent al 2013
Tram. 334-00102/10
Presentació p. 92

4.70.10. Altres comunicacions

Informe relatiu a la Resolució 702/X, del Parlament 
de Catalunya, per la qual s’aprova el Dictamen de la Comis-
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 335-00007/10
Presentació p. 92

Informe relatiu a l’apartat 2 del punt XXXI de la Re-
solució 776/X, del Parlament de Catalunya, sobre l’orienta-
ció política general del Govern
Tram. 335-00008/10
Presentació p. 92

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al setembre del 2014
Tram. 337-00043/10
Presentació p. 92
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 7067-2014 interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra determinats arti-
cles de la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i 
de mesures per a determinades activitats de promoció
Tram. 381-00007/10
Al·legacions que formula el Parlament p. 93

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’un funcionari interí 
Acord p. 119
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 19/2014, sobre les instruccions de con-
tractació d’entitats de la Universitat de Bar-
celona, corresponent al 2014
Tram. 258-00028/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 20/2014, sobre els saldos de dubtós 
cobrament corresponents al 31 de desem-
bre de 2011 en municipis d’entre 20.000 i 
100.000 habitants
Tram. 258-00029/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 21/2014, sobre els saldos de dubtós co-
brament corresponents al 31 de desembre 
de 2011 en municipis de més de 100.000 ha-
bitants
Tram. 258-00030/10

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord 
amb l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Ge-
neralitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
Tram. 200-00037/10

Text presentat
Reg. 98956 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge·
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu·
eix a continuació:

«A proposta de la vicepresidenta del Govern, s’apro·
va l’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activi·
tat econòmica, i s’autoritza la vicepresidenta perquè el 
presenti al Parlament».

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a 

Barcelona, el 16 de desembre de 2014

Projecte de llei de simplificació de  
l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica

Exposició de motius

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, a l’article 45.5 de 
l’Estatut, dins els principis rectors que han d’orientar 
les polítiques públiques, estableix que la Generalitat 
ha d’afavorir el desenvolupament de l’activitat empre·
sarial i l’esperit emprenedor tenint en compte la res·
ponsabilitat social de l’empresa, la lliure iniciativa i 
les condicions de competència, i que ha de protegir es·
pecialment l’economia productiva, l’activitat dels em·
prenedors autònoms i la de les petites i mitjanes em·
preses.
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Igualment, l’article 160.1 de l’Estatut atribueix a la Ge·
neralitat competència exclusiva en matèria de règim 
local que, respectant el principi d’autonomia local, in·
clou les relacions entre les institucions de la Generali·
tat i els ens locals, i també les tècniques d’organització 
i de relació per a la cooperació i la col·laboració entre 
els ens locals i entre aquests i l’Administració de la 
Generalitat.

Una Administració moderna i eficient ha de simpli·
ficar les estructures administratives, eliminar du·
plicitats d’actuació i garantir el principi d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera de les admi·
nistracions públiques, sens perjudici que la interven·
ció administrativa de l’activitat dels ciutadans i de les 
empreses ha de continuar vetllant per l’interès general

La Llei de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals 
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica té 
l’objectiu principal d’establir una sèrie de criteris amb 
la voluntat de clarificar i simplificar les obligacions 
imposades a les administracions públiques catalanes 
i, conseqüentment, als ciutadans i les empreses, per la 
normativa vigent.

Les empreses han de complir amb múltiples requeri·
ments a l’hora d’iniciar i/o mantenir la seva activitat 
empresarial. L’existència de procediments d’autoritza·
ció molt complexos i poc pautats fan que la possibilitat 
d’iniciar una activitat s’allargui en el temps molt més 
del que seria recomanable per garantir la necessària 
competitivitat empresarial. És prioritat del Govern im·
pulsar un canvi de model de relació entre les empreses 
i l’Administració que faciliti l’activitat econòmica, di·
positi la confiança en l’empresariat i, a la vegada, re·
dueixi l’excés de càrregues i tràmits burocràtics.

Bona part de l’activitat econòmica que exerceixen 
els ciutadans i les empreses requereix la intervenció 
dels ajuntaments. Això condueix al fet condueix que 
les entitats locals tinguin un paper essencial, com a 
Administració responsable, en els procediments esta·
blerts, d’una banda, pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei muni·
cipal i de règim local de Catalunya, i, d’una altra, per 
les lleis sectorials dictades en cada àmbit d’actuació.

La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Ca·
talunya, és el marc general d’actuació de totes les ad·
ministracions públiques catalanes, i inclou en el seu 
articulat una clara voluntat simplificadora. No obstant 
això, hem de donar un pas endavant i configurar la 
simplificació administrativa no com una obligació de 
les administracions públiques, sinó com un veritable 
dret subjectiu de la ciutadania, les empreses i els pro·
fessionals.

La simplificació de l’activitat administrativa ha de ser·
vir per millorar els procediments regulats per les nor·
matives local i sectorial dels àmbits competencials de 

la Generalitat amb la finalitat que els procediments 
d’autorització i control de les activitats econòmiques, 
sense renunciar a la protecció de l’interès general, su·
posin una reducció de terminis i més eficiència de re·
cursos, i repercuteixin de manera directa en la reduc·
ció de costos per a les empreses que han de comportar 
la reactivació de l’activitat econòmica i l’ocupació.

Aquesta Llei incideix expressament en els tràmits de 
posada en funcionament dels negocis, així com en 
canvis i modificacions posteriors, que afecten un con·
junt d’activitats considerades innòcues i de baix risc i 
que tenen especial repercussió en sectors empresari·
als que actualment representen un 74% de l’activitat 
econòmica de Catalunya i afecten més d’un 51% de la 
població ocupada. En concret, les actuacions normati·
ves que preveu aquesta Llei pretenen clarificar els rè·
gims d’intervenció de les administracions, relacionats 
amb la ubicació del negoci o establiment empresarial 
introduint una reducció important de les càrregues ad·
ministratives sota el principi de la mínima intervenció 
possible i la reducció de terminis.

El camí de la modificació normativa per a la supressió 
de les barreres a l’activitat econòmica, ja es va inici·
ar amb l’aprovació del Pla de racionalització normati·
va que va comportar la derogació de 246 disposicions. 
Posteriorment va resultar de rellevant importància 
l’aprovació a finals del 2011 de les conegudes Lleis 
Òmnibus com a primer pas en l’objectiu que perse·
gueix aquesta llei d’aprofundir en el procés de sim·
plificació administrativa reduint les càrregues, amb la 
finalitat de cercar la reactivació de l’activitat econò·
mica.

Caldrà, però, continuar avançant en la simplificació 
administrativa que afecta la totalitat de les activitats 
econòmiques i no renunciar a futures modificacions de 
lleis sectorials que permetin adequar els seus precep·
tes als principis establerts per aquesta llei, amb l’ob·
jectiu d’agilitar i simplificar l’activitat administrativa 
en la resta d’activitats econòmiques.

La Llei de simplificació de l’activitat administrativa 
de l’Administració de la Generalitat i dels governs lo·
cals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, 
consta de sis títols, 23 articles, 8 disposicions addici·
onals, 2 disposicions transitòries, una disposició dero·
gatòria, 4 disposicions finals i dos annexes.

En el seu títol I, regula l’objecte, l’àmbit d’aplicació i 
les finalitats de la llei.

El títol II regula la simplificació administrativa en 
l’exercici de les activitats econòmiques, recull un se·
guit de principis d’actuació, i regula el procediment 
administratiu que s’ha d’aplicar quan no es formula la 
comunicació prèvia o declaració responsable necessà·
ria per a la realització d’una activitat, o bé aquesta és 
falsa o inexacta. A més, el fet que es passi a un règim 
de control posterior basat en la confiança legítima, su·
posa el necessari establiment d’un règim sancionador 
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per a aquells casos en què s’incompleixi la norma. Al·
hora, s’impulsa l’establiment de mecanismes alterna·
tius a la intervenció administrativa i de planificació 
sectorial, i es regula la resolució de consultes en l’apli·
cació i interpretació de les normes sectorials.

Té especial interès la regulació del règim d’interven·
ció aplicable a les activitats innòcues o de baix risc, 
que se sotmetran a declaració responsable o comu·
nicació prèvia, i, per acabar, es preveuen uns instru·
ments per facilitar la relació entre les empreses i els 
professionals amb les administracions públiques. Con·
cretament, es preveu que la Finestreta Única Empresa·
rial permeti a les empreses i professionals realitzar des 
d’un únic punt tots els tràmits necessaris per realitzar 
la seva activitat amb independència de l’Administra·
ció responsable. Per tal que aquests tràmits es puguin 
fer de forma multicanal es regula el Portal únic per 
les empreses, com a canal electrònic de la Finestreta 
Única Empresarial. També es regula la Comissió per 
a facilitar l’accés i l’exercici a les Activitats Econòmi·
ques que és una comissió entre l’Administració de la 
Generalitat, l’administració local, i les cambres de co·
merç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, així 
com de les organitzacions empresarials més represen·
tatives. Aquesta Comissió té per objectiu fer un segui·
ment de la implantació de les mesures previstes per 
aquesta norma que permetin una tutela efectiva dels 
drets que es pretenen protegir.

En el títol III es modifica la Llei 26/2010, de 3 d’agost 
de règim jurídic i procediment de les Administraci·
ons públiques de Catalunya. Aquesta modificació pre·
tén, d’una banda, que les cartes de serveis, com a com·
promís de servei de l’Administració, es generalitzin, 
d’una altra, que la declaració responsable i la comu·
nicació prèvia es configurin com els mecanismes de 
control ordinari que exerceixen les administracions 
públiques catalanes. A més, s’estableixen un seguit 
de previsions per aquells casos en què la resolució del 
procediment requereix l’emissió de diferents infor·
mes: reducció del termini per a la seva emissió a 10 
dies; obligació de sol·licitar l’emissió de tots els infor·
mes de manera simultània; i dret de la persona interes·
sada a exigir la continuació del procediment si l’infor·
me no ha estat evacuat dins de termini. Finalment, a 
l’efecte d’evitar que la demora en el desenvolupament 
reglamentari d’una llei endarrereixi la seva aplicació 
efectiva, s’estableix un límit temporal per dur a terme 
aquest desenvolupament.

El títol IV modifica el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret le·
gislatiu 2/2003, de 28 d’abril. S’introdueix la possibili·
tat que els ens locals puguin suspendre temporalment 
la prestació d’aquells serveis que no tinguin la condi·
ció de mínims, quan es produeixi una situació d’in·
suficiència de recursos en termes de capacitat fiscal; 
es modifica i simplifica la intervenció del departament 
de la Generalitat de Catalunya competent en matèria 

d’administració local en determinats procediments; i 
es singularitza l’excepcionalitat del règim de control 
preventiu per part de les entitats locals.

En el títol V es modifiquen parcialment diverses lleis 
de caràcter sectorial que tenen especial incidència en 
la legalització de les activitats econòmiques, com són 
la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i con·
trol ambiental de les activitats i més concretament el 
règim de llicència ambiental, ampliant les activitats 
que estan sotmeses al règim de comunicació en lloc 
del de llicència i excloent de l’àmbit d’aplicació de la 
normativa ambiental un conjunt d’activitats que fins 
ara estaven subjectes a comunicació.

També es modifica la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establi·
ments, activitats, infraestructures i edificis, per desen·
volupar el règim d’intervenció administrativa per part 
dels ens locals i donar cabuda a la declaració respon·
sable i a la comunicació prèvia. A més, es contemplen 
totes les casuístiques que es poden donar: si l’activitat 
precisa de llicència l’obres, si l’activitat es troba als an·
nexos I i II de la llei, si l’activitat es troba subjecte al 
règim de llicència municipal per a establiments oberts 
al públic o si l’activitat es troba inclosa a l’annex I de 
la Llei 3/2010. També s’afegeix un nou article, el 22 
bis, per recollir l’informe preceptiu per risc d’incen·
dis que s’aplica a les activitats de l’annex I de la Llei 
3/2010 considerades de risc important que no són ob·
jecte d’altra modalitat d’intervenció però és necessari 
regular per raó del bé jurídic a protegir.

Finalment, es modifica el Text refós de la Llei d’ur·
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost. S’estableix que el planejament urbanístic i les 
ordenances municipals sobre edificació i ús del sol no 
poden establir limitacions a l’accés o a l’exercici de 
les activitats econòmiques que vulnerin la Directiva 
de serveis i la seva normativa de transposició; també 
s’elimina la necessitat de llicència urbanística d’un 
conjunt d’actuacions, com ara: construccions i instal·
lacions de nova planta; obres d’ampliació, reformes i 
altres que no requereixen projecte; canvi d’ús dels edi·
ficis i instal·lacions, excepte el residencial; la construc·
ció de murs o tanques o la instal·lació de cartells o tan·
ques, entre d’altres.

Per últim, en el títol VI, es modifica la llei 6/1988, de 
3 de març, forestal de Catalunya en la que s’afegeix un 
article relatiu al règim d’intervenció de l’administració 
en l’àmbit forestal agrícola.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és l’establiment dels principis 
i criteris que han de seguir les administracions públi·
ques de Catalunya, als efectes de:
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a) Impulsar l’activitat econòmica mitjançant la supres·
sió o reducció dels tràmits per a les empreses i profes·
sionals que vulguin endegar una activitat econòmica a 
Catalunya.

b) Agilitar i simplificar l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i els governs locals 
de Catalunya.

c) Simplificar les relacions interadministratives de les 
administracions públiques de Catalunya, millorant·ne 
la coordinació.

d) Fer efectiu el dret de la ciutadania, de les empreses 
i els professionals, d’accedir a l’exercici de l’activitat 
econòmica de manera àgil i eficient.

Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquesta Llei és aplicable a les administracions públi·
ques de Catalunya següents:

a) L’Administració de la Generalitat.

b) Les entitats que integren l’Administració local.

c) L’Administració pròpia de l’Aran.

d) Les entitats públiques i els organismes autònoms 
dependents o vinculats a qualsevol de les administra·
cions públiques catalanes quan exerceixen potestats 
administratives.

e) Els consorcis adscrits a les administracions, els or·
ganismes i les entitats públiques inclosos en aquest ar·
ticle, i també les entitats públiques que depenen dels 
consorcis o hi estan vinculades, quan exerceixen po·
testats administratives.

f) Les entitats creades per llei del Parlament no depen·
dents ni vinculades a l’Administració de la Generalitat 
quan exerceixen potestats administratives.

Article 3. Finalitats de la Llei

Són finalitats d’aquesta Llei:

a) La millora en la tramitació, per part de l’adminis·
tració de la Generalitat i l’administració local de Cata·
lunya, dels procediments administratius, especialment 
els tendents al control de les activitats econòmiques 
subjectes a la intervenció administrativa que estableix 
la legislació sectorial.

b) L’impuls de l’activitat econòmica i la creació d’ocu·
pació, mitjançant una gestió més eficient dels recursos 
de les administracions públiques.

c) La consolidació d’instruments de col·laboració i de 
coordinació entre les administracions públiques cata·
lanes en l’exercici de les competències de regulació, 
intervenció i control de l’activitat econòmica.

Títol II. La simplificació administrativa  
en l’exercici de les activitats econòmiques

Capítol I. La intervenció administrativa  
en les activitats econòmiques

Article 4. Principis d’actuació relatius  
a l’exercici de les activitats econòmiques

Són principis d’actuació relatius a l’exercici de les acti·
vitats econòmiques:

a) La llibertat en l’exercici d’activitats econòmiques.

b) El principi d’intervenció administrativa mínima per 
a l’inici de l’activitat.

c) L’impuls de mecanismes alternatius que permetin 
aconseguir la reducció de càrregues a les empreses i 
als professionals.

d) La responsabilitat de les persones titulars d’empre·
ses i dels professionals en el compliment dels requisits 
previstos en l’exercici d’activitats econòmiques.

e) La no·exigència de mesures de control concurrents 
sobre una mateixa activitat.

f) L’estandardització dels requisits per iniciar i desen·
volupar una activitat econòmica.

g) La facilitació de les relacions de les empreses i els 
professionals amb les administracions públiques cata·
lanes.

Article 5. Règim general de la intervenció 
administrativa en l’exercici de l’activitat 
econòmica

1. L’exercici per les persones interessades de drets o 
facultats en l’exercici de l’activitat econòmica està sot·
mès a la normativa sectorial aplicable i, en particular, 
a les mesures de control, policia i d’intervenció que 
s’estableixin.

2. Amb caràcter general, la declaració responsable i 
la comunicació prèvia son els mecanismes d’interven·
ció administrativa per a l’exercici d’activitats econò·
miques. En qualsevol cas el titular de l’activitat ha de 
disposar del comprovant de pagament de la taxa cor·
responent.

3. La legislació sectorial aplicable ha d’atribuir la 
competència per a l’exercici de la intervenció admi·
nistrativa a l’Administració autonòmica, supramunici·
pal o municipal més idònia en funció del bé jurídic a 
protegir.

4. Les administracions públiques catalanes en l’exer·
cici de les competències respectives de intervenció de 
l’activitat dels ciutadans i les empreses només poden 
exigir l’obtenció d’una llicència, autorització o altres 
mitjans d’intervenció preventius en els supòsits esta·
blerts per la legislació sectorial aplicable.
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5. L’establiment de mitjans d’intervenció preventius 
sobre una mateixa activitat s’ha de justificar per raó 
de l’interès general concret que es vol protegir. No es 
poden exigir llicències, autoritzacions o altres mitjans 
d’intervenció preventius per al desenvolupament d’una 
activitat econòmica en en què l’interès general concret 
a protegir sigui coincident amb un altre ja existent.

6. Les modificacions dels règims d’intervenció han de 
ser proporcionades i congruents amb l’interès general 
concret a protegir.

Article 6. Verificació del compliment  
de requisits legalment establerts

1. Els controls que han d’exercir les administracions 
públiques sobre l’endegament d’activitats econòmi·
ques i el seu exercici han de ser proporcionats, no dis·
criminatoris, transparents, objectius, i estar clarament 
i directament vinculats a l’interès general concret que 
els justifiqui. Les administracions públiques catalanes 
han de definir els criteris de controli elaborar un pla 
d’inspecció i control de les activitats del seu àmbit ter·
ritorial.

2. Quan la normativa aplicable exigeixi el compliment 
de determinats requisits per a l’endegament o exercici 
d’activitats econòmiques, i la persona interessada hagi 
presentat la corresponent comunicació prèvia o decla·
ració responsable d’estar·ne al corrent del compliment 
dels mateixos, l’Administració pública competent, en 
virtut de les seves potestats administratives de verifi·
cació, control i inspecció, podrà comprovar, en qualse·
vol moment, llur compliment i el de la normativa sec·
torial aplicable.

Article 7. Procediment administratiu d’esmena 
de defectes o mancances de requisits legalment 
establerts

1. Quan de la comprovació referida en l’article anterior 
resulti l’incompliment d’aquesta Llei o de la normati·
va sectorial aplicable per endegar o exercir una activi·
tat econòmica, l’òrgan competent iniciarà un procedi·
ment que permeti l’esmena de defectes o mancances i 
que no ha de comportar la suspensió de l’activitat per 
tal d’adequar·la a la legalitat vigent, llevat dels casos 
descrits en l’apartat 3.

2. El procediment administratiu d’esmena té una dura·
da màxima de dos mesos i s’inicia mitjançant notifica·
ció a la persona interessada, atorgant·li el termini d’un 
mes per a l’esmena de deficiències o per donar compli·
ment als requisits legalment exigits per la normativa 
sectorial aplicable, sense perjudici del dret de l’inte·
ressat a presentar al·legacions en el termini de quinze 
dies següents a la notificació.

3. L’inici de la tramitació de l’expedient només suposa 
la suspensió cautelar de l’activitat quan es produeixi 
risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

En el cas de realització d’una activitat prohibida per 
l’ordenament jurídic o que o que no pot complir en cap 
cas els requeriments de la normativa sectorial aplica·
ble s’ha d’acordar la suspensió cautelar de manera im·
mediata.

4. L’autoritat competent ha de formular la proposta de 
resolució a la vista de la documentació continguda a 
l’expedient administratiu, una vegada transcorregut el 
termini esmentat, s’hagin o no formulat al·legacions.

5. La resolució ha de determinar:

a) L’arxiu de l’expedient, quan de la tramitació del pro·
cediment d’esmenes resulti que l’activitat compleix la 
normativa sectorial vigent.

b) El cessament de l’activitat, quan, passat el termini 
d’un mes, no s’hagin esmenat les deficiències detecta·
des o quan l’activitat sigui no legalitzable; o

c) El reinici de l’activitat, quan havent estat suspesa 
cautelarment, s’hagi acreditat el compliment de tots 
els requisits exigits per la legalitat sectorial vigent.

6. El procediment d’esmena de defectes és indepen·
dent i compatible amb el procediment sancionador es·
tablert a la normativa sectorial a què pugui donar lloc 
l’incompliment.

7. El procediment descrit en els apartats anteriors 
s’aplica en els casos en què la normativa sectorial apli·
cable no estableixi un procediment específic.

Article 8. Règim sancionador

1. L’endegament d’activitats econòmiques sense haver 
presentat la comunicació prèvia o declaració respon·
sable, i la inexactitud de caràcter essencial o falsedat 
d’aquestes, és objecte de sanció d’acord amb les previ·
sions de la normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
En defecte de norma sancionadora específica d’aplica·
ció preferent, aquesta conducta es tipifica com a in·
fracció de caràcter greu, i es sanciona amb una multa 
de fins a 6.000 euros, sens perjudici del que disposi la 
normativa sectorial.

2. El procediment i criteris per a la imposició de sanci·
ons s’ajustarà a les disposicions generals per a l’exerci·
ci de la potestat sancionadora.

Article 9. Mecanismes alternatius  
a la intervenció administrativa

1. Les administracions públiques catalanes han d’im·
pulsar mecanismes alternatius a la intervenció admi·
nistrativa per reduir les càrregues administratives a 
l’activitat econòmica.

2. Es consideren mecanismes alternatius els instru·
ments basats en l’assegurament de la responsabilitat 
dels empresaris, els codis de bones pràctiques i les 
guies d’autoavaluació en els diferents sectors d’activi·
tat, la interoperabilitat dels diferents sistemes d’infor·
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mació de les administracions públiques, i d’altres que 
les administracions públiques decideixin establir.

3. Les empreses i els professionals que duen a terme 
una activitat econòmica han de cobrir la seva respon·
sabilitat civil mitjançant contractes d’assegurances o 
altres garanties o instruments adequats, d’acord amb 
les previsions específiques de les lleis de caràcter sec·
torial.

Article 10. Mecanismes d’informació  
per a la reducció d’obstacles

1. Els interessats a accedir a alguna de les activitats 
indicades en aquesta Llei, així com les corporacions, 
organitzacions o associacions que els representen, po·
dran informar a través del Portal electrònic únic per a 
les empreses previst en l’article 16 sobre qualsevol dis·
posició, acte o actuació que suposi un obstacle o barre·
ra relacionada amb l’aplicació d’aquest títol, així com 
formular consultes relatives a la interpretació de la llei 
sectorial que sigui aplicable en cada cas.

2. L’òrgan administratiu competent ha d’evacuar la 
consulta o emetre informe sobre l’adequació de la dis·
posició, acte o actuació al que preveu aquesta Llei en 
el termini de 30 dies.

3. A l’efecte de donar compliment als principis de pu·
blicitat i transparència, aquests informes han de ser 
accessibles des de les webs institucionals habilitades 
a l’efecte.

Article 11. Mecanismes de col·laboració.

Les administracions públiques catalanes han d’esta·
blir mecanismes de col·laboració per a l’exercici de les 
facultats d’intervenció, especialment en els àmbits de 
la inspecció i la sanció. Els convenis seran els instru·
ments habituals en què es concretaran els serveis i els 
recursos per a la realització de l’activitat de control, i 
complementaran els mecanismes de finançament pre·
vistos a la legislació sectorial

Capítol II. Activitats econòmiques innòcues  
i de baix risc

Article 12. Activitats econòmiques regulades 
en aquest capítol

1. Les disposicions d’aquest capítol són aplicables a 
les activitats econòmiques denominades innòcues i de 
baix risc, que es desenvolupin en un establiment.

La resta d’activitats econòmiques continuen regint·se 
per la legislació sectorial corresponent.

2. Als efectes d’aquesta Llei són:

a) Activitats econòmiques innòcues: aquelles activitats 
que, amb caràcter general, per les seves característi·
ques no produeixen molèsties significatives ni afecta·

ció considerable al medi ambient, la seguretat de les 
persones ni als béns. Es troben descrites en l’annex I.

b) Activitats econòmiques de baix risc: aquelles acti·
vitats que per les seves característiques poden produ·
ir alguna molèstia poc significativa o tenen una molt 
baixa incidència sobre el medi ambient, la seguretat 
de les persones o els béns. Es troben descrites en l’an·
nex II.

Article 13. Règims d’intervenció aplicable a les 
activitats econòmiques innòcues o de baix risc 
que es desenvolupen en un establiment

1. Els règims d’intervenció de les activitats econòmi·
ques, en el marc d’aquesta capítol, són els següents:

a) Les activitats innòcues estan subjectes a declaració 
responsable.

El titular, o la persona que el representi, ha de posar 
en coneixement de l’Administració pública competent 
l’inici d’una determinada activitat mitjançant la pre·
sentació d’una declaració responsable en la qual ha de 
declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els 
requisits establerts per la normativa vigent per accedir 
a l’exercici de l’activitat econòmica, que disposa d’un 
certificat tècnic del seu compliment i que es compro·
met a mantenir·ne el compliment durant la vigència de 
l’exercici de l’activitat.

b) Les activitats de baix risc estan subjectes al règim 
de comunicació prèvia.

El titular, o la persona que el representi, ha de posar 
en coneixement de l’Administració pública compe·
tent l’inici de l’activitat mitjançant una comunicació 
prèvia que ha d’anar acompanyada del projecte tèc·
nic justificatiu del compliment dels requisits establerts 
per la normativa vigent per accedir a l’exercici de l’ac·
tivitat econòmica signat per un tècnic o tècnica com·
petent, i del certificat del tècnic o tècnica competent 
que sigui responsable de la posada en funcionament 
de l’activitat.

2. La declaració responsable o la comunicació prèvia 
a què es refereixen els apartats anteriors ha de conte·
nir una manifestació explícita sobre la conformitat de 
l’activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl 
aplicable i amb la normativa en matèria de prevenció 
d’incendis i mediambiental.

3. La presentació de la declaració responsable o co·
municació prèvia a què es refereixen els apartats an·
teriors, habiliten de forma immediata per a l’exercici 
de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, al 
temps que faculta a l’Administració a realitzar qualse·
vol actuació de comprovació.

4. Les administracions públiques no poden introduir 
el règim d’autorització en el desenvolupament regla·
mentari de les diferents normes sectorials que afectin 
les activitats econòmiques regulades en aquest capítol.
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5. Les activitats descrites en els annexos I i II que es·
tiguin connectades al sistema públic de sanejament no 
necessiten permís d’abocament previ ni l’informe de 
compatibilitat urbanística, sens perjudici de les actua·
cions de comprovació i inspecció posteriors.

6. En el cas que les obres de condicionament dels lo·
cals per dur a terme una activitat econòmica dels an·
nexos I i II estiguin subjectes al règim de comunicació 
prèvia que estableix la legislació urbanística, aquesta 
comunicació habilita el titular per iniciar l’activitat 
econòmica si conté els requisits que exigeix l’apartat 1.

7. Els certificats tècnics a què fa referència aquest arti·
cle s’han de limitar a constatar els requeriments exigi·
bles a l’activitat determinada.

Article 14. Canvis de titularitat  
i modificacions

1. El canvi de titularitat en l’exercici de les activitats 
econòmiques produeix efectes des de la comunicació a 
l’Administració competent, i en el cas de les activitats 
innòcues, ha d’incorporar una nova declaració respon·
sable. El Portal únic per les empreses previst en l’arti·
cle 16 ha de disposar de models normalitzats.

2. Les modificacions de les condicions en què es du·
en a terme les activitats requereixen una nova declara·
ció responsable o comunicació prèvia en funció de la 
classificació dels annexos I i II tenint en compte com 
queda la situació final de l’establiment derivada de la 
modificació efectuada.

Capítol III. Instruments per a facilitar 
l’activitat econòmica

Article 15. Finestreta Única Empresarial

1. Les administracions públiques catalanes han 
d’adoptar les mesures necessàries per tal que els pro·
cediments per a l’accés i l’exercici d’activitats econò·
miques puguin iniciar·se i finalitzar·se, de forma mul·
ticanal mitjançant una finestreta única empresarial, de 
forma que des d’un únic punt es puguin portar a terme 
tots els procediments.

2. Els serveis que ofereix la Finestreta Única Empre·
sarial a les empreses i professionals, en relació amb 
l’accés i exercici d’una activitat econòmica, compre·
nen la informació, l’assessorament, la tramitació uni·
ficada o la finalització del tràmit en els casos que així 
ho prevegin les normes aplicables o bé els acords de 
col·laboració que es puguin signar.

3. La Finestreta Única Empresarial actua com a xarxa 
interadministrativa amb la finalitat de facilitar l’accés 
als tràmits dels procediments administratius de com·
petència de les diferents administracions públiques 
i iniciar la tramitació als efectes de l’article 12. Per 
implementar aquest requisit, tots els ens locals s’han 

d’adherir a la Finestreta Única Empresarial a través 
dels mecanismes que es determinin

4. La presentació d’una comunicació prèvia o decla·
ració responsable davant la Finestreta Única Empre·
sarial, produeix els efectes recollits a l’article 13.3 
d’aquesta llei.

Article 16. Portal electrònic únic per  
a les empreses

1. La informació sobre els serveis i tràmits de les dife·
rents administracions públiques que les empreses pu·
guin necessitar s’ha d’unificar en un únic portal elec·
trònic que estigui a disposició d’aquestes.

2. Aquest portal únic s’ha d’organitzar en funció de les 
necessitats de les empreses amb la finalitat de facilitar 
les relacions entre les empreses i les administracions 
públiques catalanes, i ha d’incorporar una carpeta per 
a cada empresa que realitzi activitats econòmiques a 
Catalunya.

3. En aquesta carpeta s’han d’integrar totes les rela·
cions que es produeixin amb les administracions pú·
bliques catalanes al llarg de la vida de l’empresa. La 
carpeta és compartida, compatible i interoperable de 
manera que, d’acord amb els drets i deures de cada 
part, pugui ser consultada i actualitzada, tant per les 
mateixes empreses com per l’Administració, respec·
tant el que preveu la normativa de protecció de dades.

4. Aquesta carpeta actua com a repositori de docu·
mentació de l’empresa a fi i efecte de fer efectiu el dret 
a no presentar els documents que es trobin en poder de 
qualsevol Administració.

Article 17. Comissió per a facilitar l’accés  
i l’exercici a les Activitats Econòmiques

1. Es crea la Comissió per a facilitar l’accés i l’exercici 
a les Activitats Econòmiques a l’efecte de seguiment 
i avaluació de la implantació de les mesures previstes 
en aquesta Llei i de col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat i les Entitats Locals.

2. L’objecte de la Comissió és impulsar la reducció 
permanent de les traves administratives que afecten a 
l’activitat econòmica i identificar millores a introduir 
en la intervenció administrativa.

3. Les funcions de la Comissió són:

a) Fer el seguiment de l’aplicació dels règims d’inter·
venció que afecten a les activitats innòcues i de baix 
risc i de la implantació de la Finestreta Única Empre·
sarial per part de les administracions públiques catala·
nes, així com de la resta de mesures que faciliten l’ac·
tivitat econòmica que preveu aquesta llei.

b) Analitzar i valorar les consultes i reclamacions pre·
sentades pels operadors econòmics, en virtut del pre·
vist a l’article 10 i donar suport a l’òrgan administratiu 
competent que ha d’evacuar la consulta o emetre l’in·
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forme, així com proposar, si escau, solucions respectu·
oses amb els principis previstos en aquesta Llei.

c) Identificar propostes de millora de la intervenció 
administrativa en l’activitat econòmica, proposar les 
accions necessàries per implantar·les i fer·ne el segui·
ment.

d) Acordar els mecanismes que han de permetre l’ad·
hesió dels Ens locals a la Finestreta Única empresa·
rial.

e) Identificar i proposar activitats econòmiques innò·
cues i de baix risc per tal d’actualitzar els annexos I 
i II.

f) Rebre informació sobre els plans de verificació, 
control i inspeccions realitzades per les administraci·
ons públiques catalanes, així com el seu resultat.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li 
sigui encomanada.

4. El Govern ha d’establir l’organització, el règim de 
funcionament i la composició d’aquesta Comissió.

5. La Comissió es composa de representants de l’ad·
ministració de la Generalitat, l’administració local, de 
les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació 
de Catalunya, així com de les organitzacions empre·
sarials més representatives. La presidència és exercida 
per un representant de la Generalitat.

Títol III. Modificació de la Llei 26/2010,  
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment  
de les Administracions públiques de Catalunya

Article 18. Modificació de la Llei 26/2010,  
de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment 
de les Administracions Públiques de Catalunya

Primer. Es modifica l’apartat 3 de l’article 23 i s’afe·
geix un apartat 4, que passen a tenir la següent redac·
ció:

3. Les administracions públiques de Catalunya han 
de comptar amb cartes de serveis a disposició de la 
ciutadania, les empreses i els professionals com a ins·
truments de millora de la qualitat del servei correspo·
nent, en els termes previstos a la normativa vigent.

4. A l’Administració de la Generalitat, les unitats or·
gàniques amb rang mínim de direcció general han de 
disposar d’una carta de serveis per a cadascun dels 
serveis finalistes que presta, bé individualitzades per 
cada servei o agrupades.

Segon. S’afegeix un nou article 50 bis, que queda re·
dactat de la forma següent:

Art. 50 bis. Informes

1. Els informes seran facultatius i no vinculants, sens 
perjudici del que s’estableixi en la legislació sectorial.

2. Les trameses d’informes entre les administracions 
públiques catalanes s’ha de fer electrònicament mit·
jançant les plataformes habilitades a l’efecte.

3. En la instrucció del procediment, s’han de demanar 
els informes que siguin preceptius d’acord amb la nor·
mativa reguladora del procediment. En el cas d’infor·
mes facultatius, l’òrgan peticionari ha de justificar de 
manera expressa la necessitat de la seva emissió.

4. Els informes s’han d’emetre en el termini de deu 
dies, llevat que una disposició amb rang de llei n’esta·
bleixi un termini superior.

5. Quan s’hagi de sol·licitar una pluralitat d’informes 
en un mateix procediment, l’òrgan peticionari ha de 
sol·licitar tots simultàniament.

6. Quan un informe no s’hagi emès en el termini esta·
blert, s’ha de continuar amb la tramitació del procedi·
ment, sense perjudici del què estableix la normativa de 
procediment administratiu en els supòsit d’informes 
preceptius.

7. No obstant això, el procediment ha de continuar ne·
cessàriament i en tot cas, quan la persona interessada 
ho sol·liciti expressament. La continuació del procedi·
ment produeix efectes passats deu dies de la recepció 
de la sol·licitud per l’òrgan competent per a la seva tra·
mitació, la qual ha de ser comunicada a l’interessat.

Quart. S’afegeix una disposició addicional setzena

Disposició addicional setzena. Identificació i autenti·
cació de la ciutadania per accedir a la signatura elec·
trònica no avançada

1. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’establir una solució unificada d’identificació, auten·
ticació i signatura electrònica no avançada a partir de 
la utilització de claus concertades en un registre previ 
com a usuari, l’aportació d’informació coneguda per 
ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els 
termes i condicions establerts reglamentàriament.

2. Les claus concertades en un registre previ, la infor·
mació coneguda pels ciutadans i per les administraci·
ons públiques, així com les dades i codis alfanumèrics 
que figurin impresos en targetes identificatives o d’ac·
cés a serveis públics expedides per les administraci·
ons públiques, inclosa la Targeta d’Identificació Sani·
tària, poden ser emprades per verificar la identificació 
i autenticació del ciutadà i realitzar el registre electrò·
nic de la seva identitat sense certificat digital. En tot 
cas, la persona interessada serà informada i requerida 
a consentir, pel mateix canal electrònic, del fet que el 
procés de validació d’aquestes dades requereix la con·
sulta de les seves dades en el fitxer de dades corres·
ponent.

3. En l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, 
aquest sistema d’identificació, autenticació i signatu·
ra electrònica no avançada és vàlid i aplicable en les 
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seves relacions i actuacions amb els ciutadans, les em·
preses i altres organismes públics. Mitjançant Ordre 
del conseller competent en matèria d’atenció ciutada·
na es determinaran els termes, condicions i supòsits 
d’utilització d’aquest sistema de signatura electrònica i 
l’àmbit subjectiu d’aplicació.

Cinqué. S’afegeix una disposició addicional dissetena

Desplegament reglamentari de les lleis.

Quan sigui necessari el desplegament reglamentari de 
les lleis i no s’hagi determinat el seu termini, aquest ha 
de ser de sis mesos.

Títol IV. Modificació del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril

Article 19. Modificació del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril

Primer. S’afegeix un article 69 bis, amb la redacció se·
güent:

Procediment voluntari per a la suspensió temporal de 
la prestació de determinats serveis per part dels mu·
nicipis

1. Els municipis, en exercici de les competències atri·
buïdes per les lleis sectorials que els hi són aplicables, 
han de prestar les activitats i els serveis públics que en 
aquestes s’hi estableixin.

2. Excepcionalment, els municipis que es trobin en 
una situació d’insuficiència de recursos en termes de 
capacitat fiscal poden suspendre de forma temporal 
la prestació d’activitats i serveis públics que una llei 
sectorial catalana els hi hagi atribuït. En cap cas, la 
suspensió pot afectar els serveis mínims establerts per 
l’article 67.

3. El procediment per a la suspensió de la prestació 
d’aquests serveis públics té caràcter voluntari i només 
pot endegar·se a iniciativa de l’entitat local. La suspen·
sió s’ha de justificar per raons d’interès general basada 
en l’acreditació de la situació d’insuficiència de recur·
sos en termes de capacitat fiscal, en els termes esta·
blerts reglamentàriament.

4. La tramitació de l’expedient, en els termes establerts 
reglamentàriament, requerirà un tràmit d’informació 
pública en el municipi, l’informe preceptiu dels depar·
taments de l’Administració de la Generalitat compe·
tents per raó de la matèria, i es resoldrà per resolució 
del conseller/ra competent en matèria d’administració 
local, previ informe de la Comissió de Govern Local 
de Catalunya. En cas de l’existència d’informes desfa·
vorables, resoldrà el Govern de la Generalitat, a pro·

posta del/la conseller/a competent en matèria d’admi·
nistració local.

5. La suspensió temporal del servei no podrà ser su·
perior a dos anys. No obstant això, podrà ser prorro·
gada per períodes successius, en els termes establerts 
reglamentàriament, si persisteixen les causes que la 
van motivar. L’aixecament de la suspensió i la recupe·
ració, per part de l’Ajuntament i a iniciativa pròpia, de 
la prestació del servei es produeix en els termes esta·
blerts reglamentàriament.

6. La Comissió de Govern Local de Catalunya, d’ofi·
ci o a iniciativa d’un municipi, pot identificar mesures 
de suspensió temporal de prestació d’activitats i ser·
veis públics atribuïdes per una llei sectorial catalana i 
proposar les accions necessàries per iniciar el proce·
diment de suspensió temporal de prestació de serveis.

Segon. Es modifiquen les lletres a) i b) de l’apartat pri·
mer de l’article 17, que queda redactat de la manera 
següent:

a) L’expedient s’inicia per acord de l’ajuntament o els 
ajuntaments interessats, del consell o els consells co·
marcals interessats, o bé l’inicia d’ofici el departament 
competent en matèria d’Administració local. Es pot 
iniciar també a petició dels veïns, en una majoria del 
50%, com a mínim, del darrer cens electoral del muni·
cipi o de la part o parts d’aquest en el supòsit de segre·
gació. En aquest últim cas, l’ajuntament ha d’adoptar 
l’acord en el termini d’un mes, a comptar des de la pre·
sentació de la petició en el registre municipal.

b) Els acords municipals o comarcals sobre alteració 
de termes requereixen el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corpora·
ció i s’han de sotmetre a informació pública per un 
període d’un mes. Les corporacions han de trametre 
els acords al departament competent en matèria d’Ad·
ministració local juntament amb la resolució de les re·
clamacions i les al·legacions presentades, la qual s’ha 
d’adoptar amb el mateix quòrum requerit per a l’acord 
inicial. També s’ha de fer aquesta tramesa quan l’ex·
pedient s’ha iniciat a instància dels veïns per a la se·
gregació de part del municipi, encara que l’acord o els 
acords municipals no hi siguin favorables.

Tercer. Es modifica l’apartat primer de l’article 18, que 
queda redactat de la manera següent:

Correspon al Govern de la Generalitat l’aprovació de 
tots els expedients d’alteració dels termes municipals, 
promoguts d’acord amb el que disposa l’article 17, mit·
jançant decret adoptat a proposta de la persona titular 
del departament competent en matèria d’Administra·
ció local.

El Govern de la Generalitat ha d’aprovar l’alteració 
dels termes municipals promoguda a iniciativa muni·
cipal o dels veïns quan es produeix l’acord favorable 
dels municipis interessats i no hi formulen objeccions 
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els organismes consultius a què es refereix l’article 
17.1.d).

Quart. Es modifica l’article 19, que queda redactat de 
la manera següent:

El decret ha de determinar la delimitació dels termes 
municipals, el repartiment del patrimoni, l’assigna·
ció del personal, la forma en què s’han de liquidar els 
deutes o els crèdits contrets pels municipis i la fixació 
de la capitalitat, si s’escau. Aquestes determinacions 
s’han d’ajustar als pactes intermunicipals que es poden 
establir entre els municipis interessats.

Cinquè. Es modifiquen els apartats primer, segon i ter·
cer de l’article 31, que queda redactat de la manera se·
güent:

1. L’acord de canvi de denominació d’un municipi ha 
de ser adoptat pel ple de l’ajuntament i requereix el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la Corporació. Abans de l’adopció de 
l’acord municipal, s’ha d’obrir informació pública per 
un termini mínim de trenta dies.

2. L’acord municipal ha de ser tramès al departament 
competent en matèria d’Administració local.

3. Quan la nova denominació acordada per l’ajunta·
ment és susceptible de ser confosa amb la d’un al·
tre municipi o conté incorreccions lingüístiques o no 
s’adiu amb la toponímia catalana, correspon al Govern 
de la Generalitat, a proposta del departament com·
petent en matèria d’Administració local, la resolució 
definitiva sobre el canvi de nom, prèvia audiència del 
municipi interessat. A aquests efectes el Departament 
pot sol·licitar informe de l’Institut d’Estudis Catalans.

Sisè. Es modifiquen les lletres b) i c) de l’apartat pri·
mer de l’article 79, queden redactades de la manera se·
güent:

b) En el primer cas, l’ajuntament ha d’adoptar l’acord 
en el termini d’un mes, a comptar de la presentació de 
la petició en el registre municipal.

c) L’acord municipal sobre constitució de l’entitat mu·
nicipal descentralitzada ha de determinar les compe·
tències que, d’acord amb l’article 82 d’aquesta Llei, 
ha d’assumir l’entitat, i el sistema de participació en 
els ingressos de l’ajuntament. L’acord s’ha de sotme·
tre al tràmit d’informació pública per un termini d’un 
mes; un cop transcorregut aquest termini, s’ha de tra·
metre al departament competent en matèria d’Admi·
nistració local, juntament amb la resolució de les al·
legacions presentades, les quals s’han d’adoptar amb 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre le·
gal dels membres de la corporació. També s’ha de fer 
la tramesa quan l’expedient s’ha iniciat a instància 
dels veïns, encara que l’acord municipal no hi sigui 
favorable.

Setè. Es modifiquen els apartats primer i tercer de l’ar·
ticle 119, que queden redactats de la manera següent:

1. El projecte d’estatuts s’ha de sotmetre a informació 
pública, per un termini de trenta dies, mitjançant la 
inserció d’anuncis en els taulers d’edictes dels ajunta·
ments i la publicació al DOGC.

3. El projecte definitiu d’estatuts s’ha de trametre al 
departament competent en matèria d’Administració 
local perquè, en el termini d’un mes, emeti informe 
d’acord amb la legalitat vigent, un cop escoltat el con·
sell comarcal.

Vuitè. Es modifica la lletra b) de l’article 121, que que·
da redactada de la manera següent:

b) L’informe preceptiu i no vinculant del departament 
competent en matèria d’Administració local.

Novè. S’afegeix l’apartat quart de l’article 145, que 
queda redactat de la forma següent:

4. Els ens locals han de trametre els actes i acords es·
mentats en l’apartat primer a través de mitjans electrò·
nics. A aquests efectes s’estarà a les condicions i els 
instruments establerts reglamentàriament d’acord amb 
la normativa de règim jurídic i procediment de les Ad·
ministracions Públiques de Catalunya, i en tot cas han 
de respectar els principis de responsabilitat, qualitat, 
seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i in·
teroperabilitat.

Desè. Es modifiquen les lletres a), b) i c) de l’apartat 
tercer de l’article 206, que queden redactades de la 
manera següent:

a) L’adquisició de béns i drets patrimonials a títol one·
rós requereix el compliment de les normes sobre con·
tractació de béns i drets de patrimoni local.

b) Per a l’adquisició de béns immobles o de drets so·
bre els mateixos és necessària la valoració pericial de 
tècnic local.

Es pot procedir a l’adquisició directa de béns immo·
bles quan ho requereixin les peculiaritats dels béns, 
les necessitats del servei a satisfer o les limitacions 
del mercat immobiliari. En aquests casos es requerirà 
informe previ del departament competent en matèria 
d’Administració local quan el valor dels béns excedeix 
de 100.000 euros. L’informe s’ha d’emetre en un ter·
mini de vint dies. En la resta de casos s’ha d’incor·
porar informe previ del secretari o de la secretària de 
l’entitat local. En els municipis de gran població i en 
el municipi de Barcelona només requeriran l’informe 
previ del departament si el valor del bé excedeix del 
25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat 
de la corporació.

Es pot procedir a l’adquisició directa en els supòsits 
d’urgència extrema amb l’informe previ del secretari o 
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secretària de l’entitat local amb l’acreditació d’aquests 
extrems.

c) Per a l’adquisició de valors mobiliaris, és necessari 
l’informe previ del departament competent en matèria 
d’economia i finances. L’informe s’ha d’emetre en un 
termini de vint dies.

Onzè. Es modifiquen els apartats primer, segon, tercer 
i quart de l’article 209, que queden redactats de la ma·
nera següent:

1. L’alienació de béns i drets patrimonials a títol one·
rós requereix el compliment de les normes sobre con·
tractació de béns i drets de patrimoni local.

2. Per alienar o gravar béns immobles patrimonials, 
s’han de tenir en compte les regles següents:

a) L’alienació de béns immobles patrimonials es pot 
realitzar per concurs, subhasta pública o adjudica·
ció directa. El procediment ordinari per a l’alienació 
d’immobles és el concurs.

b) Es pot acordar la subhasta respecte de béns que, per 
la seva ubicació, naturalesa i característiques, siguin 
inadequats per atendre les directrius derivades de polí·
tiques públiques d’habitatge.

c) Es pot acordar l’adjudicació directa quan ho reque·
reixin les particularitats del bé, les necessitats a satis·
fer o les limitacions del mercat immobiliari.

d) És necessari l’informe previ del departament com·
petent en matèria d’Administració local si el valor del 
bé o del gravamen excedeix de 100.000 euros. Si no 
s’excedeix aquest valor s’ha d’incorporar un informe 
previ del secretari o secretària de l’entitat local. L’in·
forme del departament s’ha d’emetre en un termini de 
vint dies. Si l’informe del departament no és favorable, 
el ple ha d’adoptar l’acord d’alienació amb els requisits 
que estableix l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de bases 
de règim local. En els municipis de gran població i en 
el municipi de Barcelona només es requereix l’informe 
previ del departament si el valor del bé o del gravamen 
excedeix del 25% dels recursos ordinaris del pressu·
post consolidat de la corporació.

e) És necessària la valoració pericial del tècnic o tècni·
ca local que acrediti l’apreuament dels béns o del gra·
vamen.

f) La constitució de càrregues i gravàmens sobre béns 
patrimonials ha de respectar, si s’escau, els requisits 
establerts per a l’alineació.

3. Per alienar valors mobiliaris, cal l’informe previ del 
departament competent en matèria d’economia i fi·
nances, que s’ha d’emetre en un termini de vint dies.

4. En cap cas es pot procedir a l’alienació de béns im·
mobles patrimonials per finançar despeses corrents, 
llevat que es tracti de parcel·les sobreres de vies públi·

ques no edificables o de béns no utilitzables en serveis 
públics locals.

Dotzè. S’afegeix un nou article 216 bis, que queda re·
dactat de la manera següent:

Article 216 bis. Mutació demanial entre administraci·
ons públiques

1. Les mutacions demanials, enteses com a canvi de 
subjecte o de destinació dels béns de domini públic, 
sense que perdin la seva naturalesa jurídica, poden 
produir·se:

a) Per raó de nous fins públics presos en consideració.

b) Pel canvi del subjecte titular del bé en les alteraci·
ons de termes municipals o en l’atribució de compe·
tències a un altre ens local o a una altra Administració.

c) Per la imposició d’afectacions secundàries, en ser 
compatible el bé amb dos o més fins.

2. També es produeix una mutació demanial quan els 
béns de domini públic dels ens locals i els seus orga·
nismes públics es puguin afectar a serveis d’altres ad·
ministracions públiques per destinar·los a un ús públic 
o servei públic de la seva competència. La mutació 
demanial entre administracions públiques no altera el 
caràcter demanial dels béns.

3. Les mutacions demanials requereixen l’acord de 
l’ens local en el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi.

4. El procediment per procedir a la mutació demani·
al ha de complir els requisits reglamentàriament esta·
blerts.

Tretzè. Es modifiquen les lletres b) i c), es reenumera 
la lletra c) de l’apartat primer, es reformula l’apartat 
tercer, i s’hi afegeixen els apartats quart i cinquè de 
l’article 236, que queda redactat de la manera següent:

1. Els ens locals poden intervenir l’activitat dels ciuta·
dans pels mitjans següents:

a) Aprovació d’ordenances i bans.

b) Submissió a llicència i a altres actes de control pre·
ventiu. Quan es tracti de l’accés i de l’exercici d’acti·
vitats, el règim d’intervenció s’ha d’establir de confor·
mitat amb la normativa reguladora del lliure accés a 
les activitats de serveis i al seu exercici.

c) Submissió a comunicació prèvia o a declaració res·
ponsable, de conformitat amb la normativa reguladora 
del procediment administratiu.

d) Ordres individuals de manament.

2. L’activitat d’intervenció s’ha d’ajustar, en tot cas, als 
principis de legalitat, de no·discriminació, de necessi·
tat i proporcionalitat amb l’objectiu que es persegueix, 
i de respecte a la llibertat individual.
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3. L’exercici d’activitats no s’ha de sotmetre a inter·
venció administrativa prèvia mitjançant autorització o 
altres actes de control preventiu.

Excepcionalment, poden exigir·se actes de control 
pre ventiu:

a) Quan estigui justificat en alguna de les raons impe·
rioses d’interès general reconegudes pel Dret comuni·
tari, que justifiquin la intervenció pública, mitjançant 
el mecanisme de l’autorització, a fi de preservar deter·
minats béns i interessos generals.

b) Quan el nombre d’operadors econòmics del mercat 
sigui limitat com a conseqüència de l’escassetat de re·
cursos naturals, la utilització de domini públic, l’exis·
tència d’impediments tècnics o per l’existència de ser·
veis públics sotmesos a tarifes regulades.

4. Quan concorrin autoritzacions d’una entitat local i 
d’una altra Administració, l’entitat local ha de moti·
var expressament la necessitat de l’autorització, l’inte·
rès general concret que es pretén protegir i que aquest 
no estigui ja cobert mitjançant una altra autorització 
ja existent.

5. Quan l’exercici d’activitats no requereixi autoritza·
ció habilitant i prèvia, les entitats locals han d’establir 
i planificar els procediments de comunicació necessa·
ris així com els de verificació posterior del compliment 
dels requisits precisos per a l’exercici de l’activitat per 
part dels interessats, previstos en la legislació sectorial.

6. S’ha d’escollir sempre el mitjà de control menys in·
tens, d’entre els que permetin protegir l’interès general 
de què es tracti.

Catorzè. Es modifica l’article 249, que queda redactat 
de la manera següent:

1. La facultat d’establir el sistema de gestió dels ser·
veis públics correspon a la potestat d’autoorganització 
dels ens locals.

2. Els serveis públics de competència local s’han de 
gestionar, de la forma més sostenible i eficient, d’entre 
les enumerades a continuació:

A. La gestió directa:

a) Gestió pel mateix ens local.
b) Organisme autònom local.
c) Entitat pública empresarial local.
d) Societat mercantil local amb capital social íntegra·
ment públic.

Només poden fer·se ús de les formes previstes en les 
lletres c) i d) quan quedi acreditat mitjançant memò·
ria justificativa elaborada a l’efecte que resulten més 
sostenibles i eficients que les formes previstes a les lle·
tres a) i b), amb la qual cosa s’han de tenir en compte 
els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de 
la inversió, en els termes que disposa la normativa de 
règim local.

B. La gestió indirecta, a través de qualsevol de les for·
mes previstes per al contracte de gestió de serveis pú·
blics en la normativa de contractes del sector públic.

3. Els serveis públics locals que suposen l’exercici de 
potestats públiques o la salvaguarda dels interessos 
generals de les entitats locals no podran prestar·se a 
través de la gestió indirecta ni tampoc mitjançant soci·
etat mercantil amb capital íntegrament públic..

Títol V. Adaptació singular de la normativa 
sectorial als règims d’intervenció introduïts 
al Títol III

Article 20. Modificació dels annexos II i III de 
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció  
i control ambiental de les activitats

Primer. S’elimina l’epígraf 12.36 i 12.44.a, s’afegeix 
l’epígraf 12.59 i es modifiquen els epígrafs 12.39 i 
12.41 de l’annex II de la Llei 20/2009, que queden re·
dactats de la manera següent:

Annex II

Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental:

12.39. Bugaderia industrial, amb una superfície supe·
rior a 750 m2.

12.41. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una su·
perfície superior a 750 m2.

12.59. Emmagatzematge o manipulació de biomas·
sa d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tracta·
ments silvícoles, restes de jardineria, cultius energè·
tics, serradures...) o de productes d’aquesta (llenya, 
pèl·let, estella, briquetes...) amb una capacitat superior 
a 10.000 m3

Segon. Es suprimeixen de l’annex III de la Llei 20/2009 
els epígrafs següents:

– 1.6. Generadors de vapor amb una capacitat de fins a 
4 tones de vapor per hora.

– 1.7. Generadors de calor amb una potència calorífica 
de fins a 2.000 tèrmies per hora.

– 1.12. Instal·lacions industrials, i d’altres tipus, per a 
la fabricació d’energia elèctrica, vapor i aigua calenta, 
amb una potència tèrmica de fins a 0.2 MW.

– 6.9. Filatura del capoll del cuc de seda

– 11.8 Desmuntatge de cotó

– 12. 27. Centres geriàtrics

– 12.28. Centres de diagnosi per la imatge

– 12.29. Serveis funeraris

– 12.30. Cementiris
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– 12.36. Establiments hotelers en tots els grups, moda·
litats, categories i especialitats amb un nombre d’habi·
tacions de fins a 400

– 12.38. Cases de colònies, granges escola, aules de 
natura i albergs de joventut

– 12.40. Bugaderies no industrials

– 12.44.b) Instal·lacions per a la radiocomunicació em·
plaçades en una demarcació no urbana. Instal·lacions 
per a la radiocomunicació incloses en l’epígraf 12 de 
l’annex II, quan així ho acordi l’ajuntament en el ter·
me municipal del qual s’emplacen, sempre que en les 
instal·lacions la potència isòtropa radiada equivalent 
(PIRE) sigui inferior a 100 watts

– 12.45. Campaments juvenils

– 12.48. Centres docents

– 12.49. Establiments comercials amb una superfície 
total superior a 400 m2

– 12.56. Establiments de turisme rural en tots els 
grups i modalitats

– 12.57. Establiments d’apartaments turístics

– 12.58. Activitats d’emmagatzematge de productes de 
roca ornamental.

Tercer. S’afegeix l’epígraf 12.39 i 12.59 i es modifi·
quen els epígrafs 11·1 a), 12.41 i 12.46 de l’annex III 
de la Llei 20/2009, que resten redactats com segueix:

– 11.1 a) Emplaçaments per a aviram entenent que es 
tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent 
per a altres espècies d’aus, amb una capacitat de fins a 
40.000 i superior a 30 caps de bestiar.

– 12 39. Bugaderies industrials, amb una superfície de 
fins a 750 m2

– 12.41. Instal·lacions per la neteja en sec amb una su·
perfície de fins a 750 m2

– 12.46. Activitats de garatge i aparcaments de vehicle 
amb una superfície superior a 500 m.

– 12.59. Emmagatzematge o manipulació de biomas·
sa d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments 
silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serra·
dures...) o de productes d’aquesta (llenya, pèl·let, estella, 
briquetes...) amb una capacitat superior a 10.000 m3

Article 21. Modificació de la Llei 3/2010, 
de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis

Primer. Es modifica l’article 20, en els termes següents:

1. Les administracions municipals a les quals corres·
pongui tramitar les llicències d’obres, en exercici de 
llur competència municipal en matèria de prevenció 
d’incendis i sens perjudici de les altres actuacions que 

duguin a terme d’acord amb el que estableixi la nor·
mativa de règim local, abans de dictar la resolució cor·
responent han de verificar, en els casos que ho deter·
minin la normativa tècnica, la normativa reguladora 
d’aquestes llicències o la normativa municipal dicta·
da a l’efecte, que els projectes tècnics aportats pels sol·
licitants, que han de ser signats per un tècnic o tècnica 
competent, s’ajusten a la normativa vigent de preven·
ció i seguretat en matèria d’incendis. En els supòsits 
detallats en l’annex 1, aquesta verificació s’ha de rea·
litzar, d’acord a l’article 22, l’Administració de la Ge·
neralitat i s’ha de fer l’acte de comprovació d’acord 
amb les condicions que estableix l’article 25.

2. Els establiments o les activitats que restin subjec·
tes a un règim de comunicació prèvia, i que no esti·
guin inclosos a l’annex 1, no precisen d’una verificació 
de les condicions de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis, prèviament a la seva posada en funciona·
ment. La comunicació prèvia s’ha d’acompanyar d’un 
projecte tècnic redactat i signat per un tècnic o tècnica 
competent i d’una certificació tècnica d’adequació de 
l’establiment a les mesures de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis conforme a la reglamentació tèc·
nica d’aplicació, signada per un tècnic o tècnica com·
petent.

3. Els establiments o activitats que restin subjectes a 
un règim de declaració responsable, i que no estiguin 
inclosos a l’Annex 1, no precisen tampoc d’una verifi·
cació de les condicions de prevenció i seguretat en ma·
tèria d’incendis, prèviament a la seva posada en fun·
cionament. La declaració responsable, que en tot cas 
s’ha d’ajustar als termes i condicions que s’hi definei·
xen, ha de contenir l’asseveració que el titular dispo·
sa d’un certificat tècnic, signat per un tècnic o tècni·
ca competent, relatiu al compliment de les condicions 
tècniques exigibles a l’establiment o activitat, incloent 
les relatives a la prevenció i seguretat en matèria d’in·
cendis, i ha d’incorporar les dades identificatives del 
tècnic o tècnica competent.

4. Els establiments o activitats inclosos a l’annex 1, 
que per tant es consideren de risc important, que no 
precisin de llicència d’obres i no es trobin subjectes 
a llicència municipal per a establiments oberts al pú·
blic, resten subjectes a informe previ per risc d’incen·
di emès per la direcció general competent en matèria 
de prevenció i extinció d’incendis, prèvia presentació 
a l’administració municipal corresponent del projecte 
tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la re·
glamentació tècnica en matèria d’incendis d’aplicació. 
Sobre aquests establiments s’ha de realitzar l’acte de 
comprovació d’acord amb les condicions que estableix 
l’article 25.

5. Els establiments o activitats inclosos a l’annex 1, que 
per tant es consideren de risc important, que es trobin 
subjectes a un règim de llicència municipal per a es·
tabliments oberts al públic, estan subjectes al règim 
d’intervenció administrativa en matèria d’incendis per 
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part de l’Administració de la Generalitat, el qual s’in·
tegra en els processos d’obtenció d’aquesta llicència.

6. Les administracions municipals poden exercir l’ac·
ció inspectora i, si escau, el règim sancionador que 
correspongui, sobre els establiments, les activitats i els 
edificis, amb posterioritat a la seva posada en funci·
onament o ocupació, i poden establir plans i progra·
mes d’inspecció. A aquests efectes, les administraci·
ons municipals poden adaptar la seva organització, en 
la mesura del que sigui convenient, als procediments 
i les condicions establertes a la secció quarta, referida 
a la inspecció, i a la secció cinquena, referida al règim 
sancionador, del capítol III del títol IV, complementà·
riament al que hi estableixen els procediments i nor·
mes de règim local.

Segon. S’afegeix un nou article 22 bis, que queda re·
dactat de la forma següent:

Article 22 bis. Informe preceptiu per risc d’incendi

1. És necessari obtenir informe preceptiu per risc d’in·
cendi per a exercir aquelles activitats que, trobant·se 
subjectes a control preventiu de la Generalitat de Ca·
talunya segons aquesta Llei, no requereixen llicència 
d’obres, ni tampoc llicència per establiments oberts al 
públic.

2. L’interessat ha de sol·licitar l’emissió de l’informe 
previ mitjançant la presentació a l’ajuntament on s’ha 
d’exercir l’activitat on es trobarà la instal·lació o esta·
bliment, del document de sol·licitud acompanyat de la 
documentació prevista a l’article 22.

3. Els serveis municipals han de trametre la documen·
tació a la direcció general competent en matèria de 
prevenció i extinció d’incendis, la qual ha de procedir 
a l’anàlisi de la documentació presentada i a l’emis·
sió de l’informe, que té caràcter vinculant. La direc·
ció general competent en matèria de prevenció i extin·
ció d’incendis, una vegada emès l’informe, el tramet 
a l’Ajuntament corresponent, per tal que el notifiqui a 
l’interessat.

Tercer. Es modifica l’annex 1, en els següents termes:

Es suprimeixen els epígrafs

13. Subestacions elèctriques

14. Instal·lacions de conducció de gasos i líquids infla·
mables i combustibles

Article 22. Modificació del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’urbanisme

Primer. S’afegeix un apartat 8 a l’article 9 del Text re·
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla·
tiu 1/2010, de 3 d’agost, amb el redactat següent:

8. El planejament urbanístic i les ordenances sobre 
edificació i ús del sòl no poden establir restriccions a 

l’accés o a l’exercici de les activitats econòmiques que 
vulnerin la Directiva de serveis. En el cas que per ra·
ons imperioses d’interès general s’hagi d’establir al·
guna restricció, aquesta restricció ha d’ajustar·se als 
principis de necessitat, proporcionalitat i no discrimi·
nació i quedar convenientment justificada en la memò·
ria del pla.

Segon. Es modifica l’article 187 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, que queda redactat de la manera 
següent:

Article 187. Actes subjectes a llicència urbanística

1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia amb 
les excepcions que estableix l’article 187 ter els actes 
següents:

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels ter·
renys

b) Les parcel·lacions urbanístiques.

c) La construcció d’edificis de nova planta i la inter·
venció en els edificis existents que, d’acord amb la le·
gislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen 
l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o 
parcial d’aquests edificis.

d) La primera utilització i ocupació parcials dels edi·
ficis.

e) El canvi d’ús a residencial dels edificis.

f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.

g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que 
alterin les característiques del paisatge.

h) La instal·lació d’hivernacles i instal·lacions similars

i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.

j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de ca·
mins rurals.

k) La constitució o modificació d’un règim de propie·
tat horitzontal, simple o complexa.

l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un 
projecte d’urbanització.

m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions 
similars, ja siguin provisionals o permanents.

n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de sub·
ministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de te·
lefonia o altres serveis similars i la col·locació d’an·
tenes o dispositius de telecomunicacions, excepte 
aquelles infraestructures relatives a les xarxes pú·
bliques de comunicacions electròniques que, d’acord 
amb la legislació sobre telecomunicacions, se subjec·
tin al règim de declaració responsable que s’hi esta·
bleix.
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2) També estan subjectes a la llicència urbanística prè·
via amb les excepcions que estableix l’article 187 ter:

a) La intervenció en els béns sotmesos a un règim de 
protecció patrimonial cultural o urbanística.

b) Els usos i les obres provisionals.

c) Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els 
de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanit·
zable i urbanitzable no delimitat.

Article 187 bis. Actes subjectes a comunicació prèvia

Estan subjectes a la comunicació prèvia amb les ex·
cepcions que estableixen els articles 187.2 i 187 ter els 
actes següents:

a) Les construccions i instal·lacions de nova planta, i 
les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabi·
litació o demolició total o parcial de construccions i 
instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació 
sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elabo·
ració d’un projecte tècnic.

b) La primera utilització i ocupació dels edificis

c) El canvi d’ús dels edificis i instal·lacions, excepte a 
residencial.

d) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.

e) La col·locació de cartells i tanques de propaganda 
visibles des de la via pública.

f) La formalització d’operacions jurídiques que, sense 
constituir o modificar un règim de propietat horitzon·
tal, simple o complexa, comporten un increment del 
nombre d’habitatges, establiments o altres elements 
susceptibles d’aprofitament privatiu independent res·
pecte dels autoritzats en una llicència urbanística an·
terior.

g) Els actes subjectes a intervenció que es duguin a 
terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no deli·
mitat i que estiguin emparats en un projecte d’actua·
ció específica o en un pla urbanístic que ordeni amb 
el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no 
requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord 
amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

Article 187 ter. Actes no subjectes a intervenció mit·
jançant llicència urbanística o comunicació prèvia

No estan subjectes a intervenció mitjançant llicència 
urbanística o comunicació prèvia, els actes següents:

a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els 
projectes d’urbanització.

b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els pro·
jectes de reparcel·lació.

c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en 
compliment d’una ordre d’execució o de restauració, 
quan no requereixin projecte tècnic o quan la mateixa 

ordre o l’acte que ordena la seva execució subsidiària 
incorpori el projecte tècnic requerit.

d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:

Primer. Els moviments de terra, l’explanació de ter·
renys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de 
camins rurals i la tala de masses arbòries o de vege·
tació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instru·
ment d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’ad·
ministració forestal.

Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació ar·
bustiva que s’executin sota la intervenció d’una admi·
nistració competent en matèria de protecció del domi·
ni públic.

Títol VI. Modificació de la Llei 6/1988,  
de 3 de març, forestal de Catalunya.

Article 23

S’afegeix un article 23 bis, amb la redacció següent:

Article 23 bis

1. No obstant el que indica l’article 23.2, en el cas de 
superfícies que en els darrers 20 anys han esdevingut 
forestals per abandonament de l’activitat agrícola, el 
canvi d’activitat forestal a agrícola està sotmesa a rè·
gim de comunicació en el supòsit de superfícies de fins 
a 2 hectàrees i on la recuperació de l’activitat agrícola 
es realitzi sense alteració de la topografia actual del 
terreny.

2. El que estableix l’apartat 1 d’aquest article no és 
d’aplicació en el cas de superfícies que afectin a es·
pais naturals de protecció especial, espais de Xarxa 
Natura 2000 o forests catalogades d’utilitat pública, on 
els canvis d’activitat forestal per a recuperar l’activitat 
agrícola seran sotmesos a règim d’autorització.

Disposició addicional primera

1. Per fer efectiu l’exercici de les funcions previstes a 
l’article 14 les administracions públiques de Catalunya 
adoptaran el model organitzatiu de la Finestreta Única 
Empresarial. Per prestar de manera eficient aquest ser·
vei, els ens locals poden emprar bé les solucions tec·
nològiques que el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya posa al seu abast o bé les solucions pròpi·
es sempre que siguin interoperables amb els sistemes 
d’informació de la Generalitat de Catalunya.

2. La Finestra Única Empresarial i el Portal únic per 
les empreses, a què fan referència els articles 15 i 16, 
han d’integrar totes les administracions públiques de 
Catalunya i estar plenament operatius en el termi·
ni màxim de 6 mesos a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, llevat del municipis que hagin d’integrar 
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les seves solucions tecnològiques pròpies, que dispo·
saran de 6 mesos addicionals.

Disposició addicional segona

El contingut dels annexos I i II no és exhaustiu i pot 
ser actualitzat mitjançant ordre del Departament com·
petent per raó de la matèria, a proposta de la Comissió 
per a facilitar l’accés i l’exercici a les activitats econò·
miques prevista en aquesta llei.

Disposició addicional tercera

Reglamentàriament, en el termini de 6 mesos des de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern ha d’adop·
tar mesures de simplificació documental en els pro·
cediments administratius mitjançant els quals les em·
preses han de facilitar a les administracions públiques 
catalanes les dades necessàries per a l’inici de la seva 
activitat, quan es trobin en els seus arxius o es puguin 
aconseguir d’altres administracions per mitjans elec·
trònics.

Les administracions públiques catalanes impulsaran 
els mecanismes perquè aquestes dades úniques puguin 
incorporar·se als diferents sistemes d’informació de 
cada unitat orgànica que les necessiti, sens perjudici 
del compliment de la normativa de protecció de dades.

Disposició addicional quarta

Substitució de referències i remissions en el Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost

1. Les referències que el text refós de la Llei d’urbanis·
me fa a la llicència urbanística s’han d’entendre efec·
tuades també a la comunicació prèvia quan, d’acord 
amb l’article 19 d’aquesta Llei, aquest règim d’inter·
venció substitueixi al de la llicència urbanística esta·
blert anteriorment.

2. Se substitueixen les remissions que els articles se·
güents del Text refós de la Llei d’urbanisme fan a al·
tres articles, per les que s’indiquen a continuació:

a) En l’article 190.1, on diu «article 187.1» ha de dir 
«article 187».

b) En l’article 218.1, on diu «article 187.2.r» ha de dir 
«article 187.1.k.».

Disposició addicional cinquena

1. L’Oficina de Gestió Empresarial és la responsable 
d’impulsar i implantar a Catalunya la Finestreta Única 
Empresarial de les administracions públiques catala·
nes.

2. L’Oficina, en col·laboració amb les diferents unitats 
administratives responsables, ha de coordinar i portar 
a terme les accions necessàries per fer efectiu el des·
plegament de la Finestreta Única Empresarial a Cata·
lunya. En aquest sentit, impulsarà la definició, la im·
plantació i l’actualització de les eines i els mecanismes 
tecnològics per tal que l’inici o modificació d’una ac·
tivitat econòmica pugui realitzar·se de manera àgil, 
senzilla i immediata pel canal que esculli el titular 
d’aquesta activitat.

Disposició addicional sisena

Les administracions públiques que tenen atribuïdes les 
competències en matèria de cooperació i assistència 
als governs locals poden adoptar les mesures instru·
mentals i de foment necessàries per l’efectiva aplicació 
d’aquesta llei, així com establir instruments voluntaris 
de cooperació en el supòsit de suspensió temporal de 
serveis previst a l’article 69 bis del Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Disposició addicional setena

Mitjançant ordre del departament competent en matè·
ria de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, es 
podrà concretar el contingut del certificat tècnic per la 
posada en funcionament de l’activitat a que fa referèn·
cia l’article 12.

Disposició addicional vuitena

L’informe preceptiu favorable per risc d’incendi regu·
lat a l’article 19 d’aquesta Llei, per si sol no habilita 
per a l’inici de les activitats que el precisen. Per poder 
iniciar l’activitat, la persona interessada ha d’obtenir i 
presentar a l’Ajuntament un certificat d’acte de com·
provació favorable en matèria de prevenció i seguretat 
pel que fa a incendis i acreditar el compliment dels re·
quisits i les determinacions ambientals d’acord amb la 
normativa sobre prevenció i control ambiental de les 
activitats.

El titular pot sol·licitar una única actuació de control 
per part d’una entitat col·laboradora de l’administració 
que acrediti el compliment dels requisits exigibles tant 
en matèria d’incendis com en matèria de prevenció i 
control ambiental de les activitats.

Disposició transitòria primera

Els procediments iniciats abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei es regeixen per la normativa anterior, 
sens perjudici del dret de la persona interessada a de·
sistir del procediment endegat i acollir·se a les previsi·
ons d’aquesta Llei.
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Disposició transitòria segona

Actes que passen a subjectar·se al règim de comuni·
cació prèvia

Mentre no s’adapti el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 
de maig, a l’article 19 d’aquesta Llei:

a) Les remissions internes als articles 5, 6 i 71 del pro·
pi Reglament s’han d’entendre efectuades al règim 
d’intervenció que resulta de l’article 21 d’aquesta Llei.

b) Els articles 33 a 36 d’aquest Reglament s’han de 
continuar aplicant als supòsits d’obres que, d’acord 
amb l’article 21 d’aquesta Llei, passen a subjectar·se al 
règim de comunicació prèvia.

Disposició derogatòria única

Es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 5 i els articles 
6 i 71 del Reglament sobre protecció de la legalitat ur·
banística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.

Es deroga la disposició addicional segona del Decret 
legislatiu 3/2010 per a l’adequació de normes amb 
rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament 
i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als 
serveis en el mercat interior.

Es deroguen l’apartat 2 de l’article 18, els articles 258 
a 268, i 272 a 281 del Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret le·
gislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Disposició final primera

Les disposicions legals i reglamentàries que s’oposin al 
que estableix aquesta Llei, s’han d’adequar en el termi·
ni d’un any, a comptar des de la seva entrada en vigor.

Disposició final segona

El Govern de la Generalitat ha d’eliminar, simplificar 
i racionalitzar dels registres administratius vigents a 
Catalunya del seu àmbit de competència que incidei·
xin en l’activitat econòmica, proposant o adoptant les 
modificacions normatives necessàries.

Disposició final tercera

Obligació d’avaluar el compliment de la Directiva de 
serveis i la normativa de transposició per part dels 
plans urbanístics i ordenances

1. Les modificacions dels plans urbanístics i de les or·
denances municipals sobre edificació i ús del sòl no 
adaptats al que disposa l’article 21 primer, que s’apro·
vin inicialment a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, sempre que pel contingut de la modificació sigui 
factible, han d’incorporar a la memòria una avaluació 
a l’efecte de determinar si contenen alguna restricció a 
l’accés o a l’exercici de les activitats econòmiques que 
no compleixi les condicions exigides per la Directiva 
de serveis i la normativa de transposició i, si s’escau, 
eliminar·la.

2. Sense perjudici del que disposa la disposició ad·
dicional sisena, la Comissió per a facilitar l’accés i 
l’exercici a les Activitats Econòmiques ha de posar a 
disposició de les administracions públiques catalanes 
formularis i metodologies d’avaluació en aquesta ma·
tèria.

Disposició final quarta

Aquesta Llei entra en vigor en el termini de 20 dies de 
la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.
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Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de Llei de simplificació de l’activitat admi·
nistrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica

2. Avantprojecte de Llei de simplificació de l’activi·
tat administrativa de l’Administració de la Generali·
tat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica després del tràmit d’informació 
pública.

3. Avantprojecte inicial de Llei de simplificació de 
l’activitat administrativa de l’Administració de la Ge·
neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls 
de l’activitat econòmica.

4. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria prè·
via a l’inici de la tramitació de l’Avantprojecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Ad·
ministració de la Generalitat i dels governs locals de 
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

5. Memòria general.

6. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures 
proposades i memòria complementària: impacte món 
local.

7. Memòria conjunta d’avaluació de l’impacte de les 
mesures proposades del Dept. de Governació i Rela·
cions Institucionals i el Dept. d’Empresa i Ocupació.

8. Tràmit d’informació pública.

9. Tràmit d’audiència a les entitats interessades.

10. Propostes de modificació de l’articulat d’acord 
amb les al·legacions presentades.

11. Certificat de la Comissió de Govern Local.

12. Dictamen del Consell de Consell de Treball, Eco·
nòmic i Social de Catalunya.

13. Informe de la Direcció General de la Funció Pú·
blica.

14. Informe de la Direcció General de Pressupostos 
del Departament d’Economia i Coneixement.

15. Altres informes

16. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica 
del Departament de Governació i Relacions Instituci·
onals.

17. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica del 
Departament de Governació i Relacions Institucio·
nals.

18. Certificat del Consell Tècnic.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de mesures urgents per a 
l’habitatge
Tram. 202-00018/08

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi c·
ana de Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 100712).
Coneixement: Presidència del Parlament, 16.01.2015.

Proposició de llei de concessió d’un suple-
ment de crèdit i de necessitats financeres 
del sector públic en pròrroga pressupostària
Tram. 202-00072/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 20.01.2015 al 02.02.2015).
Finiment del termini: 03.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Proposició de llei de derogació de la Llei 
6/2014, del 10 de juny, de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres 
recreatius turístics, i d’establiment de nor-
mes en matèria de tributació, comerç i joc
Tram. 202-00073/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 98076 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca·
talunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 100.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei següent: 
Proposició de Llei de derogació de La Llei 6/2014, del 
10 de juny, de modificació de la Llei 2/1989, del 16 
de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d’establi·
ment de normes en matèria de tributació, comerç i joc

Exposició de motius

La Llei 6/2014, del 10 de juny, de modificació de la 
Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius 
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turístics, i d’establiment de normes en matèria de tri·
butació, comerç i joc ha estat una llei polèmica, tant 
pels continguts com per la forma en que es va realitzar 
la seva tramitació, una llei «ad hoc», per la via d’ur·
gència què introduïa qüestions de fiscalitat, modifica·
cions de la normativa sectorial de joc i un nou us d’uns 
terrenys que al seu dia es van expropiar per al complex 
del Parc temàtic Port Aventura.

Una llei feta al dictat d’uns interessos particulars i 
amb una finalitat concreta: fer negocis per col·locar i 
valoritzar al voltant de gairebé cinc·centes hectàrees 
propietat de CaixaBank. Una llei feta al dictat d’un su·
posat inversor amb un suposat Pla de negoci, opaca, 
poc rigorosa i d’esquena a la ciutadania, vulnerant el 
principi d’igualtat i doblegant la política als interessos 
econòmics d’uns pocs. Una llei que no quantifica els 
perjudicis o els beneficis que pot generar el nou model 
turístic implícit en la Llei en les marques Costa Dau·
rada i Barcelona: grans ressorts, macro casinos, boti·
gues de luxe...

Una llei feta a l’empara d’una crisi econòmica i d’unes 
polítiques d’austeritat que han provocat l’atur i el pa·
timent de moltes persones al Camp de Tarragona 
i que ara aprofiten com excusa els mateixos que les 
han aplicat amb entusiasme. Una Llei controverti·
da, també, per l’opacitat i la manca de transparència, 
per l’ocultació de la informació real a la ciutadania 
d’aquells que diuen ser el Govern més transparent. 
Aquesta llei significa un cop a la cultura del plane·
jament urbanístic, que ha de ser una acció pública 
dins d’un debat democràtic i participatiu, i ha d’estar 
d’acord amb els interessos col·lectius i no amb els in·
teressos d’uns quants.

Davant de la retirada del principal inversor i promotor 
del projecte anomenat Bcn World orígen de la llei, és 
el moment per començar de nou i a partir d’un debat 
rigorós i participatiu amb els agents econòmics, soci·
als, trobar una sortida què afavoreixi el desenvolupa·
ment socioeconòmic, sigui respectuosa amb el medi 
ambient i enllaci en un model turístic sostenible.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposició de llei

Article únic 

Queda derogada la Llei 6/2014, del 10 de juny, de mo·
dificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre cen·
tres recreatius turístics, i d’establiment de normes en 
matèria de tributació, comerç i joc.

Disposicions finals

Primera. Afectacions pressupostàries

Els preceptes que eventualment comportessin la rea·
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exer·
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor el mateix dia de la seva pu·
blicació al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de desembre de 2014

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu GP ICV·EUiA Diputada GP ICV·EUiA 

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la solució dels 
problemes que pateix la carretera C-35 al 
pas per Sant Celoni, Gualba, la Batllòria i Ri-
ells i Viabrea
Tram. 250-01329/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 469)

Al BOPC 469, a la pàg. 24,

On hi diu: «Mesa de la CTS, 19.12.2015»
Hi ha de dir: «Mesa de la CTS, 19.12.2014»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una instal·lació de tractament biològic de 
residus d’alta degradabilitat a Ossó de Sió
Tram. 250-01331/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 469)

Al BOPC 469, a la pàg. 24,

On hi diu: «Mesa de la CTS, 19.12.2015»
Hi ha de dir: «Mesa de la CTS, 19.12.2014»
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Proposta de resolució sobre la retribució als 
autors pels préstecs de llurs obres en deter-
minats establiments públics
Tram. 250-01384/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 13.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2015 al 28.01.2015).
Finiment del termini: 29.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Proposta de resolució sobre la revisió de 
l’ordre relativa als criteris per a determinar la 
capacitat econòmica dels beneficiaris de les 
prestacions de servei no gratuïtes
Tram. 250-01385/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 13.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2015 al 28.01.2015).
Finiment del termini: 29.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Proposta de resolució sobre el nom del mu-
seu del Futbol Club Barcelona
Tram. 250-01386/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 13.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2015 al 28.01.2015).
Finiment del termini: 29.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Proposta de resolució sobre la demanda a 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de la 
fixació del cabal de manteniment dels trams 
del Segre d’acord amb la Directiva marc de 
l’aigua
Tram. 250-01387/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni·
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 13.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2015 al 28.01.2015).
Finiment del termini: 29.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Proposta de resolució sobre els expedients 
sancionadors incoats contra els mitjans de 
comunicació que no van emetre la campa-
nya institucional del procés participatiu del 
9 de novembre
Tram. 250-01388/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 13.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2015 al 28.01.2015).
Finiment del termini: 29.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Proposta de resolució sobre el procés de 
tramitació de la licitació del servei d’atenció 
de trucades d’urgència del 112
Tram. 250-01389/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 13.01.2015.

Fascicle segon
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2015 al 28.01.2015).
Finiment del termini: 29.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres dels Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya a Sabadell
Tram. 250-01390/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni·
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 13.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2015 al 28.01.2015).
Finiment del termini: 29.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei de seguretat del centre d’atenció 
primària de Constantí
Tram. 250-01391/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 13.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2015 al 28.01.2015).
Finiment del termini: 29.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Proposta de resolució sobre la informació que 
s’ha de donar als residents estrangers perquè 
puguin votar a les eleccions municipals
Tram. 250-01392/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 13.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2015 al 28.01.2015).
Finiment del termini: 29.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’una 
taula de diàleg entre l’Ajuntament de Saba-
dell, el Departament de Salut i els represen-
tants dels treballadors de la Corporació Sa-
nitària Parc Taulí per a fer un seguiment de 
les reivindicacions sanitàries de la ciutat i 
les condicions laborals dels treballadors
Tram. 250-01393/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 13.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2015 al 28.01.2015).
Finiment del termini: 29.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Proposta de resolució sobre el procés de fu-
sió del grup Ficosa
Tram. 250-01394/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 13.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2015 al 28.01.2015).
Finiment del termini: 29.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.
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Proposta de resolució sobre la subscripció 
d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi 
les indemnitzacions i les fiances derivades 
de l’exercici de les funcions dels mossos 
d’esquadra
Tram. 250-01395/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 98166 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro·
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs·
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

L’actuació dels agents dels Mossos d’Esquadra és una 
professió de risc. Els agents treballen en situacions lí·
mit que són complexes de gestionar. És evident que 
han de rebre una formació continua que els permeti 
tenir en tot moment les habilitats necessàries per fer·hi 
front. Però això no obvia que les situacions que han de 
gestionar els agents són molt complexes i requereixen 
de decisions, en ocasions, en fraccions de segon.

Per això, creiem necessari millorar la protecció que 
han de gaudir els agents dels Mossos d’Esquadra en 
el sentit de dotar·nos de cobertura d’una assegurança 
per cobrir les indemnitzacions i fiances derivades del 
desenvolupament de les seves funcions. Evidentment, 
s’exclou els delictes dolosos.

Per altra banda, hi ha situacions en que l’agent que ha 
patit lesions, per les que té dret a una indemnització 
per part de la persona que les ha causat. Però, el pro·
blema sorgeix quan aquesta persona es declara insol·
vent. Cal preveure la cobertura de l’agent en aquests 
casos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a: 

1. Subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabi·
litat civil o una altre garantia financera per cobrir les 
indemnitzacions i fiances derivades del de l’exercici de 
les funcions dels membres dels Mossos d’Esquadra, 
excloent les derivades dels delictes dolosos.

2. Subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi 
les indemnitzacions que han de rebre els agents dels 

Mossos d’Esquadra en les situacions de mort i incapa·
citat per l’actuació de tercers quan aquests es declaren 
insolvents. El Departament d’Interior, d’acord amb la 
legislació en aquesta matèria, intentarà rescabalar·se 
davant del responsable.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la revisió del 
model de les patrulles mixtes de mossos 
d’esquadra i policies locals
Tram. 250-01396/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 98167 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro·
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs·
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

És una experiència consolidada a diferents municipis 
de Catalunya la realització de patrulles mixtes entre 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra i agents de la 
Policia Local. Cada patrulla es conforma per un agent 
de cada cos policial.

Aquest experiència té efectes positius que cal desta·
car i posar en valor. Els agents de les policies locals 
aporten en moltes ocasions un major coneixement del 
territori i ambdós un contacte més proper amb els ciu·
tadans.

Però, en ocasions, aquest patrullatge no esta confor·
mat per un agent de la Policia Local sinó amb agents 
interins i vigilants municipals. Això vol dir que els 
membres de la Policia Local i els vigilants realitzen 
les seves tasques sense arma.

Aquestes patrulles desenvolupen les seves funcions en 
el pla d’estiu, la cobertura de festes majors, fires o al·
tres esdeveniments d’àmbit local, campanyes de Nadal 
del comerç... Com es pot comprovar la seva actuació té 
una incidència directa en la seguretat ciutadana.

Aquest fet denota que la capacitat operativa d’aques·
ta patrulla davant d’una situació de risc o per evitar 
la comissió d’un delicte és molt menor que en el cas 
que ambdós agents disposin de les seves armes regla·
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mentàries. La seva resposta és molt menor a més del 
fet del risc per la seguretat dels agents i els ciutadans 
augmenta de forma considerable.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a: 

Revisar el model de les patrulles mixtes entre agents 
del Cos dels Mossos d’Esquadra i agents de la Polici·
es Locals en el sentit de potenciar aquesta patrullatge 
sempre que es garanteixi que aquestes patrulles esta·
ran formades per agents d’ambdós cossos que dispo·
sin de les corresponents armes reglamentàries. En el 
cas que la patrulla mixta estigui formada per un agent 
interí o vigilant municipal aquesta constarà de dos 
agents dels Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels serveis que es presten a l’oficina dels 
Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants, de 
Barcelona
Tram. 250-01397/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 98168 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro·
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs·
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Fa uns mesos, va entrar en funcionament l’oficina dels 
Mossos d’Esquadra que es troba en l’interior de l’esta·
ció de Sants, a la ciutat de Barcelona. Aquest fet ha su·
posat un salt qualitatiu molt important respecte a com 
es prestava el servei en l’exterior de l’Estació.

Malgrat aquesta millora, resten aspectes de millora 
que permetrien incrementar substancialment la quali·
tat de servei. Millores pel que fa a la privacitat dels 
ciutadans; per l’atenció dels ciutadans, i especialment 
dels estrangers que visiten la ciutat de Barcelona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a: 

1. Destinar el nombre d’agents necessaris per tal que 
es pugui prestar el servei d’acord amb la seva de·
manda.

2. Establir un locutori privat que permeti la privacitat 
dels ciutadans quan formulen la seva denúncia.

3. Garantir que l’Oficina de Sants comptarà amb el 
servei de traducció atès que s’ha atén a un gran nom·
bre de ciutadans estrangers.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el millorament 
de les condicions higièniques i sanitàries a 
l’àrea de custòdia de detinguts de la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra de les Corts, 
a Barcelona
Tram. 250-01398/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 98169 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro·
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui subs·
tanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Els agents adscrits a l’Àrea de custòdia de detinguts de 
Les Corts de Barcelona desenvolupen el servei en con·
dicions dures tant pel servei en si mateix com en les 
condicions en que l’han de prestar.

En aquest sentit, en ocasions, s’ha produït la prolife·
ració d’insectes; es necessari una freqüència major en 
la neteja de les mantes que utilitzen els detinguts; me·
sures eficaces contra la neteja de l’espai així com per 
l’extinció de les males olors.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a: 

Garantir en l’Àrea de custòdia de detinguts de Les 
Corts de Barcelona: 

1. Una rotació anual dels agents que presten el servei.

2. Una increment de la neteja de l’espai i suprimir de 
forma efectiva les males olors.

3. Incrementar la neteja de les mantes dels detinguts.

4. Tractaments periòdics i eficaços per l’eliminació 
d’in sectes.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el text d’una na-
dala cantada a l’Escola Carme-Vedruna, de 
Manlleu
Tram. 250-01399/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 98498 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Carina Mejías Sánchez, portaveu, Carlos Carrizosa 
Torres, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Un grupo de padres del colegio concertado El Carme·
Vedruna, de Manlleu, ha denunciado que una de las 
canciones que los alumnos de quinto de primaria tie·
nen que cantar en la tradicional representación na·
videña de Els Pastorets proclamas de claro signo 
secesionista. El texto incluye estrofas como las si·
guientes: 

«Estamos hartos de pagar impuestos / para dárselos a 
Madrid. / Queremos ya la independencia / se nos aca·
ba la paciencia. / Que Rajoy se joda ya / queremos ser 
independientes. / Ea, pastores vayamos contentos / que 
nos espera nuestro Dios».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge·
neralitat a comparecer de forma inmediata en el Parla·
ment de Catalunya, mediante la Consellera d’Ensenya·
ment, Honorable Sra. Irene Rigau, e informar sobre la 
posición del Govern de la Generalitat en relación a 

1. Si se ha realizado algún tipo de actuación al respec·
to por parte del Departament d’Ensenyament

2. Si se han pedido explicaciones al director de este 
centro educativo 

3. En caso afirmativo, sobre las explicaciones dadas 
por el director

4. Sobre las medidas disciplinarias o de cualquier otro 
tipo ha tomado o piensa tomar el Departament d’En·
senyament para evitar que se repitan estos hechos en 
el futuro

5. Dado que en la misma escuela, en abril de este mis·
mo año, los alumnos de sexto de primaria editaron un 
vídeo para la asignatura de inglés en el que enarbola·
ban esteladas y cantaban una canción de claro signo 
independentista, sobre si se ha realizado algún tipo de 
actuación al respecto por parte del Departament d’En·
senyament

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Carina Mejías Sánchez Carlos Carrizosa Torres
Portaveu del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre la implantació 
dels establiments comercials a la trama ur-
bana consolidada dels municipis, els horaris 
comercials i la regulació de les rebaixes
Tram. 250-01400/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 

Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt

Reg. 98861 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, por·
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Maurici Lucena i Betriu, portaveu del 
Grup Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca·
talunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa, David 
Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla·
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ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co·
missió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El comerç català ha incrementat sensiblement el nom·
bre de persones ocupades. En concret, entre el ter·
cer trimestre del 2013 i el tercer trimestre del 2014 el 
nombre de persones ocupades en el comerç al detall 
s’ha incrementat en un 7,69%.

Es demostra, per tant, com un model d’èxit capaç de 
generar riquesa i llocs de treball. Això es palesa amb 
un increment de les vendes, clarament més favorable 
que la mitjana estatal i que altres comunitats autòno·
mes que basen la seva política comercial en la des·
regulació de l’activitat, el comerç perifèric i la barra 
lliure en matèria d’horaris comercials.

Cal per tant defensar el marc normatiu que propicia 
aquest comportament favorable en termes de vendes i 
ocupació. Un model que conjuga els valors econòmics 
amb els socials, com són la reducció de la mobilitat, 
garantir centres urbans vius i segurs, la protecció del 
medi i el patrimoni i l’efectiva llibertat d’elecció dels 
ciutadans, tant pel que fa a producte com a format.

En aquest sentit té especial rellevància defensar la 
qualitat dels llocs de treball i la conciliació de la vida 
laboral i familiar de les 323.400 persones autònomes i 
assalariades que treballen actualment al comerç al de·
tall a Catalunya.

Per aquests motius, els grups parlamentaris propo·
sants presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

– Declara la voluntat de tenir un model comercial pro·
pi de Catalunya, que es configura a través de les se·
ves institucions d’autogovern i mitjançant el diàleg i 
la construcció de consens entre les parts implicades.

– Manifesta el seu rebuig a la creixent intromissió del 
Govern de l’Estat en el model comercial català amb la 
voluntat de desnaturalitzar·lo fent un ús abusiu de la 
legislació pretesament bàsica i amb una concepció er·
rònia i uniformitzadora de la unitat de mercat.

– Convida els comerciants de Catalunya a mantenir la 
lliure i voluntària observança de la legislació comerci·
al aprovada per aquest Parlament, fins i tot en aquells 
aspectes que han estat impugnats pel Govern del Par·
tit Popular, adherint·se així al pacte social i econòmic 
que, en termes der país, reflecteix aquesta legislació.

– Referma que les modificacions del model comerci·
al català han de produir·se quan calguin mitjançant el 
diàleg i el consens de les parts, i han de quedar reco·
llides exclusivament en la legislació pròpia de Cata·
lunya.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a: 

– Utilitzar totes les eines jurídiques i polítiques a 
l’abast per defensar el criteri d’implantació dels esta·
bliments comercials a la Trama Urbana Consolidada 
dels municipis, uns horaris comercials que preserven 
l’equilibri i la conciliació i una regulació de les rebai·
xes que les potencia com a factor de dinamització de 
les vendes en determinats períodes de l’any.

Palau del Parlament, 10 de desembre del 2014.

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU. Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC. Maurici Lu·
cena i Betriu, portaveu del GP SOC. Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV·EUiA. David Fernàndez i Ra·
mos, portaveu del Grup Mixt

Proposta de resolució sobre la dotació de 
personal dels centres penitenciaris
Tram. 250-01401/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 98868 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret i 
Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’a·
cord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re·
solució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

A les darreres setmanes han transcendit diferents ca·
sos d’episodis de violència i agressions als centres pe·
nitenciaris de Catalunya. En alguna ocasió, fins i tot, 
els funcionaris i treballadors d’aquests equipaments 
han vist perillar la seva integritat física a causa de di·
ferents baralles, aldarulls o situacions de descontrol. 
Aquests episodis, tot i ser aïllats, no deixen de ser pre·
ocupants i indesitjables.

Tots els casos, a més, tenen, des del punt de vista dels 
professionals dels centres, un element comuns: es po·
drien haver evitat o controlat amb una dotació raona·
ble de recursos humans.

En efecte, les retallades en el personal penitenciari 
han portat en masses ocasions a escenaris de vulnera·
bilitat o risc innecessari, tant pel mateix personal com 
pels interns i internes dels centres. Aquestes situacions 
es produeixen en un context en el que el nombre de 
funcionaris dedicats a garantir la seguretat és sempre 
inferior al recomanat.



19 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 476

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 47

D’altra banda, la creixent precarització del personal de 
rehabilitació que dona servei als centres penitenciaris, 
tot i la professionalitat del sector, acaba per reduir la 
qualitat del tractament que reben els interns i internes.

Les retallades pressupostàries, d’altra banda, han pro·
vocat el tancament de mòduls de tractament especia·
litzat com la psicologia i les drogodependències i han 
torpedinat projectes de tractament de qualitat com és 
el cas dels mòduls 6 i 4 del Centre Penitenciari de Lle·
doners. En altres casos, serveis essencials com el de·
partament d’infermeria resta tancat parcialment per 
manca de personal i recursos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Realitzar una dotació de personal adequada a les ne·
cessitats reals dels centres penitenciaris de Catalunya, 
per tal de garantir plenament la seguretat dels treba·
lladors i dels interns i internes i d’oferir un tractament 
rehabilitador de qualitat.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la dotació dels 
centres penitenciaris amb recursos econò-
mics i humans i sobre la creació d’una comis-
sió de treball per a estudiar la implantació de 
noves fórmules de tractament re ha bilitador
Tram. 250-01402/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 98869 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans.

Exposició de motius

El Model de Participació i Convivència del Centre Pe·
nitenciari de Lledoners va esdevenir una referència en 
el sector del tractament rehabilitador i entre els profes·
sionals dedicats a aquesta tasca a Catalunya.

Fins a dia d’avui, però, el Model de Participació i Con·
vivència nascut al Centre Penitenciari de Lledoners 
l’any 2008 –concretament en els mòduls 6 i 4– han 
hagut de superar moltes dificultats fins a tal punt de 
desaparèixer i passar a ser anomenats Mòduls tipus, 
amb el desplegament del Pla funcional de l’any 2013.

Tot i el deteriorament d’aquest Mòduls tipus, fet con·
trastat tant pels professionals dels propis mòduls, in·
terns que hi resideixen i entitats socials que hi col·
laboren, segueixen sent una fórmula que ben aplicada 
garanteix una reinserció social exitosa. Tot i així, ne·
cessita ser recolzada i reforçada per diverses accions 
per tal de ser consolidada, sistematitzada i replicada a 
d’altres centres penitenciaris Catalans.

L’èxit de models basats en la pedagogia social comuni·
tària és una realitat que s’evidencia amb la disminució 
de la reincidència de un 40% a un 16%, fet que suposa 
un estalvi econòmic important i sobretot un progrés 
social evident.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Dotar els centres penitenciaris de recursos econò·
mics i humans suficients per poder desenvolupar amb 
garanties la seva tasca de tractament i rehabilitació 
dels interns i les internes, amb criteris de qualitat i efi·
ciència, que permeti a les persones privades de lliber·
tat dotar·se d’eines necessàries per reincorporar·se a la 
societat amb normalitat.

2. Crear una comissió de treball amb representació 
dels agents implicats (administració, sindicats i ex·
perts) que estudiï la incorporació i posterior implan·
tació en tot el mapa de noves fórmules de tractament 
rehabilitador, en la línia del Model de Participació i 
Convivència del centre Penitenciari de Lledoners.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2014

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució de condemna del 
tractament que el documental L’endemà, 
emès el 17 de desembre de 2014 per TV3, fa 
de la violència masclista
Tram. 250-01403/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 99179 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu adjunta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta·
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla·
ment, presenta la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya condena y rechaza la ins·
trumentalización política que en el documental L’en-
demà, emitido el día 17 en TV3 se hace de la violencia 
machista. Condena y rechaza igualmente el uso frívo·
lo que se hace de un drama que afecta a tantas mujeres 
y familias.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

Inés Arrimadas García
Portaveu adjunta del GP de C’s

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la qualitat assistencial del transport sani-
tari i dels drets dels treballadors del sector 
en la licitació del concurs de transport sa-
nitari TS-14
Tram. 250-01404/10

Presentació
M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, Alba vergés i Bosch, del Grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista, 

Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del 

Partit Popular de Catalunya, Marta Ribas Frías, 

del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme Pérez 

Martínez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 100013 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 

del Parlament, presenten la proposta de resolució se·
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis·
sió de Salut.

Exposició de motius

El servei públic de transport sanitari que el Depar·
tament de Salut presta a traves de concurs públic ha 
realitzat aquests darrers 15 anys, a Catalunya, un salt 
qualitatiu i quantitatiu important. Des de l’any 2006 és 
vigent un model basat en la separació dels mitjans tant 
humans com materials, destinats a transport sanitari 
urgent i no urgent, amb una imatge corporativa dife·
renciada pel que fa a la uniformitat dels professionals i 
a la retolació dels recursos mòbils destinats a un i altre 
tipus de transport sanitari.

El passat 10 d’abril, el Ple del Parlament va aprovar la 
Moció 99/X sobre el transport sanitari on, entre altres 
qüestions, s’establien un seguit de criteris de cara al 
nou concurs de transport sanitari que el Govern de Ca·
talunya havia de convocar al llarg d’aquest any 2014.

A data d’avui, aquest concurs ha estat convocat i la 
seva resolució significarà, si és necessari, l’inici d’un 
procés de subrogació de personal del sector. És en 
aquest context que la part social del sector està impul·
sant un acord per la qualitat en el sector del Transport 
sanitari.

Aquesta proposta subscrita pels tres sindicats més sig·
nificatius del sector, CCOO, UGT i USOC, va adre·
çada a assolir «un acord amb totes les parts que con·
formen la taula negociadora del Conveni de transport 
sanitari de Catalunya, així com a totes les empreses 
licitadores que concorren al concurs TS/14 per tal de 
garantir tant la qualitat assistencial del transport sani·
tari públic com el drets dels treballadors/es en el des·
envolupament del proper concurs de transport sanita·
ri TS·14». A més, constata la seva «preocupació per 
l’existència de pràctiques en altres sectors de baixades 
de preus en les licitacions de concursos públics, fets 
que han posat en risc i no han garantit la correcta exe·
cució i la qualitat dels serveis públics en alguns sec·
tors».

Els grups parlamentaris signants comparteixen aques·
tes preocupacions, alerten de les conseqüències que 
poden tenir en el servei de transport sanitari i conside·
ren que és necessari mantenir el nivell de qualitat del 
servei de transport sanitari i les condicions laborals i 
professionals del sector.

Per aquests motius, presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Valora positivament l’Acord per impulsar un servei 
de qualitat en el desenvolupament del proper concurs 
de transport sanitari TS/14.
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2. Insta al Govern de la Generalitat a: 

a) Garantir la qualitat assistencial del transport sanita·
ri en la implementació del proper concurs de transport 
sanitari TS·14.

b) Vetllar perquè en les adjudicacions resultants del 
concurs no es produeixin baixes temeràries que posin 
en risc el compliment efectiu del contracte i es preser·
vi l’interès públic en la prestació del servei, tal i com 
consta a la Moció 3/X del Parlament de Catalunya, so·
bre les polítiques de salut.

c) Garantir el manteniment del marc laboral actual i 
el conveni col·lectiu català de Treball per a Empreses i 
Treballadors de Malalts i Accidentats en Ambulància 
de febrer de 2014, respectant la negociació col·lectiva 
de les parts.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2014

M. Assumpció Laïlla i Jou, portaveu a la CS del GP 
de CiU; Alba Vergés i Bosch, portaveu a la CS del 
GP d’ERC; Núria Segú Ferré, ortaveu a la CS del GP 
SOC; Eva García Rodríguez, portaveu a la CS del GP 
del PPC; Marta Ribas Frías, Portaveu a la CS GP ICV·
EUiA; Carme Pérez Martínez, portaveu a la CS del 
GP de C’s; Isabel Vallet Sànchez, portaveu a la CS del 
Grup Mixt

Proposta de resolució sobre la Transició
Tram. 250-01405/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100016 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes·
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca·
talunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla·
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co·
missió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’any 2015 es compleixen 40 anys de la mort, el 20 de 
novembre de 1975, del dictador Francisco Franco. La 
seva mort va ser un element fonamental en el període 
que després es va anomenar Transició. Aquest aniver·
sari hauria de servir per reflexionar com a país sobre 
el significat d’aquella transició de la dictadura a la de·
mocràcia, sobre els seus èxits i les seves mancances, 
i per retre homenatge a les persones i organitzacions 
(unitàries, com l’Assemblea de Catalunya, polítiques, 

sindicals o ciutadanes) que varen lluitar contra el fran·
quisme i en favor de les llibertats nacionals i democrà·
tiques. Alhora seria un bon moment per explicar, en 
especial a la gent que no va viure aquella època, el sig·
nificat i les conseqüències de la dictadura franquista.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern, a que, durant l’any 2015, 
quan es compleixen quaranta anys de la mort del dic·
tador Francisco Franco, impulsi, a través del Memo·
rial Democràtic, del Museu d’Història de Catalunya i 
d’altres institucions, i en el marc del programa «Ca·
talunya en Transició», que el Memorial Democràtic 
va posar en marxa l’any 2013, una reflexió col·lectiva 
sobre el significat de la transició, un reconeixement a 
les persones i organitzacions que varen protagonitzar 
la lluita per les llibertats nacionals i democràtiques, i 
un seguit d’actes que permetin explicar a la societat 
actual el significat i les conseqüències de la dictadura 
franquista.

Palau del Parlament, 23 de desembre de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV·EUiA Diputat GP ICV·EUiA 

Proposta de resolució de reconeixement de 
la trajectòria d’Ovidi Montllor
Tram. 250-01406/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 100017 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes·
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca·
talunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla·
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co·
missió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

L’any 2015 es compleixen 20 anys de la mort, el 10 de 
març de l’any 1995, del cantant i actor Ovidi Montllor. 
Nascut a Alcoi l’any 1942, Ovidi Montllor va ser un 
cantautor de referència, un actor destacat i un activista 
a favor de les llibertats nacionals i democràtiques du·
rant els darrers anys del franquisme, etapa en que fou 
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militant del PSUC. Va publicar més de vint àlbums i 
va participar en nombroses pel·lícules. És doncs de jus·
tícia que el Parlament i el Govern de la Generalitat li 
retin homenatge durant l’any 2015.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament: 

1. Reconeix la vàlua indiscutible de l’Ovidi Montllor, 
com a cantautor i com a actor, la seva contribució a la 
lluita per les llibertats nacionals i democràtiques du·
rant la darrera etapa del franquisme, la seva actitud 
ferma i constant en defensa de la llengua, i la seva vo·
luntat d’enfortir les relacions entre el País Valencià i 
Catalunya.

2. Insta el Govern a promoure actes de record i home·
natge a Ovidi Montllor durant l’any 2015.

3. Insta el Govern a col·laborar amb el Festival Barna·
sants que dedica la seva edició de l’any 2015 a Ovidi 
Montllor.

4. Insta el Govern a coordinar·se amb les institucions 
valencianes i en concret amb l’Ajuntament d’Alcoi per 
promoure actes conjunts en record d’Ovidi Montllor.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV·EUiA Diputat GP ICV·EUiA 

3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA 
O UN COMUNICAT DEL GOVERN

Projecte del Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018
Tram. 259-00003/10

Tramitació

A tramitar per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu·
ropea i Cooperació (art. 148 del Reglament del Parla·
ment).

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 13.01.2015.

Acord de tramitació com una proposta de re-
solució

Atesa la naturalesa del comunicat presentat pel Go·
vern, i d’acord amb la Junta de Portaveus, s’acorda la 
tramitació pel procediment establert per l’article 148.7 
del Reglament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, sessions del 13.01.2015.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 20.01.2015 al 28.01.2015).
Finiment del termini: 29.01.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 

MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 

DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 27/2014, sobre la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva
Tram. 256-00042/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 100270 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 
7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, em com·
plau trametre·us, adjunts, tres exemplars en format 
paper i un exemplar en suport informàtic de l’Infor·
me de fiscalització núm. 27/2014, aprovat pel Ple 
de la Sindicatura, relatiu a la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva, Resolució 636/IX del Par·
lament.

Aprofito l’avinentesa per a saludar·vos ben atentament.

Barcelona, 9 de gener de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.
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Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen·
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla·
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 20.01.2015 al 
02.02.2015).
Finiment del termini: 03.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 28/2014, sobre el Departament d’En-
senyament, gestió econòmica del complex 
educatiu de Tarragona, corresponent al 2011
Tram. 256-00043/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 100271 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre·us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’Informe de fis·
calització núm. 28/2014, aprovat pel Ple de la Sindi·
catura, relatiu al Departament d’Ensenyament, gestió 
econòmica del Complex Educatiu de Tarragona, exer·
cici 2011.

Aprofito l’avinentesa per a saludar·vos ben atentament.

Barcelona, 9 de gener de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen·
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla·
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 20.01.2015 al 
02.02.2015).
Finiment del termini: 03.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 29/2014, sobre la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals, corresponent als 
exercicis del 2010, el 2011 i el 2012
Tram. 256-00044/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 100272 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra·
metre·us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic dels següents informes, 
aprovats pel Ple de la Sindicatura:

– Informe 29/2014: Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i 2012

– Informe 30/2014: Grup Corporació Catalana de Mit·
jans Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i 2012

Aprofito l’avinentesa per a saludar·vos ben atentament.

Barcelona, 9 de gener de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen·
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla·
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 20.01.2015 al 
02.02.2015).
Finiment del termini: 03.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 30/2014, sobre el Grup Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, corresponent 
als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012
Tram. 256-00045/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 100272 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de 
juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau tra·
metre·us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic dels següents informes, 
aprovats pel Ple de la Sindicatura:

– Informe 29/2014: Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i 2012

– Informe 30/2014: Grup Corporació Catalana de Mit·
jans Audiovisuals. Exercicis 2010, 2011 i 2012

Aprofito l’avinentesa per a saludar·vos ben atentament.

Barcelona, 9 de gener de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen·
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla·
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 20.01.2015 al 
02.02.2015).
Finiment del termini: 03.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 31/2014, sobre el Reg Sistema Segar-
ra-Garrigues, SAU, corresponent al 2010 i al 
2011
Tram. 256-00046/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 100273 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre·us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’Informe de fis·
calització núm. 31/2014, aprovat pel Ple de la Sindica·
tura, relatiu a Reg Sistema Segarra·Garrigues, SAU, 
exercicis 2010 i 2011.

Aprofito l’avinentesa per a saludar·vos ben atentament.

Barcelona, 9 de gener de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen·
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla·
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 20.01.2015 al 
02.02.2015).
Finiment del termini: 03.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 32/2014, sobre l’anàlisi de l’evolució de 
l’endeutament financer de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent al període 2008-
2012
Tram. 256-00047/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 100274 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre·us, adjunts, tres exemplars en format paper 
i un exemplar en suport informàtic de l’Informe de 
fiscalització núm. 32/2014, aprovat pel Ple de la Sin·
dicatura, relatiu a l’anàlisi de l’evolució de l’endeuta·
ment financer de la Generalitat de Catalunya, exercicis 
2008·2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar·vos ben atentament.

Barcelona, 9 de gener de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a proposar compareixences

Termini per a formular propostes de compareixen·
ça dels responsables dels òrgans, els ens o les entitats 
fiscalitzades, d’acord amb l’article 164.8 del Regla·
ment del Parlament: 10 dies hàbils (del 20.01.2015 al 
02.02.2015).
Finiment del termini: 03.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les escoles 
bressol
Tram. 300-00256/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 100713 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.01.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen·
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de 
gener de 2015.

Sobre les escoles bressol.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la política de 
reestructuració del deute a escala europea
Tram. 300-00257/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 101134 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.01.2015

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta·
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds · Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de 
gener de 2015.

Sobre la política de reestructuració del deute a escala 
europea.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV·EUiA
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Interpel·lació al Govern sobre els mitjans ma-
terials i personals de l’Administració de jus-
tícia
Tram. 300-00258/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 101165 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.01.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta·
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de 
gener de 2015.

Sobre els mitjans materials i personals de l’adminis·
tració de justícia a Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre les accions per 
a desplegar la Llei 19/2014, del 29 de desem-
bre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern
Tram. 300-00259/10

Presentació
Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 101166 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.01.2015

A la Mesa del Parlament

Gemma Calvet i Barot, diputada del Grup Parlamen·
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació següent 
sobre les accions per desenvolupar la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informa·
ció pública i bon govern, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de 
gener de 2015.

– Quines seran les accions per desenvolupar la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern en l’àmbit de la 
Generalitat i en l’àmbit local?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

Gemma Calvet i Barot
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre els principals 
reptes i oportunitats que ofereixen les políti-
ques de la Unió Europea
Tram. 300-00260/10

Presentació
Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 101167 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.01.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Solé i Ferrando, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla·
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent so·
bre els principals reptes i oportunitats que ofereixen 
les polítiques de la UE, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 21 i 22 de 
gener de 2015.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
envers la Unió Europea i els principals reptes i oportu·
nitats que ofereixen les seves polítiques?

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

Jordi Solé i Ferrando
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre l’amenaça giha-
dista
Tram. 300-00261/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 101168 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 16.01.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla·
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla·
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 21 i 22 de gener de 2015.

– Sobre el capteniment del Govern de la Generalitat 
envers l’amenaça gihadista a Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret 
als subministraments bàsics
Tram. 360-00017/10

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, 13.01.2015.

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les 
activitats de l’Autoritat Catalana per a la Pre-
venció de la Tortura corresponent al 2014
Tram. 360-00018/10

Presentació
Síndic de Greuges

Es pren nota de l’Informe del Síndic de Greuges relatiu 
a les activitats de l’Autoritat Catalana per a la Preven·
ció de la Tortura corresponent al 2014 (reg. 100110).
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

A la presidenta del Parlament

Benvolguda,

Em plau lliurar·vos l’Informe anual de l’Autoritat Ca·
talana per a la Prevenció de la Tortura i altres tractes 
o penes inhumanes o degradants corresponent a l’any 
2014, tot donant compliment a l’article 74 de la Llei 
del Síndic.

Aquest informe també es tramet al Subcomitè per a la 
Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides, a Gi·
nebra.

L’informe constata dues mancances globals detecta·
des a partir de les visites realitzades, sense avís previ, a 
centres i institucions que exerceixen la custòdia de per·
sones que, per motius diversos, es troben privades de 
llibertat: els dèficits en el procés de custòdia dels de·
tinguts, i la manca d’un model únic de policia judicial.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel tre·
ball d’aquest informe en la prevenció de la tortura, us 
suggereixo que el tràmit parlamentari pogués culmi·
nar en un debat en el Ple del Parlament.

Cordialment,

Barcelona, 29 de desembre de 2014

Rafael Ribó
Síndic

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

3.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 26/2014, sobre la Fundació Carles Pi 
i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, cor-
responent al 2012
Tram. 258-00031/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 99997 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

Molt Honorable Presidenta,

En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 
de juny, de la Sindicatura de Comptes, em complau 
trametre·us, adjunts, tres exemplars en format paper i 
un exemplar en suport informàtic de l’Informe de fis·
calització núm. 26/2014, aprovat pel Ple de la Sindica·
tura, relatiu a la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis 
Autonòmics i Locals, exercici 2012.

Aprofito l’avinentesa per a saludar·vos ben atentament.

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica 
d’aquest BOPC.

Termini per a demanar la presentació de l’informe

Termini: 15 dies hàbils (del 20.01.2015 al 09.02.2015).
Finiment del termini: 10.02.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Calendari de sessions plenàries per al sisè 
període de sessions
Tram. 244-00008/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 13 de 
gener de 2015, d’acord amb el que estableix l’article 
72.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Porta·
veus ha aprovat el calendari indicatiu de sessions ple·
nàries per al sisè període de sessions (gener · juliol 
2015): 

Gener 21 i 22 
Febrer 4 i 5; 18 i 19 
Març 4 i 5; 18 i 19 
Abril 15 i 16; 29 i 30 
Maig 6 i 7 
Juny 3 i 4; 17 i 18 
Juliol 8 i 9; 22 i 23 

A reserva de les modificacions que l’actuació del Par·
lament demani.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2015

El secretari primer  La presidenta
Pere Navarro i Morera  Núria de Gispert i Català

Suspensió de drets i deures parlamentaris 
d’un diputat
Tram. 236-00001/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 15 de gener de 2015, presidida per Carmen 
de Rivera i Pla, i amb l’assistència del secretari de la 
Comissió, Benet Maimí i Pou, i dels diputats Albert 
Donés i Antequera, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Celestino Corbacho i Cha·
ves, del Grup Parlamentari Socialista, i Pere Calbó i 
Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca·
talunya, ha acordat, atès l’informe emès pels Serveis 
Jurídics, d’establir el dictamen següent: 

Atès que s’ha dictat acte d’obertura de judici oral en 
el procediment abreujat n. 2/14 contra el diputat Da·
niel Fernández González a la Sala Civil i Penal del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i atesa la 
sol·licitud presentada per aquest diputat, la Comissió 
dictamina que concorren en el diputat Daniel Fernán·
dez González les causes de suspensió de drets i deures 
establertes per l’article 18.1.a del Reglament del Par·
lament.

La Comissió acorda d’elevar aquest dictamen al Ple 
del Parlament perquè adopti l’acord corresponent.

Palau del Parlament, 15 de gener de 2015

El secretari La presidenta
de la Comissió  de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural
Tram. 410-00006/10

Substitució de diputats
Reg. 98504 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par·
lamentàries: 

Comissió
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta·
ció i Medi Natural

Alta
Jordi Ciuraneta Riu

Baixa
Albert Batalla i Siscart

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2014

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 456/X, 
sobre la conversió de l’antiga travessera de la 
carretera C-31 al pas per Pals en un vial urbà
Tram. 290-00408/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98827 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 456/X, sobre la con·
versió de l’antiga travessera de la carretera C·31 al pas 
per Pals en un vial urbà (tram. 290·00408/10), us in·
formo del següent:

Actualment està en redacció el projecte de «Millora 
del ferm i obres complementàries a la carretera GI·
650a, del PK 6,160 al 7,190. Tram: Pals.»

En aquest projecte es considerarà tant les actuacions 
pròpiament de la carretera (ferm, drenatge i senyalit·
zació), com les millores addicionals demanades per 
l’Ajuntament de Pals, que hauran d’anar al seu càrrec.

Quan el projecte estigui enllestit, es podran progra·
mar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, 
les obres de competència de la carretera per tal què la 
travessera pugui ser traspassada a l’Ajuntament.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 585/X, 
sobre el deute pendent del projecte d’inter-
venció integral del barri de la Maurina, de Ter-
rassa
Tram. 290-00525/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98828 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 

donar compliment a la Resolució 585/X, sobre el deute 
pendent del projecte d’intervenció integral del barri de 
la Maurina, de Terrassa (tram. 290·00525/10), us in·
formo del següent:

Per al 2014 es va preveure una dotació pressupostària 
de 37 milions d’euros per pagar els ajuntaments que 
varen justificar actuacions dels projectes d’intervenció 
integrals de barris.

Dins d’aquesta dotació hi ha previstos els 790.800 eu·
ros corresponents a l’Ajuntament de Terrassa per les 
actuacions realitzades al barri de la Maurina.

La Generalitat de Catalunya està duent a terme tots els 
tràmits per fer efectiu aquest pagament al més aviat 
possible.

Barcelona, 18 de desembre de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 626/X, 
sobre la incorporació de l’atenció psiquiàtrica 
a l’Hospital Sant Joan, de Reus
Tram. 290-00557/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 100107 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú·
mero de tramitació 290·00557/10, sobre la incorpora·
ció de l’atenció psiquiàtrica a l’Hospital Sant Joan, de 
Reus, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Salut.

Barcelona, 30 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
100107).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 04.02.2015 al 24.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
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missió corresponent, el qual finirà el 25.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Control del compliment de la Resolució 631/X, 
sobre la reconversió de l’Hospital de Santa 
Caterina, de Salt
Tram. 290-00562/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 100108 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú·
mero de tramitació 290·00562/10, sobre la reconver·
sió de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de 
Salut.

Barcelona, 30 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
100108).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 04.02.2015 al 24.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
missió corresponent, el qual finirà el 25.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Control del compliment de la Resolució 
650/X, sobre el desdoblament de la carrete-
ra B-224 al pas pel terme municipal de Sant 
Esteve Sesrovires
Tram. 290-00580/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 99938 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 650/X, sobre el 
desdoblament de la carretera B·224 al pas pel ter·
me municipal de Sant Esteve Sesrovires (tram. 290·
00580/10), us informo del següent:

Amb motiu de la petició de l’Ajuntament de Martorell, 
que preveu canvis dels seu planejament, cal estudiar 
un nou traçat de la B·224 en un tram d’uns 800 me·
tres, que haurà de ser objecte d’una nova informació 
pública.

Això impedeix finir la redacció del projecte construc·
tiu de la B·224 al seu pas per Sant Esteve de Sesrovi·
res i per tant, l’inici de l’execució de les obres corres·
ponents. L’actual conjuntura pressupostària dificulta 
programar a curt termini una actuació de millora ge·
neral que suposa també una important despesa, no as·
solible actualment.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 653/X, 
sobre la prioritat en l’execució de les obres de 
millorament de l’evacuació i l’accessibilitat de 
l’estació Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 4 
del metro
Tram. 290-00583/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98829 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 653/X, sobre la prio·
ritat en l’execució de les obres de millorament de l’eva·
cuació i l’accessibilitat de l’estació Ciutadella · Vila 
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Olímpica de la línia 4 del metro (tram. 290·00583/10), 
us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge·
neralitat de Catalunya (DTES) durant el primer se·
mestre de 2014 va redactar el Projecte bàsic d’actuaci·
ons de millora de l’evacuació i accessibilitat a l’estació 
de metro de Ciutadella · Vila Olímpica de l’L4 dels 
Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona, que defineix 
i valora el conjunt d’obres necessàries per l’execució 
d’un nou vestíbul adaptat a l’estació de metro de Ciu·
tadella · Vila Olímpica.

Amb posterioritat, el passat mes de novembre, la Di·
recció General d’Infraestructures de Mobilitat Ter·
restre del DTES va donar instruccions a l’empresa 
pública Infraestructures.cat d’iniciar la redacció del 
projecte constructiu corresponent a aquesta actuació, 
que servirà per la posterior licitació de les obres per 
reformar aquesta estació. Es preveu que aquest projec·
te quedi redactat durant 2015.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 671/X, 
sobre la instal·lació d’un tercer rail a la línia 11 
de rodalia entre Figueres i Portbou i el millora-
ment de la connectivitat transfronterera
Tram. 290-00601/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98830 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt de la Resolució 671/X, so·
bre la instal·lació d’un tercer rail a la línia 11 de rodalia 
entre Figueres i Portbou i el millorament de la connec·
tivitat transfronterera (tram. 290·00601/10), us infor·
mo del següent:

Actualment, el Departament de Territori i Sostenibili·
tat està redactant una proposta per fomentar el pas de 
mercaderies per Portbou.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 701/X, 
sobre la presentació del Pla d’atenció integral 
a la infància i a l’adolescència 2014-2017
Tram. 290-00631/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 100100 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt 2 de la Resolució 701/X, so·
bre la presentació del Pla d’atenció integral a la infàn·
cia i a l’adolescència 2014·2017 (tram. 290·00631/10), 
us informo que el passat dia 12 de desembre es va 
presentar la planificació anual 2014·2015 de l’enfoca·
ment estratègic del Pla d’atenció integral a la infància 
i l’adolescència 2014·2017.

Barcelona, 30 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 725/X, 
sobre l’aportació a les beques de menjador i 
el finançament del servei de menjador escolar 
al Vallès Occidental
Tram. 290-00652/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98083 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 725/X, sobre l’apor·
tació a les beques de menjador i el finançament del 
servei de menjador escolar al Vallès Occidental (tram. 
290·00652/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament, conjuntament amb 
els Consells Comarcals, i amb la col·laboració de l’As·
sociació Catalana de Municipis i la Federació de Mu·
nicipis de Catalunya, va dur a terme un procés de 
revisió dels criteris establerts en les diferents convo·
catòries d’ajuts menjador, amb l’objectiu d’obtenir una 
homogeneïtzació de les convocatòries per tal d’acon·
seguir una major equitat en l’atorgament dels ajuts. Els 
Consells Comarcals han incorporat aquests criteris a 
les convocatòries per al curs 2014·15.
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L’aplicació d’aquests criteris garanteix ajuts que co·
breixen el 100% del cost de menjador a tots els alum·
nes en risc de privació alimentària. També garanteix 
ajuts del 50% del cost als alumnes que pertanyen a fa·
mílies amb uns ingressos inferiors al llindar estipulat 
als criteris de concessió.

El Departament d’Ensenyament està permanent en 
contacte amb tots els Consells Comarcals. A partir de 
l’adjudicació dels ajuts prèvia a l’inici de curs, els Con·
sells Comarcals comunicaran al Departament d’Ense·
nyament les variacions que es produeixin al llarg del 
curs escolar i també les noves peticions derivades de 
situacions sobrevingudes, a les quals s’aplicaran les 
garanties de concessió d’ajuts establertes als criteris de 
concessió.

Barcelona, 5 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 726/X, 
sobre el projecte de conversió de l’antic edi-
fici de l’Escola Lola Anglada de Badalona en 
un institut
Tram. 290-00653/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98084 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 726/X, sobre 
el projecte de conversió de l’antic edifici de l’Escola 
Lola Anglada de Badalona en un institut (tram. 290·
00653/10), us informo del següent:

D’acord amb l’article 44 de la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol de 2009 correspon al Departament d’Ensenya·
ment aprovar la programació de l’oferta educativa que 
té per objecte establir les necessitats d’escolarització 
que ha de satisfer el Servei d’Educació de Catalunya 
per a garantir el dret a l’educació de tothom, harmo-
nitzant-ho amb els drets individuals dels alumnes i de 
les mares, els pares o els tutors (...), la qualitat de l’edu-
cació i una adequada i equilibrada escolarització dels 
alumnes amb necessitats específiques de suport educa-
tiu que propiciï la cohesió social (4.2)

El Departament d’Ensenyament determina l’oferta de 
llocs escolars tenint en compte l’oferta existent sufra·
gada amb fons públics i les necessitats d’escolaritza·
ció, amb la participació dels ens locals canalitzada a 
través de la Comissió Mixta a nivell general, i de les 

Taules Mixtes de planificació a nivell municipal, i te·
nint en compte les disposicions pressupostàries.

La programació de llocs escolars es fa a mig termini 
(5 anys), tenint en compte els padrons i els diferents 
indicadors demogràfics, així com les projeccions de 
naixements en els propers anys, i s’ajusta anualment.

En aquest sentit, les escoles de la zona 6 de Badalona 
(Lola Anglada i Artur Martorell) juntament amb les 
escoles de la zona 5 (Bufalà, Planas i Casals, Salvador 
Espriu, Les Ciències i Sant Jordi) durant el curs 2014·
2015 tenen una oferta d’11 grups de primer curs d’edu·
cació infantil de segon cicle i 10 línies, i estan ads·
crites a l’Institut Isaac Albeniz i a l’Institut Pompeu 
Fabra, que tenen una oferta de 8 línies d’ESO.

En els propers cinc cursos serà necessària 1 línia més 
d’ESO a la zona i molt puntualment un grup addicio·
nal, mentre que les escoles de la zona perdran població 
escolar, preveient una reducció de 2 grups pel mateix 
període de temps.

Davant d’aquesta situació el Departament d’Ensenya·
ment està analitzant els espais disponibles i la seva 
ubicació per tal d’optimitzar·los i poder donar resposta 
a una realitat educativa canviant.

Barcelona, 5 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 727/X, 
sobre l’atenció sanitària pública a les perso-
nes residents a Catalunya
Tram. 290-00654/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 99097 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú·
mero de tramitació 290·00654/10, sobre l’atenció sa·
nitària pública a les persones residents a Catalunya, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co·
missió de Salut.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
99097).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 29.01.2015 al 18.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
missió corresponent, el qual finirà el 19.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Control del compliment de la Resolució 729/X, 
sobre el manteniment del servei d’urgències 
del CAP Sant Pere, de Reus
Tram. 290-00656/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 99098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme·
ro de tramitació 290·00656/10, sobre el manteniment 
del servei d’urgències del CAP Sant Pere, de Reus, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co·
missió de Salut. 

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
99098).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 29.01.2015 al 18.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
missió corresponent, el qual finirà el 19.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Control del compliment de la Resolució 730/X, 
sobre les teràpies naturals
Tram. 290-00657/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 99099 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme·
ro de tramitació 290·00657/10, sobre les teràpies natu·
rals, el control de compliment de la qual correspon a la 
Comissió de Salut. 

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
99099).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 29.01.2015 al 18.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
missió corresponent, el qual finirà el 19.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Control del compliment de la Resolució 731/X, 
sobre l’elaboració del Pla director d’urologia i 
andrologia de Catalunya
Tram. 290-00658/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 99100 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú·
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mero de tramitació 290·00658/10, sobre l’elaboració 
del Pla director d’urologia i andrologia de Catalunya, 
el control de compliment de la qual correspon a la Co·
missió de Salut. 

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
99100).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 29.01.2015 al 18.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
missió corresponent, el qual finirà el 19.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Control del compliment de la Resolució 732/X, 
sobre el manteniment de les unitats de suport 
vital avançat a Calella i Blanes
Tram. 290-00659/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 99101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme·
ro de tramitació 290·00659/10, sobre el manteniment 
de les unitats de suport vital avançat a Calella i Blanes, 
el control de compliment de la qual correspon a la Co·
missió de Salut.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
99101).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 

hàbils (del 29.01.2015 al 18.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
missió corresponent, el qual finirà el 19.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Control del compliment de la Resolució 733/X, 
sobre la informació del procés de trasllat del 
servei d’anàlisis clíniques del CAP Doctor Ro-
bert a l’Hospital Germans Trias i Pujol, a Ba-
dalona
Tram. 290-00660/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 99102 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb nú·
mero de tramitació 290·00660/10, sobre la informa·
ció del procés de trasllat del servei d’anàlisis clíniques 
del CAP Doctor Robert a l’Hospital Germans Trias i 
Pujol, a Badalona, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
99102).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 29.01.2015 al 18.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
missió corresponent, el qual finirà el 19.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.



19 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 476

4.50.01. INFORMACIó 63

Control del compliment de la Resolució 734/X, 
sobre les inversions a la regió sanitària de Gi-
rona
Tram. 290-00661/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 99103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb núme·
ro de tramitació 290·00661/10, sobre les inversions a 
la regió sanitària de Girona, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
99103).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 29.01.2015 al 18.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
missió corresponent, el qual finirà el 19.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Control del compliment de la Resolució 740/X, 
sobre la protecció especial del parc natural de 
la conca lacustre de Banyoles
Tram. 290-00664/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98831 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do·
nar compliment a la Resolució 740/X, sobre la protec·
ció especial del parc natural de la conca lacustre de Ba·
nyoles (tram. 290·00664/10), us informo del següent:

D’acord amb el text de la resolució, s’ha realitzat una 
reunió informativa amb l’alcalde i representants dels 
grups municipals de l’Ajuntament de Banyoles.

També s’han mantingut contactes amb les entitats am·
bientals representatives de l’àmbit de la conca lacustre 
de Banyoles i s’ha acordat iniciar el procés per aug·
mentar el grau de protecció de l’àmbit de la conca la·
custre durant el primer semestre de 2015.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 741/X, 
sobre les mesures per a evitar l’intrusisme en 
l’àmbit del transport de persones
Tram. 290-00665/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98832 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 741/X, sobre les me·
sures per a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport 
de persones (tram. 290·00665/10), us informo del se·
güent:

El passat 2 de desembre, el Govern va aprovar i trame·
tre al Parlament el Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres i administratives. Aquest projecte preveu la 
modificació de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de re·
gulació del transport de viatgers per carretera mitjan·
çant vehicles de motor, i de la Llei 19/2003, del taxi. 
En aquesta modificació s’incrementa la quantia de les 
sancions per infraccions de caràcter molt greu aplica·
bles a les persones que realitzen el servei de taxi o si·
milars sense el corresponent títol habilitant (llicència 
o autorització).

Així mateix, es preveu un procediment específic per 
les immobilitzacions dels vehicles que només poden 
ser aixecades en cas que els denunciats dipositin l’im·
port íntegre de la sanció a reserva del resultat final de 
procediment.

Amb aquestes previsions es dóna compliment a les as·
piracions manifestades pel sector del taxi de disposar 
d’eines eficaces contra l’intrusisme.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 742/X, 
sobre la incorporació de Manlleu, Torelló i Ri-
poll al sistema tarifari integrat i sobre el mi-
llorament dels serveis ferroviaris a Osona i el 
Ripollès i la coordinació amb els serveis de 
transport per carretera amb la Garrotxa
Tram. 290-00666/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98833 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 742/X, sobre la in·
corporació de Manlleu, Torelló i Ripoll al sistema ta·
rifari integrat i sobre el millorament dels serveis fer·
roviaris a Osona i el Ripollès i la coordinació amb 
els serveis de transport per carretera amb la Garrotxa 
(tram. 290·00666/10), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat està tre·
ballant per possibilitar la integració tarifària a l’ATM 
de Barcelona dels municipis de Manlleu i Torelló i la 
resta de municipis de l’Osona que a hores a d’ara no 
disposen d’integració tarifària, en el moment que les 
disponibilitats pressupostàries ho permetin, i en tot 
cas, en el moment de la implantació del nou sistema 
de gestió derivat de la tecnologia sense contacte que 
també haurà de possibilitar la integració tarifària del 
Ripollès, en compliment del previst en la Llei 2/2014, 
de 27 de gener.

Pel que fa a la millora dels serveis ferroviaris i la seva 
coordinació amb els serveis de bus, aquestes mesures 
seran analitzades en el marc dels treballs del Pla de 
Transport de Viatgers de Catalunya, actualment en re·
dacció, i tenint en compte les limitacions existents pel 
que fa a la infraestructura ferroviària i l’existència de 
serveis coordinats de bus i tren a l’estació de Vic.

En aquests treballs es tindrà en compte en tot moment 
la necessitat de disposar d’una oferta de serveis que 
es correspongui amb la demanda real existent i sigui 
sostenible des del punt de vista econòmic i del seu re·
torn social.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 743/X, 
sobre l’autopista AP-7 al pas per Figueres
Tram. 290-00667/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98834 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 743/X, sobre l’auto·
pista AP·7 al pas per Figueres (tram. 290·00667/10), 
us informo del següent:

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre s’ha adreçat a la demarcació de carreteres 
de l’Estat a Catalunya perquè estudiï la viabilitat de la 
gratuïtat, per al trànsit intern, de l’autopista AP·7 entre 
els enllaços de Figueres sud i Figueres nord, i també 
la viabilitat tècnica de la construcció d’un nou enllaç 
d’aquesta autopista amb la carretera N·260.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 744/X, 
sobre l’establiment de noves mesures de ra-
cionalització i millora dels processos d’urba-
nització per a aconseguir els objectius de la 
Llei 3/2009, de regularització i millora d’urba-
nitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 290-00668/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98835 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 744/X, sobre l’esta·
bliment de noves mesures de racionalització i millora 
dels processos d’urbanització per a aconseguir els ob·
jectius de la Llei 3/2009, de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics (tram. 290·
00668/10), us informo del següent:

En la compareixença al Parlament, per donar compte 
dels quatre anys de la Llei 3/2009, el secretari d’Habi·
tatge i Millora Urbana i el director general d’Organit·
zació Territorial i Urbanisme van esbossar els trets de 
l’estratègia plantejada per solucionar la problemàtica 
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de les urbanitzacions. Així mateix van resposta a les 
recomanacions del Síndic de Greuges.

Des de finals del 2013, la Direcció General d’Ordena·
ció del Territori i Urbanisme (DGOTU) està treballant 
en l’elaboració d’un Catàleg d’urbanitzacions amb dè·
ficits. Aquest Catàleg contindrà les fitxes de cada una 
d’aquestes urbanitzacions amb les seves dades bàsi·
ques i la identificació de quins són els seus dèficits. En 
elles es concretarà la seva situació urbanística, tant pel 
que fa a la classificació del sòl, com al grau de desen·
volupament del seu planejament derivat, el pla parcial, 
el projecte de reparcel·lació i el projecte d’urbanitza·
ció, així com la seva accessibilitat i l’estat dels dife·
rents serveis: aigua, electricitat, enllumenat públic, sa·
nejament, gas...

A partir del Catàleg es pretén conèixer quines són les 
problemàtiques més usuals i urgents que tenen les ur·
banitzacions, per tal de buscar les solucions més adi·
ents en cada cas. Les mesures es prendran en diferents 
camps, amb l’objectiu de facilitar la seva regularitza·
ció i superació de dèficits: en el camp urbanístic, regis·
tral, d’estàndards d’obra d’urbanització, accessos, etc. 
Es tracta d’actuar en tot allò que pugui ajudar a millo·
rar la qualitat de vida dels seus residents.

Actualment els serveis Territorials de la DGOTU, ha 
elaborat més del 90% de les fitxes de més de 350 ajun·
taments consultats amb urbanitzacions susceptibles de 
patir dèficits.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 745/X, 
sobre l’ampliació del servei de rodalia de Tar-
ragona fins a Vilafranca del Penedès
Tram. 290-00669/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98836 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 745/X, sobre l’am·
pliació del servei de rodalia de Tarragona fins a Vila·
franca del Penedès (tram. 290·00669/10), us informo 
del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat té previst 
fer un estudi d’anàlisi del conjunt de serveis ferroviaris 
de rodalies de Catalunya durant el 2015 per racionalit·

zar al màxim l’oferta de serveis als ciutadans a partir 
de la infraestructura existent en aquest moment.

Dins d’aquests treballs es preveu analitzar la viabilitat 
de la prolongació dels serveis de rodalia de Tarragona 
fins a Els Monjos i Vilafranca del Penedès, tenint en 
compte les limitacions existents de la pròpia infraes·
tructura ferroviària i el fet que aquesta es veurà afec·
tada per les obres derivades del corredor del Mediter·
rani, fet que pot fer necessari ajustar l’oferta de servei 
durant el període de les obres i una reconfiguració dels 
serveis quan aquestes estiguin finalitzades.

En aquest sentit, es manté contacte permanent amb 
ADIF i amb Renfe per al seguiment d’aquestes actua·
cions i per garantir la disposició dels mitjans per pres·
tar un servei adequat als usuaris.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 746/X, 
sobre l’addició de la indicació de les platges 
de Coma-ruga en el panell informatiu de la 
sortida 3 de la carretera C-32
Tram. 290-00670/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98837 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 746/X, sobre l’addi·
ció de la indicació de les platges de Coma·ruga en el 
panell informatiu de la sortida 3 de la carretera C·32 
(tram. 290·00670/10), us informo del següent: 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha donat 
les instruccions corresponents a AUCAT, societat con·
cessionària en l’autopista C·32, perquè modifiqui el 
panell informatiu de sortida núm. 3 perquè indiqui «El 
Vendrell Sud · Sant Salvador · Coma·ruga».

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 747/X, 
sobre l’arranjament de la carretera que con-
necta el nucli del Pla de la Font amb la carre-
tera de Gimenells, Sucs i Almacelles
Tram. 290-00671/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98838 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 747/X, sobre 
l’arranjament de la carretera que connecta el nucli 
del Pla de la Font amb la carretera de Gimenells, 
Sucs i Almacelles (tram. 290·00671/10), us informo 
del següent:

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
Terrestres s’ha adreçat oficialment a la Confedera·
ció Hidrogràfica de l’Ebre perquè prevegi una partida 
pressupostària per a l’arranjament del camí que con·
necta el nucli del Pla de la Font amb la carretera de 
Gimenells, a Sucs i Almacelles.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 748/X, 
de suport als petits estalviadors afectats pel 
frau de Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangi-
bles i Arte y Naturaleza Gespart
Tram. 290-00672/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98787 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 748/X, de suport 
als petits estalviadors afectats pel frau de Fórum Fi·
latélico, Afinsa Bienes Tangibles i Arte y Natura·
leza Gespart (tram. 290·00672/10), us informo del 
següent:

El Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant es·
crit adjunt, ha fet arribar la Resolució 748/X al Mi·
nisteri d’Economia i Competitivitat, a qui ha sol·licitat 

que prengui les mesures oportunes per tal de donar 
compliment a la resolució esmentada.

Barcelona, 15 de desembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 754/X, 
sobre l’estat de les comissaries, les àrees de 
detinguts i altres dependències del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 290-00678/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 100024 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 754/X, sobre l’estat 
de les comissaries, les àrees de detinguts i altres de·
pendències del Cos de Mossos d’Esquadra (número de 
tramitació 290·00678/10), us informo del següent:

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalu·
nya manté un programa d’aplicació de millores en les 
infraestructures i les instal·lacions de les Comissaries 
dels Mossos d’Esquadra, mitjançant successius expe·
dients d’obres de tipus RAM (Reforma, Ampliació i 
Millores) operats a través de l’empresa pública Infra·
estructures.Cat.

El programa s’alimenta, quant a demanda, a partir de 
les auditories pròpies de la gestió tècnica dels plans de 
Conservació i Manteniment, així com de les demandes 
de les diferents àrees i unitats policials canalitzades a 
través de la Subdirecció d’Administració i Serveis de 
la Direcció General de la Policia. La coordinació del 
programa i la supervisió i el seguiment dels expedients 
dels projectes i obres que se’n deriven es du a terme 
des de l’àrea de Planificació i Infraestructures de la 
Direcció de Serveis de la Secretaria General del De·
partament.

Les actuacions que componen els diferents expedients 
RAM són seleccionades i prioritzades a nivell de pro·
posta i, prèvia aprovació dels continguts i les prioritats 
per part de la Direcció General de la Policia, s’encar·
rega a Infraestructures.Cat que realitzi la contracta·
ció de les assistències tècniques i de l’execució de les 
obres que són necessàries.
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Mitjançant aquest procediment, des del darrer trimes·
tre de 2013 i fins desembre de 2014 s’han executat les 
millores en comissaries que consten relacionades en 
l’annex adjunt. També s’hi relacionen les obres encara 
no iniciades i previstes d’executar en el 2015 i part del 
2016, ja encarregades a Infraestructures.Cat.

Barcelona, 22 de desembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 757/X, 
sobre l’aplicació de l’acord de reciprocitat en-
tre Canal 9 i la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
Tram. 290-00681/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98990 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Re·
glament del Parlament de Catalunya, en compliment 
de la Resolució 757/X, sobre l’aplicació de l’acord de 
reciprocitat entre Canal 9 i la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (tram. 290·00681/10), us infor·
mo, amb el document annex facilitat per la Secreta·
ria de Comunicació del Govern, de les actuacions que 
s’han portat a terme.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

En primer lloc, cal assenyalar que l’anunci del tanca·
ment de Canal 9 per part del Govern valencià va im·
pedir el compliment de l’acord d’ambdós executius en 
el terreny de la reciprocitat entre Canal 9 i la Corpo·
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El 
Govern de la Generalitat de Catalunya lamenta el tan·
cament de Canal 9 i les conseqüències que se’n deri·
ven, però no té competències davant de la presa de de·
cisions del Govern valencià.

Pel que fa al primer punt de la Resolució, en què el 
Parlament de Catalunya insta el Govern a explorar no·
ves vies de col·laboració amb el Govern de la Genera·
litat valenciana per a fer possible que els mitjans de la 
CCMA es puguin veure al País Valencià, cal posar en 

relleu la total predisposició del Govern de la Genera·
litat de Catalunya per renovar fórmules d’entesa amb 
el Govern valencià, però cal fer avinent que fins ara la 
resposta no ha estat positiva.

En relació amb l’apartat a del segon punt de la Reso·
lució, el qual insta el Govern i la CCMA a posar a 
disposició d’Acció Cultural del País Valencià els se·
nyals dels seus canals, en cas que el Govern valencià 
es negui a iniciar l’emissió dels canals de la CCMA en 
territori valencià, la Corporació va manifestar a la Co·
missió de Control del Parlament (gener 2014), la seva 
voluntat d’oferir els seus mitjans per tal que la ràdio 
i la televisió públiques catalanes poguessin arribar a 
les comarques valencianes amb normalitat. En aque·
lla mateixa Comissió, també es va comunicar que es 
reforçaria, més encara, l’estructura tecnològica de la 
CCMA per a garantir l’accés dels ciutadans del País 
Valencià a TV3 i Catalunya Ràdio mitjançant les di·
verses aplicacions i dispositius que els mitjans digitals 
i internet ofereixen. En aquest sentit, la Corporació va 
posar a disposició d’Acció Cultural del País Valen·
cià l’accés als canals de ràdio i televisió, tal com es 
pot comprovar al mateix web d’Acció Cultural (www.
acpv.cat). En aquest sentit, a través del web, es podran 
seguir les diferents programacions i continguts que 
generen els mitjans de la Corporació.

Respecte a l’apartat b del mateix punt, el qual insta el 
Govern i a la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals a activar els mecanismes polítics necessaris 
per a evitar una hipotètica sanció a Acció Cultural del 
País Valencià i donar suport a aquesta entitat per a ga·
rantir la continuïtat de l’associació, cal posar de mani·
fest que el passat 20 d’octubre, el secretari de Comuni·
cació del Govern va mantenir una reunió amb l’entitat 
Acció Cultural del País Valencià, a la qual va oferir el 
suport de la Generalitat de Catalunya de manera per·
manent.

Control del compliment de la Resolució 758/X, 
sobre el poblat ibèric de Burriac, a Cabrera de 
Mar
Tram. 290-00682/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98853 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 758/X, sobre el po·
blat ibèric de Burriac, a Cabrera de Mar (tram. 290·
00682/10), us informo del següent:

http://www.acpv.cat
http://www.acpv.cat
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En la tramitació prèvia per declarar el poblat ibèric de 
Burriac com a bé cultural d’interès nacional (BCIN), 
s’ha revisat la delimitació que ocupa el poblat, s’ha fet 
aixecament planimètric de les noves estructures de la 
muralla i torres del sector dels dos Pins i s’han redefi·
nit les finques cadastrals incloses i les excloses. Amb 
l’adequació de l’expedient als nous coneixements so·
bre el poblat es podrà concloure l’expedient, del qual 
resta pendent l’informe del Consell Assessor del Patri·
moni Català i el de l’Institut d’Estudis Catalans.

El Departament de Cultura valora el poblat ibèric de 
Burriac com un dels poblats ibèrics de Catalunya que 
ha de ser visitable, tot i que, donades les seves grans 
dimensions, es fa necessari a priori una gran actuació 
arqueològica, que passaria per formalitzar un projecte 
de recerca mitjançant una universitat, museu o institut 
de recerca, per posteriorment consolidar i adequar les 
estructures del jaciment i fer·ne la difusió.

A causa del risc que comporta la fragmentació de la 
propietat i per tal de col·laborar amb les mesures ne·
cessàries de preservació i vigilància del jaciment, el 
Departament de Cultura i el Departament d’Agricultu·
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han 
signat un protocol d’actuació conjunta.

El Departament de Cultura informarà i col·laborarà 
amb les administracions i entitats que intervenen en el 
poblat ibèric de Burriac.

Barcelona, 15 de desembre de 2014

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 761/X, 
sobre l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpè-
tua de Mogoda
Tram. 290-00685/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 100111 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 761/X, sobre l’Esco·
la Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda (tram. 
290·00685/10), us informo del següent:

D’acord amb les projeccions demogràfiques del muni·
cipi de Santa Perpètua de la Mogoda es preveu una da·
vallada de la natalitat en els propers anys. Per això, el 
Departament d’Ensenyament ha decidit ajornar el pro·
jecte de construcció de l’edifici de l’Escola Els Aigüe·
rols fins que la construcció d’aquesta sigui necessària.

L’Escola Els Aigüerols està ubicada a l’antic edifici de 
l’Institut Rovira i Virgili i aquest curs escolar escola·
ritza alumnes fins al quart curs de primària.

Barcelona, 28 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 763/X, 
sobre la continuïtat de l’Escola Mediterrània, 
de Viladecans
Tram. 290-00687/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 100032 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 763/X, sobre la con·
tinuïtat de l’Escola Mediterrània, de Viladecans (tram. 
290·00687/10), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol de 2009 correspon al Departa·
ment d’Ensenyament aprovar la programació de l’ofer·
ta educativa que té per objecte «establir les necessitats 
d’escolarització que ha de satisfer el Servei d’Educació 
de Catalunya per a garantir el dret a l’educació de tot·
hom, harmonitzant·ho amb els drets individuals dels 
alumnes i de les mares, els pares o els tutors [...], la 
qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada es·
colarització dels alumnes amb necessitats específiques 
de suport educatiu que propiciï la cohesió social» [4.2]

El Departament determina l’oferta de llocs escolars 
tenint en compte l’oferta existent sufragada amb fons 
públics i les necessitats d’escolarització per atendre 
la població en edat d’escolarització, amb la participa·
ció dels ens locals canalitzada a través de la Comissió 
Mixta a nivell general, i de les Taules Mixtes de plani·
ficació a nivell municipal, i tenint en compte la dispo·
nibilitat pressupostària.

La programació de llocs escolars es fa a mig termi·
ni (5 anys), tenint en compte els padrons municipals i 
els diferents indicadors demogràfics, així com les pro·
jeccions de naixements en els propers anys, i s’ajusta 
anualment.

El municipi de Viladecans, situat al Baix Llobregat, 
presenta una demografia summament variable. Du·
rant els darrers 10 anys ha passat de 732 nens i ne·
nes de 3 anys empadronats l’any 2004, a 862 el 2008 
(130 nens més que suposen 6 grups més de P3), i 764 
previstos pel curs 2015·2016. Les projeccions demo·



19 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 476

4.50.01. INFORMACIó 69

gràfiques indiquen que en els propers cinc cursos Vi·
ladecans reduirà les seves necessitats d’escolarització 
de primer curs d’educació infantil de segon cicle en 
6 grups. Paral·lelament les necessitats d’escolarització 
de primer curs d’educació secundària obligatòria pels 
propers anys s’incrementaran en 5 línies fins el curs 
2022·2023, i a partir d’aquest les necessitats de places 
d’educació secundària obligatòria es reduiran. Davant 
d’aquesta situació, el Departament d’Ensenyament 
analitza els espais disponibles i la seva ubicació per tal 
d’optimitzar·los i poder donat resposta a una realitat 
educativa canviant.

Barcelona, 28 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 764/X, 
sobre la prioritat de les persones amb un grau 
de discapacitat reconegut en la borsa de tre-
ball de personal docent
Tram. 290-00688/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 100031 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 764/X, sobre la prio·
ritat de les persones amb un grau de discapacitat reco·
negut en la borsa de treball de personal docent (tram. 
290·00688/10), us informo del següent:

L’article 25.3 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel 
qual es regulen els procediments per definir el per·
fil i la provisió dels llocs de treball docents estableix: 
«Dins els col·lectius dels funcionaris de carrera o en 
pràctiques i dels funcionaris interins docents que es 
nomenin en vacant de plantilla s’ha de tenir en compte 
el criteri de prioritat d’aquells professors que acreditin 
la condició legal de discapacitat per tenir reconegut un 
grau de discapacitat superior o igual al 33% [...]».

Aquesta prioritat està establerta a la base 1.2.2.a) 
de l’Annex 1 de la Resolució ENS/933/2014, de 28 
d’abril, per la qual es dicten instruccions sobre l’adju·
dicació de destinacions provisionals per al curs 2014·
2015 (DOGC 6615, de 05.05.2014).

Barcelona, 28 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 765/X, 
sobre la construcció d’un institut a Martorell
Tram. 290-00689/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 100030 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 765/X, sobre la cons·
trucció d’un institut a Martorell (tram. 290·00689/10), 
us informo del següent:

El nou institut de Martorell va iniciar la seva activitat 
lectiva el curs 2012·2013.

L’edifici on s’ubica la nova secció d’institut de Marto·
rell continuarà sent propietat de l’Ajuntament de Mar·
torell. El Departament d’Ensenyament tramitarà una 
concessió administrativa per la qual l’Ajuntament de 
Martorell rebrà un cànon anual.

Barcelona, 28 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 766/X, 
sobre la igualtat d’oportunitats d’accés al 
transport escolar i de suport a l’Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Joan Ma-
ragall de Rubí
Tram. 290-00690/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 100029 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 766/X, sobre la 
igualtat d’oportunitats d’accés al transport escolar i de 
suport a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de 
l’Escola Joan Maragall de Rubí (tram. 290·00690/10), 
us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament està preparant un nou 
Decret que reguli el transport escolar, en el que es re·
visaran els aspectes organitzatius i de gestió per tal 
d’adequar·los a la realitat actual, a la llum de la pràc·
tica acumulada des de l’any de publicació del Decret 
actualment vigent, i també s’adequaran les qüestions 
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normatives a les disposicions sorgides de llavors ençà, 
bàsicament la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa·
ció i la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educa·
ció.

Per a la revisió dels aspectes organitzatius i de ges·
tió es crearà un grup de treball amb representants dels 
Consells Comarcals, atès que son els organismes que 
tenen delegada la competència en la gestió del servei 
de transport escolar, i es comptarà també amb la col·
laboració de representants d’entitats municipalistes.

Barcelona, 28 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 767/X, 
sobre les ràtios d’alumnes a les escoles pú-
bliques
Tram. 290-00691/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 100028 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 767/X, sobre les 
ràtios d’alumnes a les escoles públiques (tram. 290·
00691/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya programa 
els llocs escolars d’acord amb la ràtio establerta amb 
caràcter general.

Barcelona, 28 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 768/X, 
sobre el garantiment d’una oferta pública ac-
cessible i de qualitat a les escoles municipals 
d’ensenyament musical i artístic
Tram. 290-00692/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 100033 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 766/X, sobre el ga·
rantiment d’una oferta pública accessible i de quali·
tat a les escoles municipals d’ensenyament musical i 
artístic (tram. 250·01025/10), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament reconeix la importàn·
cia i la tasca que desenvolupen les escoles municipals 
de música i dansa i les escoles d’art, així com l’esforç 
que estan realitzant els ajuntaments per tal de garantir 
una oferta pública d’ensenyament musical i artístic ac·
cessible i de qualitat. També queda palès l’esforç que 
està realitzant el Govern de la Generalitat pel mante·
niment dels ajuts als centres que atorguen titulacions 
oficials, com són els conservatoris i les escoles d’art.

Barcelona, 28 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 769/X, 
sobre l’Escola Mirades, de Torredembarra
Tram. 290-00693/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 100112 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 769/X, sobre l’Esco·
la Mirades, de Torredembarra (tram. 290·00693/10), 
us informo del següent:

Tot l’alumnat del municipi de Torredembarra està es·
colaritzat en les condicions adequades i properament 
es procedirà a la consolidació de les línies necessàries.

Barcelona, 28 de desembre de 2014

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 770/X, 
sobre l’alliberament de les preses palestines 
de les presons israelianes i l’eliminació de les 
detencions administratives
Tram. 290-00694/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98991 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 146.4 del Regla·
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Resolució 770/X, sobre l’alliberament de les preses 
palestines de les presons israelianes i l’eliminació de 
les detencions administratives (tram. 290·00694/10), 
us trameto, en annex, còpia de l’escrit que el director 
general de Relacions Exteriors va trametre al director 
general per al Magrib, Àfrica, Mediterrània i Pròxim 
Orient, del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació el 
passat mes de novembre.

Barcelona, 19 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 799/X, 
sobre els comptadors intel·ligents
Tram. 290-00714/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98788 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal 
de donar compliment a la Resolució 799/X, sobre els 
comptadors intel·ligents (tram. 290·00714/10), us in·
formo del següent:

Mitjançant escrit adjunt, el Conseller d’Empresa i 
Ocupació ha fet arribar al Ministre d’Indústria, Ener·
gia i Turisme aquesta Resolució sol·licitant que des del 
Ministeri es prenguin les mesures oportunes per donar 
compliment a l’esmentada Resolució.

Barcelona, 15 de desembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 822/X, 
sobre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya
Tram. 290-00737/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 100002 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 822/X, sobre l’Agèn·
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata·
lunya (tram. 290·00737/10), us informo del següent:

El Govern ha impulsat el projecte de llei de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalu·
nya, que ha començat el seu tràmit parlamentari a par·
tir del dia 8 de setembre de 2014 en què va ser publicat 
al BOPC la presentació del Projecte de llei.

El dia 29 d’octubre passat va tenir lloc el debat a la 
totalitat i el dia 11 de desembre es van votar les sol·
licituds de compareixença.

L’Agència és una entitat amb una trajectòria i activitat 
reconeguda, no només per les universitats catalanes, 
sinó per organismes internacionals. En aquest sentit, 
el Govern reforça la funció de l’Agència en el sistema 
universitari de Catalunya que ha de continuar sent un 
instrument clau en la millora de la qualitat università·
ria, centrant·se en el paper de l’acreditació de les titu·
lacions i institucions, i en el de l’avaluació per a l’as·
segurament de la qualitat de la carrera acadèmica del 
professorat universitari.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Andreu Mas·Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 833/X, 
sobre la climatització de l’Oficina de Treball de 
la Generalitat de Santa Coloma de Gramenet
Tram. 290-00748/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 100001 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 833/X, sobre la cli·



19 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 476

4.50.02. INFORMACIó 72

matització de l’Oficina de Treball de la Generalitat de 
Santa Coloma de Gramenet (tram. 290·00748/10), us 
informo del següent:

En referència a les obres d’adequació i rehabilitació de 
la climatització a les oficines del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) i el Servei Públic d’Ocupació Esta·
tal (SEPE) de la plaça d’en Vilaseca de Santa Coloma 
de Gramenet, informar que el projecte d’un nou sis·
tema de climatització també inclou una millora de la 
il·luminació. En aquest sentit, aquestes obres es troben 
en fase d’execució i es preveu que finalitzin durant el 
gener del 2015.

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 857/X, 
sobre les obres de millorament de la carretera 
C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 290-00770/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 98839 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment al punt a de la Resolució 857/X, so·
bre les obres de millorament de la carretera C·58 al 
pas per Vacarisses (tram. 290·00770/10), us informo 
del següent: 

Actualment els projectes de «Millora local. Segure·
tat viària. Millora de les característiques superficials 
del ferm i reestudi de la secció transversal. Carretera 
C·58. PK 30,365 al 37,790. Tram: Vacarisses · Cas·
tellbell i el Vilar» i «Millora local. Seguretat viària. 
Millora de les característiques superficials del ferm i 
reestudi de la secció transversal. Carretera C·58. PK 
25,360 al 30,635. Tram: Viladecavalls·Vacarisses» es·
tan en fase de revisió de la maqueta i es preveu que la 
redacció s’acabi abans de final d’any.

Els projectes esmentats inclouen la separació dels sen·
tits de circulació, mitjançant una barrera de seguretat 
rígida central de formigó, en els trams on tècnicament 
és viable la seva implantació.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 51/X, 
sobre l’ocupació en el sector industrial
Tram. 390-00051/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 99999 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, Conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis·
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca·
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor·
me de compliment del punt 3 de la Moció 51/X, sobre 
l’ocupació en el sector industrial, amb número de tra·
mitació 390·00051/10, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 22 de desembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 99999).
Pròrroga al punt 3: d’acord amb els articles 94 i 140.3 
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 
15 dies hàbils (del 04.02.2015 al 24.02.2015) del ter·
mini que disposa el Govern per a retre comptes davant 
la Comissió corresponent, el qual finirà el 25.02.2015, 
a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.
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Control del compliment de la Moció 66/X, 
sobre les polítiques per a garantir el dret a 
l’habitatge i el reallotjament de famílies des-
nonades
Tram. 390-00066/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 98848 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla·
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment al punt h de la Moció 66/X del Parlament 
de Catalunya, sobre les polítiques per a garantir el dret 
a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades 
(tram. 390·00066/10), us informo del següent:

El proppassat 1 de desembre es va publicar al DOGC 
la Resolució TES 2670/2014, de 18 de novembre, de 
creació el grup de treball del Fons d’habitatge de llo·
guer destinat a polítiques socials.

Previ a aquesta formalització oficial de creació del 
grup de treball, ja hi ha hagut tres reunions al mes de 
juliol, de setembre i d’octubre passats i estan progra·
mades quatre reunions més, els dies 22 de desembre 
d’enguany, 16 de febrer, 13 d’abril i 15 de juny de 2015.

En les properes reunions, es definiran les tipologies 
d’habitatge susceptibles d’integrar el Fons de lloguer 
social, la configuració jurídica i el protocol de funcio·
nament i gestió del Fons.

Amb relació als habitatges que formaran part d’aquest 
fons, hi ha entre d’altres, els 1.230 habitatges que Ca·
talunya Caixa, Bankia i la SAREB ja han cedit, mit·
jançant els programes de mediació i cessió de l’Agèn·
cia de l’Habitatge de Catalunya.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 89/X, 
sobre l’increment de les tarifes del transport 
metropolità i el finançament del transport 
públic
Tram. 390-00089/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 100178 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re·
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do·
nar compliment als punts 6, 7, 9, 10 i 11a de la Moció 
89/X, sobre l’increment de les tarifes del transport me·
tropolità i el finançament del transport públic (tram. 
390·00089/10), us informo del següent:

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Trans·
port Metropolità (ATM) ha aprovat un pla de saneja·
ment per cobrir les necessitats financeres del sistema i 
fer front al deute existent, garantint el conjunt de pres·
tació als ciutadans. Així mateix, es troba immers en el 
disseny i la licitació del nou sistema de gestió T·Mobi·
litat, que suposa el canvi a la tecnologia sense contacte 
i la confecció d’un nou model de sistema de transport 
públic a l’àrea metropolitana de Barcelona. L’objec·
tiu és dual: garantir la viabilitat econòmica i oferir un 
conjunt de noves prestacions als usuaris dels sistemes 
de mobilitat sostenible que afavoreixi aquells usuaris 
que fan un ús més recurrent del transport públic.

El Consell d’Administració de l’ATM també ha apro·
vat una rebaixa en les tarifes dels títols de transport 
públic per a l’any 2015, de forma que es redueix el 3,4€ 
del preu de la targeta T·10 (d’1 a 6 zones), respecte la 
tarifa anterior. També s’han rebaixat els preus dels tí·
tols bonificats, la T·Trimestre per a persones en atur i 
la T·70/90 FM/FN, que es calculen en base al preu de 
la targeta T·10. Pel que fa a la resta de títols de trans·
port, aquests mantenen el mateix preu que el 2014. 
Aquestes mesures són possibles perquè Generalitat, 
l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona incrementen les seves aportacions al siste·
ma tarifari integrat i, per tant, refermen el seu com·
promís en la millora de l’accés a la xarxa del transport 
públic i al foment de la mobilitat sostenible. La revisió 
tarifària que s’ha aprovat per enguany representa una 
reducció del 2,4% en la tarifa mitjana ponderada del 
sistema de transport.

Així mateix, l’ATM de Barcelona ha aprovat un pla 
d’impuls a la demanda on es concreten les mesures 
que han de contribuir a una major utilització dels siste·
mes de transport públic, essent el desenvolupament del 
projecte T·Mobilitat l’eix sobre el qual s’articulen les 
millores a introduir.
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El manament parlamentari de dur a terme un debat, en 
el marc de la Taula Social del Transport Públic, sobre 
la conveniència d’incorporar canvis en l’estructura ta·
rifària, es tindrà en compte en el moment procedimen·
tal oportú.

Pel que fa als sistemes de rodalies ferroviàries, aquests 
s’han implementat a Girona i al Camp de Tarragona, 
s’han integrat els seus sistemes tarifaris integrats. Ai·
xí mateix s’han presentat les rodalies de Lleida amb 
una configuració de serveis bus/tren, l’establiment de 
nous serveis de bus exprés i la integració tarifària dels 
serveis ferroviaris, prevista per al primer quadrimes·
tre del 2015.

Quant a la integració del Ripollès, el Berguedà i Oso·
na, per donar compliment a allò previst a la disposició 
addicional quinzena de la Llei 2/2014, de 27 de ge·
ner de mesures fiscals administratives, financeres i del 
sector públic, l’ATM de Barcelona va ampliar el passat 
1 de gener el sistema tarifari integrat a les comarques 
esmentades. En el Bages i l’Anoia ja està implemen·
tada.

Pel que fa al finançament, el Govern està duent a ter·
me les actuacions i les gestions pertinents per garan·
tir la màxima aportació de l’Administració de l’Estat 
en el finançament del sistema de transport metropolità

Sobre la viabilitat del sistema, el Govern està analit·
zant noves vies de finançament per al conjunt del siste·
ma de transport públic. En aquest sentit, el Parlament 
de Catalunya ha admès a tràmit la proposició de llei de 
finançament del sistema integrat del transport públic 
de Catalunya i, per tant, haurà de ser aquest l’instru·
ment el que determini el sistema de finançament del 
sistema de transport públic.

Barcelona, 7 de gener de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 103/X, 
sobre les infraestructures metropolitanes
Tram. 390-00103/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 98849 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re·
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do·
nar compliment dels punts c i g de la Moció 103/X, 
sobre les infraestructures metropolitanes (tram. 390·
00103/10), us informo del següent:

Tal com es descriu al Pla Director d’Infraestructures 
2011·2020, document aprovat definitivament amb data 
14 de novembre de 2013, la definició del traçat d’una 
possible connexió entre el Trambaix i el Trambesòs és 
complexa, fet que fa necessari fer un estudi detallat de 
les possible plantes i seccions de plataforma. Així, el 
traçat haurà de discórrer per corredors on des del punt 
de vista de la demanda sigui racional introduir el mo·
de tramviari. La implantació d’aquest perllongament 
també haurà de ser analitzada curosament davant la 
planificació de la xarxa de busos d’altes prestacions 
fera per l’Ajuntament de Barcelona i el seu desplega·
ment. Es preveu que aquesta actuació estigui operati·
va l’any 2020. Durant el 2014, l’ATM ha redactat un 
estudi d’alternatives per la caracterització de diferents 
traçats per a aquest corredor.

Quant al sector ferroviari, considerem que aquest és 
estratègic per al desenvolupament econòmic de Cata·
lunya. En aquest sentit treballem conjuntament amb 
la Direcció General d’Indústria en el marc del clúster 
Railgrup. Conscients de la importància del desenvolu·
pament del ferrocarril a tots els nivells, i de la necessi·
tat d’abordar professionalment els estudis per a la seva 
millora, treballem per potenciar la seva competitivitat 
global, amb la participació dels agents que participen 
en les diverses activitats que genera el sector promo·
vent, representant i defensant els seus interessos col·
lectius.

Així mateix, des de la vessant de la prestació dels ser·
veis de transport, l’impuls del servei ferroviari tant de 
viatgers com de mercaderies és un dels eixos princi·
pals d’actuació del Departament de Territori i Sosteni·
bilitat en matèria de mobilitat, tal i com resta reflectit 
en el Pla director d’Infraestructures, al Pla director de 
mobilitat i al pla de transport de viatgers de Catalunya 
en redacció.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 127/X, 
sobre l’economia del tercer sector
Tram. 390-00127/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 98786 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla·
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 127/X, sobre l’economia del 



19 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 476

4.50.02. INFORMACIó 75

tercer sector (tram. 390·00127/10), us informo del se·
güent:

Pel que fa a l’apartat a) que insta a introduir els me-
canismes necessaris en els processos de contractació 
pública, que tinguin en compte les especificitats de les 
entitats del tercer sector i continguin clàusules socials, 
i plantejar al Govern de l’Estat, en el procés de trans-
posició de les directives europees de contractació, la 
possibilitat de valorar els preus finals amb l’impost so-
bre el valor afegit, i en qualsevol cas, respectant sem-
pre la normativa aplicable.

En data 3 de febrer de 2014, va entrar en vigor Ins·
trucció 1/2014, de 9 de gener, per a l’increment de la 
transparència i l’optimització dels procediments de 
contractació. A l’apartat 6.1 d’aquesta Instrucció es fa 
referència a la previsió de clàusules socials.

Aquesta Instrucció ha estat tramesa a tots els òrgans 
de contractació de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i als organismes autònoms, empreses i 
entitats vinculades o dependents que n’integren el seu 
sector públic.

L’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació 
Pública està realitzant un seguiment del compliment 
de la incorporació de les clàusules socials el qual ge·
nerarà uns indicadors del tipus de contractes que in·
clouen clàusules socials i amb quin procediment s’han 
adjudicat. Així mateix, s’analitzen també les adjudica·
cions a entitats del tercer sector observant·ne la tipo·
logia d’empreses, la seva ubicació territorial, el tipus 
de contracte i la competitivitat d’aquestes empreses se·
gons els serveis.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya, a través de 
l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contracta·
ció Pública ha plantejat reiteradament la possibilitat 
de valorar els preus finals en els processos de contra·
ctació pública amb l’impost sobre el valor afegit i la 
resposta de l’Administració de l’Estat ha estat sempre 
en el sentit que el marc legal d’aplicació comunitari 
i estatal no ho possibilita. Aquesta mateixa valoració 
ha estat manifestada per la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, que, en el seu informe 
INF/DP/0006/14, de data 29 de maig de 2014, elabo·
rat a sol·licitud del Ministerio de Hacienda y Adminis·
traciones Públicas, declarà que no existeixen motius 
per posar en pràctica l’esmentada mesura i que aquesta 
podria restringir la competència.

No obstant, en data 20 de juny de 2014, la Generalitat 
de Catalunya va sol·licitar al Ministerio de Hacien·
da y Administraciones Públicas participar en el grup 
de treball constituït per l’Administració de l’Estat per 
a la transposició de les noves directives europees en 
matèria de contractació pública per tal de completar 
i aprofundir en les propostes prèviament traslladades 
per la Generalitat de Catalunya a l’Administració de 
l’Estat.

Pel que fa a l’apartat b) que insta a impulsar el paga-
ment dels deutes pendents a les entitats del tercer sec-
tor social des del 2010 en el termini de tres mesos, 
d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària i 
les disponibilitats de la Tresoreria.

Les decisions de la Generalitat de Catalunya en ma·
tèria financera estan subjectes als condicionants de 
finançament imposats per l’adhesió als mecanismes 
extraordinaris de suport facilitats per l’Estat a la liqui·
ditat de les Comunitats autònomes, els quals determi·
nen expressament les finalitats a què ha de ser aplicada 
la liquiditat atorgada.

El compliment de les obligacions amb el Tercer Sector 
tenen caràcter prioritari pel Govern, nogensmenys, ve 
condicionat, en primer lloc, per l’encaix pressupostari 
i, en segon lloc, per l’ordinalitat imposada en els paga·
ments per part de l’Estat.

D’altra banda, tal i com es va informar respecte del 
compliment de la Resolució 577/X del Parlament de 
Catalunya, sobre l’increment de la pobresa i les desi·
gualtats convé assenyalar que el Pla de Govern 2013·
2016, conté entre les mesures executives previstes per 
assolir els objectius de Govern de recuperació eco·
nòmica i cohesió social, l’impuls al Tercer sector i el 
compliment del Pla de Suport al Tercer Sector Social.

En l’esmentat Pla de Suport, que recull el compromís 
de col·laboració i suport mutu entre el Govern de la 
Generalitat i la Taula del Tercer Sector Social per tal 
de facilitar, potenciar i mantenir les activitats que les 
entitats socials duen a terme a Catalunya en l’àmbit de 
l’atenció a les persones, el Govern va expressar el seu 
compromís, de caràcter transversal i interdepartamen·
tal, que implica un treball conjunt de diversos departa·
ments i agències del Govern per tal de facilitar les acti·
vitats de les entitats socials, i en aquells àmbits en què 
sigui possible, impulsar i potenciar el seu paper en la 
prestació de serveis socials i d’atenció a les persones.

Pel que fa a l’apartat c) que insta a avaluar els resultats 
del Pla Aracoop 2013-2014, de foment de l’economia 
social, i convocar-ne una nova edició per al 2015, amb 
l’objectiu de promoure la viabilitat i el creixement de 
les entitats d’economia social.

Amb data 28 d’octubre de 2014 es realitzava al Cen·
tre cultura El Born de Barcelona l’acte de cloenda de 
la primera edició del programa marc Aracoop, amb 
la participació de les entitats promotores, sòcies, i col·
laboradores del programa.

El programa marc de cooperació públic·privat, ha es·
tat promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació 
en el context del Catalunya Emprèn, la Confederació 
i les federacions de cooperatives, i compta amb la col·
laboració de 80 entitats i institucions –34 entitats lo·
cals, 4 diputacions, 11 universitats i escoles de negoci, 
4 institucions financeres, 7 associacions i fundacions, 
20 cambres de comerç, col·legis i associacions profes·



19 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 476

4.50.02. INFORMACIó 76

sionals. Les activitats s’han realitzat en prop de 100 
ens locals (municipis i comarques) de Catalunya.

Durant l’any 2014 s’han dut a terme les següents ac·
tivitats:

– 150 empreses han rebut assessorament directe per al 
seu creixement i millora de la seva viabilitat.

– 15 empreses cooperatives i de l’economia social han 
ampliat la seva presència internacional amb assessora·
ment expert.

– S’han iniciat uns 194 nous projectes –incloent nous 
projectes emprenedors, transformacions d’associaci·
ons i cooperatives d’alumnes– i 40 empreses han tre·
ballat per potenciar projectes de col·laboració.

– 110 persones directives han millorat les seves com·
petències, en visió estratègica, lideratge i comunicació 
eficaç. També s’han realitzat tallers d’estratègia per 
dur a terme l’activitat professional en forma cooperati·
va a cambres de comerç i col·legis professionals.

– S’han dut a terme activitats d’aprenentatge de l’em·
presa social i cooperativa a escoles i universitats, en 
les que han participat prop de 3.000 estudiants. En 
concret han participat 120 escoles a les quals se’ls 
ha facilitat que els estudiants aprenguin el model de 
l’empresa cooperativa i coneguin experiències del 
sector.

– S’han dut a terme activitat en 10 universitats parti·
cipants, programant activitats per a alumnes de dife·
rents disciplines com ara start-up social o sessions de 
creativitat per impulsar noves idees i s’han incorpo·
rat crèdits d’emprenedoria cooperativa. Així mateix, 
s’han ofert 50 places de pràctiques professionals a 32 
cooperatives per a alumnes de 18 facultats.

– El web aracoop permet l’accés a tota la informació, 
eines i recursos que s’han desenvolupat durant el pro·
grama com ara una guia per a la creació de coopera·
tives, una aplicació interactiva per a l’aprenentatge de 
competències clau per a membres de Consells Rectors 
de cooperatives o una app de geolocalització de coo·
peratives que estarà disponible properament. Al web 
aracoop es poden trobar 54 audiovisuals d’empreses 
de l’economia social i cooperatives i 14 eines i recur·
sos d’aprenentatge.

Els participants valoren amb un 8’4 la valoració global 
de les activitats, amb 8’6 la seva utilitat i amb 8’4 l’ad·
quisició de competències i coneixements.

L’11 de novembre es va publicar la convocatòria de la 
II Edició del programa marc Aracoop que desenvolu·
parà noves mesures per complementar la primera edi·
ció i consolidar els eixos estratègics d’ampliar, reno·
var i enfortir la presència i viabilitat de les empreses 
d’economia social i cooperativa.

En concret, l’Aracoop 2015 desenvoluparà diversos 
projectes en el marc de tres línies de subvencions:

1. Assessorament en economia social i cooperativa.

Aquesta línia oferirà accions d’acompanyament expert 
i suport a la viabilitat, així com al creixement i/o la in·
ternacionalització de les empreses.

2. Aprenentatge, formació i millora de les competèn·
cies professionals de l’economia social i cooperativa.

Es continuarà promovent la millora de competències 
professionals per a persones que ocupen càrrecs de 
responsabilitats. S’oferirà formació en els diferents 
àmbits de gestió de l’empresa així com formació per 
a socis i membres de Consells Rectors. També s’in·
tensificarà la identificació de possibles projectes de col·
laboració entre empreses d’economia social i coope·
rativa.

Així mateix, s’intensificaran les accions de formació 
en els àmbits jurídics i fiscal a través de tallers per pro·
moure l’organització de l’activitat de professionals en 
empreses d’economia social i cooperativa. Es poten·
ciarà la presència del cooperativisme al món escolar 
i s’impulsaran nous projectes en l’àmbit universitari, 
com ara un MOOC (Massive Open Online Course) co·
operatiu o pràctiques en empreses.

3. Difusió de l’economia social i cooperativa.

El programa posarà èmfasi en l’objectiu de divulgar i 
difondre l’economia social i cooperativa a través de ví·
deos d’experiències al canal Youtube aracoop i es de·
senvoluparan noves aplicacions interactives per millo·
rar la governança i la gestió cooperativa.

Pel que fa a l’apartat d) que insta a impulsar un pla 
de millorament per a les necessitats financeres de les 
entitats del tercer sector que els faciliti l’accés al crè-
dit bancari. L’Institut Català de Finances ha de fa-
cilitar el finançament d’aquestes entitats mitjançant 
l’extensió del fons de garantia de l’economia social a 
les entitats del tercer sector. El Govern s’ha de com-
prometre a substituir progressivament les convoca-
tòries de subvencions per procediments de subvenci-
ons plurianuals que agilitin i redueixin els costos de 
gestió i de control, i ha de facilitar l’accés a aquests 
procediments.

En relació a aquest apartat cal assenyalar que el Go·
vern de la Generalitat, en la seva reunió del 22 de juli·
ol de 2014 va aprovar l’Acord GOV/110/2014, pel qual 
s’aprova el model tipus de bases reguladores dels pro·
cediments per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, tramitats per l’Adminis·
tració de la Generalitat i el seu sector públic.

La base 15 de l’esmentat model de bases, que regula el 
pagament de la subvenció, estableix:

15.1 L’obligació de pagament de la subvenció es tra-
mita un cop l’activitat subvencionada ha estat deguda-
ment justificada i s’ha complert la finalitat que en va 
motivar la concessió.
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Com a criteri general, si es preveu que la despesa se-
rà imputable a exercicis posteriors a aquell en què es 
resolgui la concessió caldrà tramitar el corresponent 
expedient pluriennal, sens perjudici de les particula-
ritats de la gestió els fons finalistes aportats per altres 
entitats i/o administracions públiques. La distribució 
per anualitats s’efectuarà segons el moment en què es 
prevegi l’execució pressupostària de la despesa.

Per altra banda, l’Institut Català de Finances disposa 
d’una línia específica, garantida per un fons específic 
dotat a l’Institut, per al finançament de centres espe·
cials de treball, empreses d’inserció laboral i totes les 
formes jurídiques de l’economia cooperativa (coopera·
tives, federacions de societats laborals, etc.) per a ne·
cessitats d’inversió, capitalització, necessitats de circu·
lant i bestretes de contractes del sector públic. A finals 
de 2013 la Junta de Govern de l’ICF ja va acordar la 
seva modificació perquè també es puguin beneficiar 
d’aquestes garanties les fundacions i associacions que 
realitzen una activitat econòmica i que es troben ins·
crites en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments 
de Serveis Socials (RESES) del departament de Ben·
estar Social i Família.

Pel que fa a l’apartat e) que insta a continuar impulsant 
mesures d’enfortiment de la formació del voluntariat, 
com ara l’ampliació del Pla de formació del voluntari-
at vigent, la recuperació de l’Escola d’Estiu del Volun-
tariat i les actuacions previstes en el futur II Pla nacio-
nal de l’associacionisme i el voluntariat.

Després d’un intens treball conjunt amb el sector que 
va culminar amb l’aprovació del II Pla Nacional d’As·
sociacionisme i Voluntariat (PNAV) pel Plenari del 
Consell Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 
el Govern aprova el PNAV 2014·15 el passat dia 15 de 
juliol.

El PNAV 2014·15 és un document estratègic que té per 
objectiu garantir la sostenibilitat de les entitats i el sec·
tor associatiu; així com reforçar l’estratègia per sensi·
bilitzar i implicar la ciutadania entorn del voluntariat 
l’associacionisme i els seus valors.

Les bases i el disseny del PNAV 2014·15 han tingut 
com a referència els resultats i les recomanacions de 
l’avaluació feta del PNAV 2008·11. Com a conseqüèn·
cia d’aquesta avaluació cal destacar justament dos fac·
tors que caracteritzen el PNAV 2014·15:

– Es disposa d’un instrument més àgil, més incisiu, 
més coordinat i més compartit, que permet teixir i 
exercir complicitats entre tots els agents, a diferència 
del PNAV 2008·11, l’extensió del qual va dificultar el 
treball àgil entre els diferents agents.

– El Pla destaca no tant per dissenyar les diferents ac·
tuacions que cada un dels diferents agents pot executar 
durant el període temps de vigència del mateix, sinó 
justament per posar en comú aquestes estratègies que 
permeten conèixer què poden fer tots els agents impli·

cats, de forma coordinada, no només des del coneixe·
ment de cadascú d’ells sinó també des de les responsa·
bilitats i rols que cadascú té i ha de tenir.

– S’incorporen indicadors de les actuacions executa·
des des de l’administració, que en permetin la seva 
avaluació.

En definitiva, les bases del Pla se sustenten en aquesta 
idea motor: «treballar des de la pròpia realitat aportant 
les capacitats i talents de cada agent per a l’enforti·
ment de l’associacionisme i el voluntariat».

El PNAV 2014·2015 està estructurat en 2 blocs estra·
tègics:

– La sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del 
sector associatiu.

– L’estratègia permanent de voluntariat.

Es planteja 8 objectius (4 per a cada bloc), i 16 mesures 
(6 per al primer bloc i 10 per al segon bloc).

Per altra banda, el Pla de Formació del Voluntariat 
(PFVC) és una de les línies estratègiques de treball 
de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 
(DGACC), perquè la formació és fonamental pel des·
envolupament del voluntariat. Així doncs, ajuda qua·
litativament a la seva tasca i aporta qualitat als projec·
tes que porten a terme les entitats en la millora dels 
seus processos i la consolidació i sostenibilitat, al ma·
teix temps que es desenvolupa una proposta formativa 
adreçada al voluntariat de qualsevol àmbit d’interven·
ció i als seus dirigents, amb la participació d’escoles i 
entitats de formació d’experiència reconeguda.

El PFVC dóna resposta al voluntariat de Catalunya en 
qualsevol nivell d’intervenció i tots els àmbits d’actu·
ació (ambiental, comunitari, cultural, internacional i 
social) i permet definir itineraris ideals de formació, 
i establir coneixement mutu d’entitats i voluntaris que 
actuen en un mateix territori i realitat, així com rendi·
bilitzar la formació, evitant la duplicació d’esforços i 
l’optimització de recursos.

Per fer possible aquest accés a la formació des dels di·
versos territoris, el Pla reconeix a les escoles formaci·
ons en línia i disposa també d’una aula virtual.

La important tradició associativa catalana ha afavorit 
que la formació del voluntariat hagi estat un valor afe·
git, i aquest fet ha permès poder comptar des dels ini·
cis del PFVC amb una bona base d’escoles que progra·
men la formació segons les demandes del sector.

Durant el primer semestre de 2014 s’han realitzat 69 
cursos de formació i han participat un total de 1754 
persones. Actualment s’està duent a terme un treball 
amb les escoles de formació d’avaluació del PFVC ca·
ra emprendre possibles reformes.

Pel que fa a l’Escola d’Estiu del Voluntariat és un espai 
de formació organitzat pel Departament de Benestar 
Social i Família i dut a terme per escoles del PFVC. 
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L’objectiu del projecte és oferir una formació específi·
ca del món del voluntariat, potenciar l’intercanvi d’ex·
periències entre persones voluntàries i associacions, i 
fomentar les relacions entre aquests.

Aquesta edició consta de cursos presencials en diver·
ses ciutats de Catalunya, tallers a la ciutat de Barcelo·
na i cursos i seminaris en línia que potencien l’oferta 
formativa de la Generalitat amb motiu de la Capitalitat 
Europea del Voluntariat de Barcelona i que renoven a 
fons el format de les edicions anteriors.

Enguany, l’Escola d’Estiu del Voluntariat (EEV) es va 
portar a terme del 2 de juliol al 27 de setembre i de 
manera simultània a Barcelona, Girona, Lleida, Tar·
ragona, Manresa, Sabadell i Tortosa després de 5 anys 
de no dur·se a terme.

Altres actuacions que ha portat a terme el Departa·
ment de Benestar Social i Família han estat:

– Aprovació del projecte de Llei del Voluntariat: una 
nova disposició normativa que regula el Voluntariat 
construïda conjuntament entre el sector i el Govern, 
que reforça i pren com a referent el Model Català de 
Voluntariat, que en reconeix la tasca, identifica els 
drets i deures de les persones voluntàries i les entitats, 
així com els recursos necessaris per a desenvolupar 
una acció voluntària de qualitat, cosa que repercuteix 
en l’enfortiment de les organitzacions.

10/12/2013. El Govern consolida el model català de 
voluntariat amb un projecte de llei que dóna seguretat 
jurídica a tots els sectors socials participants.

9/4/2014. El ple del Parlament ha acordat que continuï 
la tramitació del projecte de llei del voluntariat, al qual 
cap grup parlamentari ha presentat esmenes a la tota·
litat i que té per objectiu fomentar, promoure, reconèi·
xer i protegir el model català de voluntariat.

– Ley Voluntariado Estatal: el dia 14 de juliol de 2014 
vam enviar a la Dirección General de Servicios pa·
ra la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, 
Asuntos Sociales e Igualdad, les al·legacions i consi·
deracions que hem considerat convenients respecte a 
l’esborrany del anteproyecto de Ley Estatal del Volun·
tariado amb la finalitat de defensar el model català de 
voluntariat i la competència estatutària respecte al vo·
luntariat.

– Modificació del decret del Consell Associacionisme i 
Voluntariat de Catalunya: la modificació es va iniciar 
l’any passat en el sí del propi Consell amb la finalitat 
d’incrementar el nombre de vocalies i a més, l’entrada 
del Consell Nacional Joventut. Amb aquesta modifi·
cació, publicada al DOGC el 24 de juliol, s’adequa la 
composició i funcionament del CAVC a les necessitats 
actuals de l’òrgan, després del treball fet aquests qua·
tre primers anys de funcionament.

– Nou Premi Voluntariat: reprenem a partir del 28 
d’agost de 2014 la convocatòria del Premi voluntariat 

amb un format diferent i vinculat al Pla Nacional de 
l’Associacionisme i el Voluntariat. Una entitat podrà 
guanyar el premi dotat amb 10.000€ que aniran desti·
nats al projecte presentat, d’acord amb les bases.

– Barcelona Capital Europea del Voluntariat 2014: 
s’ha impulsat, donat suport i col·laborat en el desen·
volupament i coordinació de la capitalitat europea del 
voluntariat de Barcelona.

Pel que fa a l’apartat f) que insta a comprometre’s, tal 
com estableixen els punts 1 i 4 de les mesures orien-
tades a la suficiència econòmica del Pla de suport al 
tercer sector que estan desenvolupant conjuntament el 
Govern i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, a 
millorar la concertació de places de serveis socials per 
a contribuir a un millorament de l’estabilitat de les fi-
nances de les entitats que presten els serveis i garantir 
el manteniment de les bestretes en les convocatòries de 
subvencions al voltant del 80%.

L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del 
Departament de Benestar Social i Família continua 
treballant per a la concertació progressiva de places de 
serveis per a discapacitats. L’objectiu és que les places 
que actualment estan per subvenció passin a concerta·
ció. Aquest fet permetria l’enfortiment de la capacitat 
financera de les entitats socials i que puguin fer una 
millor planificació, tant econòmica com de funciona·
ment.

D’altra banda, totes les convocatòries de subvencions 
publicades pel Departament de Benestar Social i Fa·
mília durant l’any 2014 han previst atorgar bestretes 
superiors al 80% de la quantitat concedida. Aquest fet, 
contribueix a garantir l’estabilitat econòmica de les 
entitats i a la realització dels seus projectes.

Pel que fa a l’apartat g) que insta a agilitar els meca-
nismes necessaris per a complir el compromís assolit 
en el Pla de suport al tercer sector d’impulsar la sim-
plificació administrativa en tots els processos de sol-
licitud, tramitació i justificació de subvencions, i tam-
bé en el registre i els censos de les entitats.

S’ha constituït un grup de treball interdepartamental 
amb la finalitat de fer l’anàlisi i l’avaluació dels actu·
als procediments de gestió de subvencions i de la seva 
normativa reguladora, amb l’objectiu d’elaborar, pro·
posar i implementar mesures de millora i simplifica·
ció en aquests procediments orientades a l’homogene·
ïtzació de criteris en l’actuació dels gestors públics, la 
implementació generalitzada de procediments electrò·
nics de tramitació de les subvencions i la posada en 
marxa d’una aplicació informàtica comuna, als efectes 
d’assolir una major eficàcia i eficiència en la gestió de 
l’actuació subvencional de l’Administració de la Gene·
ralitat i del seu sector públic.

Fruit d’aquest treball, el Govern va aprovar l’Acord 
GOV/110/2014, de 22 de juliol (DOGC núm. 6671, de 
24 de juliol de 2014), pel qual s’aprova el model ti·
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pus de bases reguladores dels procediments per a la 
concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, tramitats per l’Administració de la Gene·
ralitat i el seu sector públic, amb la finalitat d’homoge·
neïtzar i millorar la gestió de les polítiques de foment 
de l’Administració de la Generalitat i el seu sector pú·
blic.

Així mateix, el grup de treball està elaborant una or·
dre per establir criteris homogenis en la tramitació, 
justificació i control de les subvencions, per tal d’uni·
ficar els requeriments sobre la presentació dels justifi·
cants acreditatius d’haver realitzat l’activitat o inver·
sió.

Complementàriament, s’està desenvolupant una eina 
corporativa de gestió de subvencions que permetrà una 
gestió més eficient dels ajuts i afavorirà la coordinació 
d’actuacions en aquesta matèria i, en especial, l’anàlisi 
orientada a finalitats.

Per últim, l’11 de febrer de 2014 el Govern va aprovar 
un Acord sobre mesures i projectes corporatius a de·
senvolupar el 2014 per desplegar l’administració elec·
trònica a l’Administració de la Generalitat que preveu, 
en el punt 3, el desenvolupament d’un projecte de «Re·
gistres i directoris» amb l’objectiu de revisar els dife·
rents registres i directoris amb la perspectiva d’iden·
tificar quin és el tractament adient per reduir·ne el 
nombre i fer·los més eficients, així com desenvolupar 
el sistema d’informació adient que a la vegada permeti 
a la ciutadania la consulta de les dades de què disposa 
l’Administració de la Generalitat.

Pel que fa a l’apartat h) que insta a promoure canvis le-
gislatius en l’àmbit estatal per a afavorir el mecenatge 
amb el finançament privat dels projectes i el millora-
ment dels incentius fiscals.

L’actual llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fis·
cal de les entitats sense finalitats lucratives i dels in·
centius fiscals al mecenatge, està desfasada. El Govern 
de l’Estat va anunciar que presentaria una nova llei 
del mecenatge durant aquesta legislatura, fet que no 
s’ha produït encara. Cal assenyalar que els impostos 
en els quals se centren els beneficis fiscals regulats en 
la Llei esmentada són de titularitat estatal (IRPF, IS i 
IVA) sobre les quals les competències normatives de 
les CCAA són inexistents (IVA i IS) o molt reduïdes 
(IRPF), tampoc tenen competències normatives sobre 
els impostos locals que contemplen també beneficis 
fiscals (bàsicament IBI i IAE).

Per tant, les competències normatives quant al règim 
fiscal de les entitats sense ànim de lucre i del mecenat·
ge són majoritàriament estatals i la Generalitat només 
té un marge limitat per establir incentius fiscals sobre 
els impostos autonòmics cedits (algunes bonificacions 
i deduccions en l’ITPAJD; deduccions en l’IRPF). El 
Grup parlamentari de CiU al Congrés va presentar el 
mes de maig passat una proposició de llei de modifica·
ció de la llei 49/2002 que, d’aprovar·se, podria donar 

resposta a les necessitats de foment del mecenatge en 
el finançament privat dels projectes i la millora dels 
incentius fiscals.

Pel que fa a l’apartat i) que insta a estudiar l’aplicació 
de la metodologia social return on investment (SROI), 
que mesura el retorn social de les inversions dutes a 
terme i permet assignar els recursos als programes que 
generen més impacte social de les inversions de la Ge-
neralitat.

L’estudi dels impactes econòmics i socials de les inter·
vencions públiques permet avaluar els beneficis i els 
costos de les polítiques, plans o programes. L’objectiu 
últim és disposar de dades que ajudin a prendre deci·
sions que assegurin el millor ús possible dels recursos 
públics.

L’interès a fer aquest tipus de valoracions no és nou. 
La Llei 13/1989, de 14 de desembre, ja preveia que 
s’adjuntés un estudi econòmic en termes de cost·be·
nefici a les disposicions de caràcter general. Posteri·
orment, la Llei 13/2008, de 5 de novembre, i la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, van incorporar el requeriment 
que els projectes de disposicions reglamentàries i els 
avantprojectes de llei s’acompanyin amb un informe 
d’impacte econòmic i social que avaluï els costos i els 
beneficis, tant per a les persones que en són destinatà·
ries com sobre la realitat social i econòmica.

D’altra banda, una de les recomanacions del Consell 
Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixe·
ment (CAREC) és precisament l’adopció d’una meto·
dologia completa d’avaluació socioeconòmica i am·
biental d’infraestructures perquè es pugui aplicar de 
manera homogènia i homologada a tots els projectes i 
que permeti objectivar el grau de prioritat dels projec·
tes d’infraestructures amb criteris cost·benefici. Tam·
bé demana que aquesta consideració del valor econò·
mic de l’activitat s’estengui més enllà de les inversions 
i s’apliqui en totes les mesures legislatives i nous pro·
grames de despesa.

Per poder avançar en aquest àmbit, el 20 de desembre 
de 2011 va entrar en vigor l’Acord de Govern pel qual 
s’aproven les directrius sobre el contingut i el procedi·
ment d’elaboració de l’informe pressupostari, econò·
mic i social. Aquest informe és preceptiu en el cas de 
propostes amb un impacte previst en les finances de la 
Generalitat de Catalunya de més de 10 milions d’eu·
ros.

D’altra banda, la Llei de mesures fiscals, administra·
tives, financeres i del sector públic per al 2014, incor·
pora un nou article a la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya (article 31 bis) que fa referència a l’avalua·
ció econòmica de les polítiques públiques en què es 
contempla que «[...] els projectes d’inversió i les inter·
vencions públiques que es prevegi que tinguin un im·
pacte rellevant han d’anar acompanyats d’un informe 
d’impacte econòmic i social, en què s’avaluïn els cos·
tos i els beneficis que implica el projecte per als seus 
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destinataris i per a la realitat social i econòmica, mit·
jançant l’anàlisi cost benefici o altres sistemes d’avalu·
ació en els termes que estableixi el Govern».

La Generalitat, doncs, ja està aplicant l’anàlisi econò·
mica, d’acord amb els supòsits de l’AG de 20/12/2011. 
Per tal d’estendre i ampliar el seu coneixement i la ca·
pacitació tècnica entre el personal de l’Administració 
de la Generalitat que l’ha d’aplicar, es compta amb la 
col·laboració d’IVALUA, amb qui ja s’han fet 4 edici·
ons de formació en avaluació econòmica i tècniques 
d’anàlisi cost benefici i cost efectivitat per al personal 
de la Generalitat i s’ha desenvolupat una guia d’avalu·
ació econòmica amb IVALUA. Actualment s’està pre·
parant formació especialitzada en l’àmbit de les políti·
ques socials i d’educació.

D’altra banda, també s’està treballant des d’una visió in·
terdepartamental, liderada pel departament de Territo·
ri en una metodologia d’anàlisi cost benefici específica 
per a les inversions en infraestructures de transport, que 
després s’anirà estenent a altres projectes d’inversió.

La metodologia SROI (Social Return on Invenstment) 
és una metodologia d’avaluació que té molts punts de 
contacte amb l’anàlisi cost benefici i altres tècniques 
d’avaluació econòmica, com l’anàlisi cost efectivitat. 
Comparteixen les eines d’anàlisi en el sentit que es 
tracta d’identificar els costos i els beneficis d’una in·
tervenció pública, quantificar·los i traduir·los a valors 
monetaris per poder comparar si els beneficis superen 
als costos. En l’SROI, el valor de referència que s’acos·
tuma a mostrar és la ràtio benefici cost (per exemple, 
una inversió d’un euro en el servei d’atenció domicili·
ària reporta un benefici social de 3 euros).

Els costos i els beneficis sempre es consideren des del 
punt de vista de tota la societat i no de l’organització 
impulsora de la iniciativa o dels seus beneficiaris direc·
tes. Presenta algunes diferències menors amb l’anàlisi 
cost benefici, com ara la inclusió de les diferents pers·
pectives dels agents econòmics i socials en l’anàlisi que 
l’SROI i la seva intervenció activa en la identificació 
dels beneficis o impactes. En essència, però, l’objectiu 
final és el mateix: fer servir una tècnica d’anàlisi que 
permeti l’assignació de recursos que reporti un major 
valor per al conjunt de la societat i que afegeixi infor·
mació de qualitat i faciliti la presa de decisions a qui 
correspongui. L’anàlisi es pot fer abans de portar a ter·
me la iniciativa (ajut a la presa de decisions) o un cop 
portada a terme aquesta (rendiment de comptes, apre·
nentatge, millora, reassignació de recursos).

En conclusió, per tant, a l’Administració de la Genera·
litat ja s’està aplicant aquesta metodologia d’avaluació 
econòmica dels costos i beneficis de les intervencions 
públiques.

Barcelona, 15 de desembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 129/X, 
sobre la política d’acció exterior
Tram. 390-00129/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 97901 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa l’article 140.3 del Regla·
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Moció 129/X, sobre la política d’acció exterior (tram. 
390·00129/10) us informo, amb el document annex fa·
cilitat per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió 
Europea, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona,15 de desembre de 2014

Francesc Homs i Molist
Conseller de la Presidència

Annex

El Govern sempre ha defensat que l’acció exterior és 
un instrument que ha d’estar al servei de les necessi·
tats del país i ha de servir per defensar els interessos 
dels seus ciutadans. Per això, el Govern ha treballat, 
des de l’inici de la present legislatura, per impulsar la 
Llei de l’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió 
Europea, que el Parlament de Catalunya va aprovar el 
passat dia 25 de novembre. Es tracta d’una Llei que 
té per objectiu ordenar i coordinar l’acció exterior del 
Govern i les relacions amb la Unió Europea i donar 
suport a les altres institucions, organismes i societat 
civil de Catalunya en la seva projecció internacional. 
A més, aquesta Llei permet la concreció i l’articulació 
política, institucional i administrativa de les disposi·
cions estatutàries en matèria d’acció exterior i imple·
menta un mandat polític i compromès en seu parla·
mentària per donar major seguretat jurídica a l’acció 
exterior del Govern.

La nova Llei ha permès consolidar i millorar en un 
text jurídic els principis rectors i objectius que han re·
git fins avui l’acció exterior de la Generalitat, compro·
metent, així, l’acció de Govern per garantir·ne el seu 
compliment. En aquest sentit, és rellevant evidenciar 
que tots els punts de la moció han estat recollits en 
l’articulat de la Llei.

Així mateix, el Govern ha aprovat, el dia 9 de desem·
bre, el Pla director de cooperació al desenvolupament 
2015·2018, que fixa com a objectius prioritaris els 
drets humans de les dones i els drets col·lectius dels 
pobles. Es tracta del quart pla director de la política 
pública de cooperació, que reafirma el compromís del 
Govern de Catalunya amb la llibertat, la justícia global 
i la solidaritat internacional, que recull la Llei catalana 
de cooperació al desenvolupament.
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També en l’àmbit de la cooperació val la pena desta·
car, entre d’altres, la convocatòria de subvencions que 
ha impulsat aquest 2014 l’Agència Catalana de Coope·
ració al Desenvolupament destinada a donar suport a 
projectes d’educació per al desenvolupament amb una 
dotació pressupostària de 580.000 euros, l’Ajut Hu·
manitari i d’Emergència destinat a la Franja de Gaza 
(60.000 euros), al Kurdistan (25.000 euros), o el desti·
nat a les crisis humanitàries de l’ebola (125.000 euros) 
i als conflictes de llargada durada a la República De·
mocràtica del Congo, República Centreafricana i Su·
dan del Sud (311.450 euros).

La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea 
també vetlla per garantir la màxima coherència i coor·
dinació de les actuacions del Govern amb les altres ad·
ministracions públiques en l’àmbit de l’acció exterior. 
Per aconseguir una interlocució el més fluïda possible 
es va crear la figura del responsable del seguiment de 
l’acció exterior i de la UE a cada departament i s’estan 
treballant plans de treball departamentals i interdepar·
tamentals per tal de contribuir a la posada en pràctica 
de les actuacions amb dimensió exterior de la mane·
ra més eficaç, coordinada i planificada possible. Són 
exemples d’aquesta coordinació interdepartamental 
l’aprovació, aquest mes de setembre, del Pla Marroc 
2014·2017 o el suport a la nova emigració amb la posa·
da en marxa del Pla de Ciutadania i de les Migracions 
de la Generalitat de Catalunya. Aquesta coordinació 
també es manté en l’àmbit de la cooperació al desen·
volupament, sigui amb els departaments, per mitjà de 
la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Des·
envolupament, o amb les entitats, per mitjà del Consell 
de Cooperació al Desenvolupament. També es man·
té una coordinació amb la resta d’ens locals, especi·
alment amb l’Ajuntament i la Diputació de Barcelo·
na. En l’àmbit de la cooperació, aquesta coordinació es 
vehicula per mitjà de la Comissió de coordinació amb 
els ens locals.

La promoció del reconeixement del dret de les perso·
nes i dels pobles a la defensa i la promoció de la cul·
tura, la llengua i la identitat pròpies, i el foment del 
desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi 
climàtic també han estat objectius d’aquest Govern i 
de nombroses actuacions. La creació d’una nova di·
recció general d’Afers Multilaterals i Europeus, en 
cooperació amb els departaments competents, té l’ob·
jectiu de contribuir en aquest punt, com també en afa·
vorir el compliment dels principis de la Carta de les 
Nacions Unides i el Tractat de la Unió Europea, a més 
d’establir relacions directes amb aquests i altres orga·
nismes multilaterals.

Roger Albinyana i Saigí
Secretari

Control del compliment de la Moció 130/X, 
sobre la gestió dels aeroports i ports de 
competència estatal
Tram. 390-00130/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 98098 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Re·
glament del Parlament de Catalunya, i per tal de do·
nar compliment a la Moció 130/X, sobre la gestió dels 
aeroports i ports de competència estatal (tram. 390·
00130/10), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat, tal i com va comunicar a 
través de les al·legacions presentades al PITVI (Plan de 
Infraestructures, Transporte y Vivienda 2012·2024), 
va manifestar que s’hauria d’incidir en un model de 
gestió de proximitat, i gestionar les infraestructures 
aeroportuàries des d’un àmbit competencial proper al 
usuari, en aquest cas les Comunitats Autònomes i les 
institucions regionals i locals.

Així, el Govern de la Generalitat ha instat a l’Estat, de 
manera recurrent, a liberalitzar el mercat aeroportua·
ri espanyol, actualment sota el monopoli d’AENA en 
base a un model aeroportuari tancat a la competència. 
El model de gestió individualitzada dels aeroports és 
la norma i no l’excepció en el conjunt de la Unió Euro·
pea, el qual permet a cada aeroport efectuar polítiques 
comercials pròpies en un marc de competència entre 
aeroports.

Així mateix, s’ha manifestat el rebuig a la privatitza·
ció parcial d’AENA, ja que no significa un canvi de 
model, sinó tan sols passar d’un monopoli públic a un 
de semipúblic. Es tracta d’una privatització, no d’una 
liberalització. D’aquesta manera es tanca la porta a la 
participació directa de les institucions catalanes i de la 
societat civil en els òrgans de gestió de l’Aeroport del 
Prat, de Girona · Costa Brava, de Reus i de Sabadell, 
impossibilitant dur a terme les mesures més adequa·
des de comercialització i promoció específiques per a 
cada aeroport.

Finalment, es considera que amb el canvi de model, 
passant de l’actual gestió integrada a la gestió indivi·
dualitzada, no seria necessari desclassificar com a in·
terès general els aeroports de Girona · Costa Brava, 
Reus i Sabadell, ja que cadascun seria independent de 
l’altre i podrien operar en un marc de competència, tot 
permetent que les institucions regionals i locals, pú·
bliques i privades, poguessin formar part dels seus òr·
gans de gestió.

Tanmateix, i fins que no es faci efectiu el canvi de mo·
del general, el Govern continuarà insistint en la neces·

Fascicle tercer
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sitat de desclassificar aquests tres aeroports, els quals 
requereixen d’un impuls que els faci molt més com·
petitius del que són ara sota el monopoli centralitzat 
d’AENA. Cal recordar que, en el cas de Girona, l’ae·
roport ha perdut prop de la meitat de passatgers en els 
darrers 6 anys, situant·se molt per sota dels 3 milions.

Pel que fa als ports, els principis d’autonomia portu·
ària, també financera, i de lliure competència entre 
ports són els que regeixen la legislació espanyola en la 
matèria. Malgrat això, en els darrers anys s’han apro·
vat mesures que poden afectar aquests principis, com 
ara la vigència, per llei, dels Fons de Compensació 
Interportuari, mecanisme de finançament previst pel 
Decret Llei 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova 
la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

El Govern de la Generalitat, juntament amb els ports de 
Barcelona i de Tarragona i les autoritats locals, està tre·
ballant activament per ampliar l’autonomia dels ports 
per de fer·los més competitius, alineant·se així amb les 
propostes de la Comissió Europea, les quals destaquen 
la importància d’una major competència entre ports, 
un augment de l’autonomia financera mitjançant una 
major llibertat en fixar i cobrar taxes, la independèn·
cia dels supervisors i la transparència en el finançament 
públic per evitar distorsions en la competència.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, està en permanents nego·
ciacions amb el Ministeri de Foment, per aconseguir 
un acord perquè el nou Fons d’Accessibilitat dels Ports 
establert per decret pel Govern de l’Estat serveixi per 
invertir en les infraestructures dels mateixos ports ca·
talans o dels seus àmbits d’influència, deixant sense 
efecte la primera proposta presentada per l’Estat, la 
qual afectava d’arrel el principi d’autonomia financera 
dels ports i la competitivitat dels ports de Barcelona 
i Tarragona. Aquest nou sistema de finançament es·
tà previst que s’afegeixi al provinent dels pressupostos 
generals de l’Estat.

Cal assenyalar que el Port de Barcelona és el principal 
contribuïdor, amb diferència, del sistema portuari de 
l’Estat. Aporta el 22,5% del total del Fons de Com·
pensació Interportuari (mecanisme de finançament 
previst pel Decret Llei 2/2011, de 5 de setembre, pel 
qual s’aprova la Llei de Ports de l’Estat i de la Mari·
na Mercant) i el 17,5% del finançament de l’ens públic 
Ports de l’Estat.

En relació amb l’accés ferroviari i viari al port de Bar·
celona, el passat 5 de novembre el Ministeri de Fo·
ment va adjudicar les obres del nou accés viari. També 
està treballant junt amb el Port de Barcelona en la re·
dacció dels projectes constructius del nou accés ferro·
viari per poder licitar les obres l’any 2015.

Pel que fa a la connexió ferroviària entre Barcelona i 
la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona, el Departa·
ment de Territori i Sostenibilitat va lliurar l’any 2013 
al Ministeri de Foment una proposta d’execució per fa·

ses i finançament mitjançant una col·laboració públi·
coprivada, per tal que es poguessin iniciar les obres 
d’aquesta connexió, adjudicades el maig de 2010. En el 
moment actual, el Ministeri de Foment està estudiant 
aquesta proposta.

Atès que el projecte de llei de pressupostos generals de 
l’Estat pel 2015 no inclou cap partida específica per al 
nou accés a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona, 
el Departament de Territori i Sostenibilitat n’ha pre·
sentat una esmena per a què sigui inclosa una partida 
pressupostària el 2015 per a l’impuls d’aquesta conne·
xió mitjançant una participació públicoprivada.

Barcelona, 11 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 133/X, 
sobre la creació del Registre de professio-
nals sanitaris de Catalunya
Tram. 390-00133/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 100106 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció amb número 
de tramitació 390·00133/10, sobre la creació del Re·
gistre de professionals sanitaris de Catalunya, el con·
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió 
de Salut.

Barcelona, 30 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
100106).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 04.02.2015 al 24.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
missió corresponent, el qual finirà el 25.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.
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Control del compliment de la Moció 135/X, 
sobre el comerç
Tram. 390-00135/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 100000 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Felip Puig i Godes, Conseller d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis·
posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca·
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’in·
forme de compliment de la Moció 135/X, sobre el 
comerç, amb número de tramitació 390·00135/10, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co·
missió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 22 de desembre de 2014

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Empresa i 
Ocupació (reg. 100000).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 02.02.2015 al 20.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
missió corresponent, el qual finirà el 23.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Control del compliment de la Moció 137/X, 
sobre les policies locals i la col·laboració i 
coordinació amb la resta de cossos de po-
licia
Tram. 390-00137/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 100025 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 140.3 del Regla·
ment del Parlament de Catalunya, i per tal de donar 
compliment a la Moció 137/X, sobre les policies locals 
i la col·laboració i coordinació amb la resta de cossos 

de policia (número de tramitació 390·00137/10), us in·
formo del següent:

Pel que fa a l’apartat 2, el projecte de llei de mesures 
fiscals, financeres i administratives per al 2015 preveu, 
en el seu article 65, la modificació de la Llei 16/1991, 
de 10 de juliol, de policies locals, en el sentit d’afegir 
una setena disposició addicional amb el text següent:

«1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les 
categories d’agent i caporal de l’escala bàsica es classi·
fiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, 
en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normati·
va vigent en matèria de funció pública.

2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la dife·
rència retributiva del sou base resultant de la classi·
ficació en el grup C1 es dedueix de les retribucions 
complementàries de la corresponent relació de llocs de 
treball [...]»

Pel que fa a l’apartat 3.a, el Departament d’Interior ha 
fixat en el seu Pla Departamental 2013 · 2016 els ter·
minis d’inici i de finalització per elaborar l’avantpro·
jecte de llei del sistema de policia de Catalunya.

Amb relació a l’apartat 3.b, el Departament d’Interior, 
l’any 2013, va aprovar la Guia per a l’elaboració de 
plans locals de seguretat amb l’objectiu de donar una 
eina de consulta als municipis que posessin en mar·
xa el pla i fomentar·ne l’elaboració. Simultàniament va 
oferir als municipis el suport tècnic i l’assessorament 
del personal del Departament encarregat d’elaborar el 
Pla general de seguretat de Catalunya. Durant el 2014 
s’ha treballat amb 17 municipis, que estan en diferents 
fases d’elaboració del seu pla.

D’altra banda, en el marc de les juntes locals de segu·
retat s’exposa als municipis, de forma sistemàtica, els 
avantatges de comptar amb eines de planificació com 
són el plans locals de seguretat i se’ls ofereix suport 
tècnic perquè els posin en marxa.

Quant a l’apartat 3.c, en data 31 d’octubre de 2013, el 
director general de la Policia va dirigir una carta al 
degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya per de·
manar que els mitjans de comunicació difuminessin 
el rostre dels membres de la Policia de la Generalitat · 
Mossos d’Esquadra quan la difusió de la seva imatge 
no fos rellevant.

Des del Departament d’Interior s’està treballant per 
determinar quins preceptes i quines normatives s’hau·
rien de modificar per garantir que els rostres dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra i de les policies 
locals quedin difuminats en les informacions dels mit·
jans de comunicació i determinar en quins cassos és o 
no rellevant.

Pel que fa a l’apartat 3.d, el Servei Català de Trànsit 
impulsa l’aprovació dels plans locals de seguretat vi·
ària (PLSV) als municipis de Catalunya des de l’any 
2006. Fins al 2013 s’havien elaborat 156 plans, 98 se·
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guiments i 34 avaluacions. Enguany s’estan elaborant 
19 PLSV més, de manera que en finalitzar l’any hi 
haurà 175 PLSV, 119 seguiments i 56 avaluacions.

Per a l’any 2015 està previst seguir redactant plans 
locals de seguretat viària per incidir en municipis de 
10.000 a 20.000 habitants, entre d’altres, tal com mar·
ca al Pla de Seguretat Viària 2014·2016.

Per la seva banda, el Pla Estratègic 2014·2020, aprovat 
per Acord de Govern de 14 de gener de 2014 i tramès 
al Parlament de Catalunya en data 16 de gener, englo·
ba 6 objectius principals, el tercer dels quals marca 
com a línia estratègica «Involucrar i coordinar entitats 
públiques i privades en la millora de la mobilitat se·
gura».

Amb relació a l’apartat 3.e, la Policia de la Generali·
tat · Mossos d’Esquadra compleix el Decret Legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals.

La Unitat Canina del Cos de Mossos d’Esquadra, es·
pecialitzada en la recerca d’explosius, d’estupefaents i 
paper moneda i de persones, té la seu al Complex Cen·
tral d’Egara, on es disposa d’un edifici de 900 m2 apro·
ximadament destinat a gosseres, amb capacitat per a 
70 gossos, amb caneres individuals. També disposa 
d’una pista d’entrenament caní equipat amb obstacles 
d’agilitat, una sala dedicada a la neteja i el rentat dels 
animals, una cuina, un consultori veterinari, magat·
zems i sala de reunions. Les unitats desconcentrades 
de la Unitat Canina a les Regions Policials de Girona, 
Camp de Tarragona i Ponent disposen també d’instal·
lacions.

L’adopció de gossos es prioritza sobre la compra, sem·
pre que es trobin animals que reuneixin les caracterís·
tiques idònies per al treball especialitzat. L’any 2013 
se’n van adoptar sis.

Quan els gossos passen a ser no operatius se’ls procura 
l’acollida en les millors condicions. En ocasions conti·
nuen a la unitat i en altres es fa proposta de donació a 
una persona que doni garanties de que l’animal estarà 
ben atès. Sovint, els acull el propi guia o una persona 
propera.

Les condicions de vida dels gossos, en definitiva, són 
idònies.

Quant a l’apartat 3.f, l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) ofereix formació als cossos de poli·
cia de Catalunya en els diferents àmbits d’actuació en 
què aquests poden actuar i d’acord amb les competèn·
cies que la legislació els ha encomanat.

La formació per capacitar els agents de policia per 
atendre les víctimes i els col·lectius especialment vul·
nerables esdevé una part important en els continguts 
formatius de les activitats que s’hi realitzen. Ja des de 
la formació bàsica, que reben tots els agents per a l’ac·
cés a la professió de policia (ja siguin membres dels 

cossos de policies locals com membres de la Policia 
de la Generalitat · Mossos d’Esquadra), es capacita per 
dur a terme tasques d’atenció a les víctimes de vio·
lència masclista, formació que s’imparteix tant des del 
vessant teòric i de conceptualització d’aquesta proble·
màtica, com des de la part més pràctica, en la qual 
s’ofereixen les pautes d’actuació bàsiques per dur a ter·
me l’atenció o la derivació als professionals que cor·
responguin.

Així, doncs, en el Curs de formació bàsica per a poli·
cies els aspirants reben més de 30 hores de formació 
sobre aquesta temàtica, formació impartida tant per 
professionals del món de la sociologia i del dret, com 
per personal tècnic de l’administració i membres dels 
cossos policials. No es tracta només d’una formació 
teòrica, sinó que també els alumnes, de forma pràc·
tica, es formen en els procediments i les actituds més 
adequades per atendre aquestes víctimes.

També dins la formació bàsica, els alumnes del Curs 
d’agent interí i del Curs de vigilant municipal reben 
una formació bàsica per capacitar·los per dur a ter·
me les primeres actuacions a les víctimes de violència 
masclista.

Pel que fa a la formació per a la promoció, que per·
met l’accés als membres dels cossos de policia a les 
diferents categories professionals i que reben tots els 
aspirants a una categoria professional concreta, inde·
pendentment del cos de procedència al qual pertanyin, 
també es treballen en els seus programes formatius els 
procediments d’actuació d’acord amb el rol de coman·
dament que hauran de realitzar.

En l’àmbit de la formació continuada l’ISPC ofereix 
als membres dels cossos de policies locals accions for·
matives en què s’aprofundeix de manera més concreta 
en aquesta temàtica.

En el programa d’activitats de l’Institut consta, des de 
fa anys, el Taller sobre les primeres intervencions po-
licials amb víctimes de violència masclista i domèsti-
ca, de 25 hores lectives, que té per objectiu formatiu 
general que els alumnes sàpiguen desenvolupar ade·
quadament una primera intervenció en situacions amb 
víctimes de violència masclista i domèstica. En aques·
ta acció formativa es treballa de forma molt pràctica, 
entre d’altres continguts, la contextualització d’aquest 
tipus de violència, quines actuacions es duen a terme 
en l’àmbit civil i en l’àmbit penal, com saber detec·
tar les situacions de violència i els indicadors de risc 
de la víctima, així com l’atenció de forma urgent a 
aquestes víctimes. Aquesta formació és impartida per 
membres del Cos de Mossos d’Esquadra experts i amb 
molts anys d’experiència professional en la temàtica, 
així com per membres del món judicial també espe·
cialitzats.

En el marc del Curs d’instrucció d’atestats es forma 
als alumnes en les característiques concretes de la ins·
trucció d’atestats per delictes de violència domèstica 
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i atendre les víctimes, tant des del vessant de la ins·
trucció policial com des de la part del dret penal i pro·
cessal.

Els membres dels cossos de policia local també poden 
accedir al Curs d’actualització en seguretat ciutada-
na, en el qual també s’imparteix formació concreta so·
bre les primeres actuacions amb víctimes de violència 
masclista.

L’ISPC programa anualment jornades monogràfiques 
sobre diferents continguts per divulgar i informar so·
bre aspectes concrets de l’àmbit de la seguretat, adre·
çades a tots els col·lectius de la seguretat i en les quals 
es tracta aquesta temàtica, com per exemple la Jorna-
da sobre crim organitzat: tràfic d’éssers humans en què 
part de les ponències es van centrar en les actuacions 
per atendre dones víctimes d’explotació sexual i de vi·
olència.

Amb relació a l’apartat 3.g, les restriccions pressupos·
tàries no han permès incrementar els recursos desti·
nats a la Subdirecció General de Coordinació de la 
Policia de Catalunya en els pressupostos per al 2015. 
Tanmateix, no s’ha renunciat a potenciar el paper de 
la Subdirecció i s’està estudiant la possibilitat de col·
laborar amb altres unitats del Departament, de ma·
nera que puguin donar suport en tasques concretes 
i, d’aquesta manera, incrementar les capacitats de la 
Subdirecció.

Quant a l’apartat 3.h, el manteniment de la seguretat 
en els llocs públics és una competència pròpia dels 
municipis i aquells que no disposen de policia local es 
poden dotar de guàrdies, vigilants, agents, algutzirs o 
similars perquè exerceixin les funcions a què es refe·
reix l’article 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de 
les policies locals.

La Direcció General d’Administració de Seguretat, 
l’any 2013, va elaborar un Formulari de dades bàsi-
ques del servei de vigilants municipals, per actualit·
zar i completar la informació referent a aquests cos·
sos, que es va trametre als ajuntaments de Catalunya 
que no tenien policia local. Es va rebre resposta de 108 
municipis informant que tenien cossos de vigilants 
municipals, amb un total de 383 efectius i una tipolo·
gia i distribució territorial dispar. Aquest coneixement 
ha permès adreçar·se als municipis per mantenir·los 
informats d’aquells temes que els poguessin ser d’utili·
tat, així com recollir les seves necessitats en l’exercici 
de les seves funcions, dins el model de seguretat de 
Catalunya.

Actualment s’està estudiant la possibilitat d’incorpo·
rar·los a la xarxa de comunicacions RESCAT.

Finalment, pel que fa a l’apartat 3.i, el Departament 
d’Interior està liderant la modernització dels sistemes 
d’informació dels cossos policials amb una clara ori·
entació cap a la col·laboració i la coordinació en matè·
ria de seguretat i d’emergències. Així, la millora que 

el 112 pot aportar a les policies locals és a través de 
la implantació del programari de gestió denominat 
SIPCAT, mitjançant la signatura de convenis marc de 
col·laboració SIPCAT entre el Departament d’Interior 
i els Ajuntaments amb policia local de Catalunya que 
encara no els hagin subscrit. La implantació d’aquesta 
aplicació informàtica comuna als cossos de policia lo·
cal que gestioni les demandes del ciutadà i l’assignació 
de serveis i recursos, i alhora els permeti la incorpora·
ció al Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgèn·
cia 112 de Catalunya, incrementarà la seva efectivitat i 
millorarà la prestació del servei.

Barcelona, 22 de desembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 138/X, 
sobre l’atenció sanitària del sistema sanitari 
públic
Tram. 390-00138/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 100011 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presen·
tació de l’informe de compliment de la moció amb 
número de tramitació 390·00138/10, sobre l’atenció 
sanitària del sistema sanitari públic, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió de 
Salut.

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
100011).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 02.02.2015 al 20.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
missió corresponent, el qual finirà el 23.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.
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Control del compliment de la Moció 139/X, 
sobre la situació dels hospitals
Tram. 390-00139/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 100012 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Boi Ruiz i García, Conseller de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 
del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la moció amb número 
de tramitació 390·00139/10, sobre la situació dels hos·
pitals, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Salut.

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
100012).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 02.02.2015 al 20.02.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
missió corresponent, el qual finirà el 23.02.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Control del compliment de la Moció 140/X, 
sobre el transport ferroviari i els centres lo-
gístics
Tram. 390-00140/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 99940 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, conseller de Territori i Sosteni·
bilitat de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament 
de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’infor·
me de compliment de la Moció 140/X, sobre el trans·
port ferroviari i els centres logístics, amb número de 
tramitació 390·00140/10, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Territori i Sosteni·
bilitat.

Barcelona, 18 de desembre de 2014

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat (reg. 99940).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re·
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 16.03.2015 al 07.04.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co·
missió corresponent, el qual finirà el 08.04.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Control del compliment de la Moció 151/X, 
sobre les polítiques socials
Tram. 390-00151/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 100101 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Neus Munté i Fernández, Consellera de Benestar So·
cial i Família de la Generalitat de Catalunya, a l’empa·
ra del que disposa l’article 94 del Reglament del Parla·
ment de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presenta·
ció del punt 7 de l’informe de compliment de la Mo·
ció 151/X, sobre les polítiques socials, amb número de 
tramitació 390·00151/10, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració atès que és necessari la informació d’al·
tres Departaments.

Barcelona, 29 de desembre de 2014

Neus Munté i Fernández
Consellera de Benestar Social i Família
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Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Benestar 
Social i Família (reg. 100101).
Pròrroga al punt 7: d’acord amb els articles 94 i 140.3 
del Reglament, s’acorda de concedir una pròrroga de 
15 dies hàbils (del 04.02.2015 al 24.02.2015) del ter·
mini que disposa el Govern per a retre comptes davant 
la Comissió corresponent, el qual finirà el 25.02.2015, 
a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Control del compliment de la Moció 164/X, 
sobre les mesures per a fer front a la deso-
cupació juvenil
Tram. 390-00164/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, 13.01.2015

Control del compliment de la Moció 165/X, 
sobre política industrial
Tram. 390-00165/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, 13.01.2015

Control del compliment de la Moció 166/X, 
sobre l’esport
Tram. 390-00166/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, 13.01.2015

Control del compliment de la Moció 167/X, 
sobre les polítiques transversals amb relació 
a la violència contra les dones
Tram. 390-00167/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per·
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, 13.01.2015

Control del compliment de la Moció 168/X, 
sobre les polítiques de muntanya
Tram. 390-00168/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama·
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, 13.01.2015

Control del compliment de la Moció 169/X, 
sobre els dipòsits en entitats de crèdit i llur 
impacte en l’execució de la Llei de pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 
2014
Tram. 390-00169/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por·
taveus, 13.01.2015
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4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant el Ple perquè infor-
mi sobre el seu paper en els governs dels 
quals va formar part durant la presidència 
de Jordi Pujol i Soley
Tram. 361-00008/10

Sol·licitud

Presentació: Grup Parlamentari Socialista (reg. 99936).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre l’adjudi-
cació directa a Túnels Barcelona Cadí de la 
concessió d’explotació dels túnels de Vallvi-
drera i del Cadí
Tram. 354-00369/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 469)

Al BOPC 469, a la pàg. 30,

On hi diu: «[...] Mesa de la Comissió de Territori i Sos·
tenibilitat, 19.12.2015.»

Hi ha de dir: «[...] Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.12.2014.»

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra general de Qualitat Ambiental davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre la restauració ambiental dels 
runams salins de Sallent i la fiança per a ga-
rantir-la
Tram. 356-00944/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 469)

Al BOPC 469, a la pàg. 44,

On hi diu: «[...] Mesa de la Comissió de Territori i Sos·
tenibilitat, 19.12.2015.»

Hi ha de dir: «[...] Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 19.12.2014.»

Sol·licitud de compareixença de Martí Boa-
da, professor titular del Departament de Ge-
ografia de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i investigador de l’Institut de Ciència 
i Tecnologia Ambientals d’aquesta universi-
tat, davant la Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què expliqui el projecte del museu europeu 
dels boscos
Tram. 356-00955/10

Sol·licitud

Presentació: Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 100268).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu·
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
15.01.2015.
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 

I COMPAREIXENCES DE 

MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre la sentèn-
cia del Tribunal Suprem relativa a l’adjudi-
cació del contracte de gestió del servei de 
subministrament d’aigua en alta de la xarxa 
Ter-Llobregat
Tram. 355-00167/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de 
privatització i d’adjudicació de l’empresa pú-
blica Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00168/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, 13.01.2015.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària 47

Convocada per al 21 de gener de 2015

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con·
voco a la sessió següent del Ple del Parlament, el 21 de 
gener de 2015, a les 10.00 h al Saló de sessions.

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
21 de gener, a les 10.00 h).

2. Liquidació del pressupost del Parlament correspo·
nent al 2013. Tram. 232·00004/10. Mesa ampliada. 
Liquidació del pressupost (art. 29.3.h del Reglament).

3. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234·
00027/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 
456, 41).

4. Suspensió de drets i deures parlamentaris d’un di·
putat. Tram. 236·00001/10. Comissió de l’Estatut dels 
Diputats. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(dictamen: BOPC 476).

5. Proposició de llei del règim especial d’Aran. Tram. 
202·00055/10. Comissió d’Afers Institucionals. De·
bat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: 
BOPC 475, 3).

6. Decret llei 8/2014, del 23 de desembre, pel qual es 
crea el Registre de traductors i intèrprets judicials per 
a la seva actuació davant els òrgans judicials amb seu a 
Catalunya. Tram. 203·00018/10. Govern de la Genera·
litat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 
decret llei (text presentat: BOPC 471, 21).

7. Decret llei 6/2014, del 23 de desembre, de neces·
sitats financeres del sector públic en pròrroga pressu·
postària. Tram. 203·00016/10. Govern de la Generali·
tat. Debat i votació sobre la validació o derogació del 
decret llei (text presentat: BOPC 471, 17).

8. Decret llei 7/2014, del 23 de desembre, pel qual es 
deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el segon paràgraf de 
l’apartat 4 de l’article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 
de desembre, d’ordenació dels equipaments comerci·
als. Tram. 203·00017/10. Govern de la Generalitat. 
Debat i votació sobre la validació o derogació del de·
cret llei (text presentat: BOPC 471, 19).

9. Decret llei 9/2014, del 30 de desembre, de mesures 
urgents en matèria de personal. Tram. 203·00019/10. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la vali·
dació o derogació del decret llei (text presentat: BOPC 
471, 26).

10. Proposició de llei de modificació de la Llei 5/1994, 
del 4 de juliol, reguladora dels serveis de prevenció 
i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. 
Tram. 202·00058/10. Grup Parlamentari del Partit Po·
pular de Catalunya. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 351, 18).

11. Proposició de llei de mesures urgents per a l’habi·
tatge. Tram. 202·00018/08. Comissió Promotora. De·
bat de totalitat (text presentat: BOPC 60/VIII, 50).

12. Interpel·lació al Govern sobre les escoles bressol. 
Tram. 300·00256/10. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la política de reestruc·
turació del deute a escala europea. Tram. 300·00257/10. 
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Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds · 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre els mitjans materials 
i personals de l’Administració de justícia. Tram. 300·
00258/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan·
ciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les accions per a des·
plegar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de trans·
parència, accés a la informació pública i bon govern. 
Tram. 300·00259/10. Gemma Calvet i Barot, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre els principals reptes 
i oportunitats que ofereixen les polítiques de la Unió 
Europea. Tram. 300·00260/10. Jordi Solé i Ferrando, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca·
talunya. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre l’amenaça gihadista. 
Tram. 300·00261/10. Grup Parlamentari del Partit Po·
pular de Catalunya. Substanciació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre les adjudicacions d’activitat i les retribucions dels 
directius del sector sanitari. Tram. 302·00234/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre transparència i contractació en el sistema sanitari. 
Tram. 302·00235/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre les polítiques de salut. Tram. 302·00239/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre el canvi climàtic. Tram. 302·00236/10. Grup Par·
lamentari Socialista. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre el seu paper en el projecte BCN World. Tram. 302·
00237/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata·
lunya Verds · Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so·
bre l’acció exterior. Tram. 302·00238/10. Grup Parla·
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vo·
tació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’acord de lliure comerç i inversions entre la 
Unió Europea i els Estats Units (TTIP). Tram. 302·
00240/10. Grup Mixt. Debat i votació.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2015

La presidenta
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria de la Universitat Oberta de Catalu-
nya corresponent al 2012 i al 2013
Tram. 334-00096/10

Presentació
Josep A. Planell, Rector de Universitat 

Oberta de Catalunya

Reg. 98959 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Ensenyament i Universitats: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

Atès el primer punt de l’article 8, del títol segon de la 
llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la Uni·
versitat Oberta de Catalunya, on diu que el Parlament 
de Catalunya exerceix el control de les activitats de la 
Universitat Oberta de Catalunya i que aquesta haurà 
de presentar·li una memòria anual i donar·li comptes 
de les seves actuacions, em complau sol·licitar·vos que 
accepteu a tràmit la present petició de compareixença.

Aprofito l’avinentesa per saludar·vos molt cordial·
ment,

Barcelona, 17 de desembre de 2014

Josep A. Planell

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre la situació en data del 30 de se-
tembre de 2014 dels avals d’operacions amb 
venciment posterior a l’1 de gener de 2014
Tram. 334-00098/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 100104 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Fi·
nances i Pressupost del Parlament de Catalunya, us 



19 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 476

4.70.05. INFORMACIó 91

trameto adjunta, la informació a 30 de setembre de 
2014, a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Le·
gislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Cata·
lunya.

Cordialment,

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Andreu Mas·Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 30 
de setembre de 2014
Tram. 334-00099/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 100105 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 30 de setembre de 2014, i 
l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers i 
de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 
de la mateixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de 
Catalunya.

Barcelona, 23 de desembre de 2014

Andreu Mas·Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’evolució dels resultats no fi-
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 30 de setembre de 2014
Tram. 334-00100/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 100105 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb NT 334-00099/10.

Informe sobre l’estat de la cultura i de les 
arts corresponent al 2014
Tram. 334-00101/10

Presentació
President, del Consell Nacional 

de la Cultura i de les Arts

Reg. 100123 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Cultura i Llengua: Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la presidenta del Parlament

Senyora,

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoN·
CA), elegit pel Parlament de Catalunya i adscrit al 
Departament de Cultura de la Generalitat, es va cre·
ar com a ens de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia, amb els objectius de vetllar pel desenvolupa·
ment de l’activitat artística i cultural a Catalunya, col·
laborar en l’ordenament de la política cultural i vetllar 
pel suport a la creació artística i per la seva promoció.

Una de les principals fites anuals del CoNCA és l’ela·
boració de l’informe sobre l’estat de la cultura i de les 
arts a Catalunya. L’informe d’enguany, que ara us faig 
arribar, duu el títol «Una cultura policèntrica i articu·
lada. Estat de la Cultura i de les Arts 02_2014» i hi 
hem volgut posar l’accent en els canvis que els anys de 
crisis passats estan produint en el sector cultural. La 
caiguda dels indicadors tradicionals de consum cultu·
ral, la precarització del sector o la reducció del me·
cenatge tradicional contrasten amb l’aparició de pro·
postes culturals alternatives que aporten un vigor nou 
gràcies, en part, a la utilització de les noves tecnologi·
es per a la creació d’espais col·laboratius i d’intermedi·
ació. La política cultural ha de saber integrar aquestes 
noves formes de fer cultura amb les preexistents per 
aconseguir una cultura policèntrica i articulada.

Així mateix, us trameto, adjunta, la Memòria d’activi·
tats de la nostra institució corresponent a l’any 2013 en 
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compliment del que estableix l’article 18.2 de la Llei 
6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts.

Amb l’esperança que ambdós documents siguin del 
vostre interès, aprofito aquesta avinentesa per salu·
dar·vos ben cordialment.

Barcelona, 17 de desembre de 2014

Carles Duarte i Montserrat
President del Consell Nacional de la Cultura  
i de les Arts

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Memòria del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts corresponent al 2013
Tram. 334-00102/10

Presentació
President, del Consell Nacional 

de la Cultura i de les Arts

Reg. 100123 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Cultura i Llengua: Mesa del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb NT 334-00101/10.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe relatiu a la Resolució 702/X, del Par-
lament de Catalunya, per la qual s’aprova 
el Dictamen de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 335-00007/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 100103 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

A la Mesa del Parlament

Enviem, en annex, informe de compliment sobre les 
recomanacions i propostes de millora de la Resolució 
702/X del Parlament de Catalunya, per la qual s’apro·
va el dictamen de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i 
la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vul·
neració dels Drets dels Consumidors (CIREF). Amb 
aquest informe també es dóna compliment a l’apartat 

2.a del punt XXXI de la Resolució 776/X del Parla·
ment de Catalunya, sobre l’orientació política general 
del Govern.

Barcelona, 29 de desembre de 2014

Andreu Mas·Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe relatiu a l’apartat 2 del punt XXXI de 
la Resolució 776/X, del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’orientació política general del 
Govern
Tram. 335-00008/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 100103 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 13.01.2015

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb NT 335-00007/10.

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
setembre del 2014
Tram. 337-00043/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 98859 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 13.01.2015

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer·vos a mans l’Informe sobre l’observan·
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, se·
tembre de 2014 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 11 de desembre de 2014

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 7067-2014 inter-
posat pel president del Govern de l’Estat con-
tra determinats articles de la Llei 3/2014, del 
19 de febrer, d’horaris comercials i de mesu-
res per a determinades activitats de promoció
Tram. 381-00007/10

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

La letrada del Parlamento de Cataluña, en representa·
ción y defensa de la Cámara, según tiene acreditado en 
el procedimiento correspondiente al recurso de incons·
titucionalidad núm. 7067-2014 ante el Tribunal Consti·
tucional comparece, y como mejor en derecho proceda

Dice

1. Que, en fecha 10 de diciembre de 2014 el Parlamento 
de Cataluña fue notificado de la providencia del Ple·
no de este Tribunal de 2 de diciembre de 2014, por la 
que se admitía a trámite el Recurso de Inconstituciona·
lidad número 7067-2014, promovido por el Presiden·
te del Gobierno y en su representación y defensa por 
el Abogado del Estado contra los artículos 1.2 letra 
b); 2. i); 2. j) (en el caso del art 2, se entiende que se 
refiere al apartado 1); 3.1; 3.2 y 16.10 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 3/2014 de 19 de febrero, de 
horarios comerciales y determinadas actividades de 
promoción, confiriendo un plazo de quince días para 
personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

2. Que, mediante providencia de 18 de diciembre de 
2014 el Tribunal Constitucional, a petición de esta repre·
sentación tuvo por personado al Parlamento de Cataluña, 
en el recurso de referencia y le confirió una prórroga de 
ocho días más, desde el siguiente al de expiración del 
plazo ordinario para la formulación de alegaciones.

3. Que, evacuando el trámite conferido mediante la 
providencia a que se ha hecho referencia, esta repre·
sentación se opone a la demanda planteada en base a 
la formulación de las siguientes,

Alegaciones

Primera. Alcance y delimitación del objeto  
del recurso interpuesto y motivos en los que  
se fundamenta la demanda.

El presente recurso de inconstitucionalidad se inter·
pone contra los artículos 1.2 letra b); 2.1 letras i) y j); 

3.1 y 3.2; y 16.10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y me·
didas para determinadas actividades de promoción (en 
adelante, Ley catalana de horarios comerciales 3/2014), 
cuya regulación de los referidos artículos impugnados 
realizada bajo el encuadramiento de la regulación ad·
ministrativa de los establecimientos comerciales pivota 
sobre tres grandes ejes: la regulación en materia de ho·
rarios comerciales, la determinación de los municipios 
turísticos y la regulación de las actividades relaciona·
das con las ventas promocionales concretamente, la re·
gulación de las ventas en período de rebajas.

En primer lugar, nos vamos a referir a la finalidad per·
seguida mediante la regulación contenida en Ley cata·
lana de horarios comerciales 3/2014, en segundo lugar, 
se expondrá cuál es el contexto jurídico·normativo 
donde se inserta dicha modificación normativa, para 
finalmente exponer la materia concreta objeto de re·
gulación modificativa, para así poder identificar con la 
máxima precisión posible, si la regulación substantiva 
incurre en la supuesta inconstitucionalidad alegada de 
contrario y sobre la cual se plantean las dudas de cons·
titucionalidad, justificando así, como más adelante se 
verá, la plena constitucionalidad de los preceptos im·
pugnados.

En relación con la finalidad perseguida mediante la 
aprobación de la Ley catalana de horarios comercia·
les 3/2014, debemos afirmar que la misma establece la 
regulación administrativa de los establecimientos co·
merciales en dos bloques diferenciados: horarios co·
merciales y actividades de promoción. Así la referida 
Ley establece un conjunto de modificaciones legislati·
vas que afectan a la ordenación de la actividad comer·
cial en Cataluña y que se dirigen tal y como reza su 
Exposición de Motivos, a «preservar el modelo comer-
cial catalán, el derecho de los trabajadores autónomos 
y asalariados del comercio a la conciliación de la vi-
da laboral y familiar, y el derecho de los ciudadanos a 
disponer de una oferta diversificada en un entorno de 
proximidad y, en tanto que consumidores, a disponer 
de referencias claras y veraces sobre las característi-
cas y la procedencia de los productos que se les ofrece 
en rebajas o en la modalidad de venta de excedentes (o 
outlets)». Además la referida Exposición de Motivos 
insiste en la necesidad de tener en cuenta la preserva·
ción del modelo urbano de proximidad como uno de 
los elementos esenciales en la configuración del terri·
torio y de la fisonomía de los núcleos urbanos de Cata·
luña y como el máximo exponente del estilo de vida de 
las ciudades y eje vertebrador de las mismas.

Por otro lado, debemos tener en cuenta también, a los 
efectos de poder disipar, (como más adelante se verá, y 
en el sentido afirmado por la parte recurrente, cualqui·
er intencionalidad de incorporar subrepticiamente una 
normativa en contra de la estatal considerada como 
básica), que los objetivos de la Ley catalana de hora·
rios comerciales 3/2014, está en plena sintonía con los 
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objetivos expresamente reconocidos como «razones 
imperiosas de interés general» por la jurisprudencia 
constitucional y por las disposiciones de la Directiva 
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mer·
cado interior. Por lo tanto, de lo que se ha tratado es 
de adoptar, en el marco de las competencias estatu·
tariamente reconocidas, un conjunto de medidas pa·
ra salvaguardar los intereses y las expectativas de los 
consumidores y usuarios, mantener un equilibrio entre 
los distintos formatos comerciales, y en definitiva, pa·
ra estimular la actividad comercial.

En relación con el contexto jurídico normativo don·
de se inserta Ley catalana de horarios comerciales 
3/2014, debemos afirmar que la misma tal y como reza 
la Disposición final segunda de la misma se articula 
desde el punto de vista material a partir de «la compe-
tencia exclusiva en materia de comercio interior esta-
blecida del artículo 121.1 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña» cuyo contenido de la misma se proyecta en 
tres ejes: el Título primero, que contiene la regulación 
en materia de horarios comerciales; el Título segun·
do, que establece medidas en materia de actividades 
de promoción comercial, y el Título tercero, que modi·
fica el artículo 45 del texto refundido de los preceptos 
de la Ley 1/1983, de 18 de febrero, y la Ley 23/1991, de 
29 de noviembre aprobado por el Decreto legislativo 
1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior.

Por otro lado, y a los efectos de seguir en la línea de 
contextualizar el marco regulatorio sobre la materia 
relativa al comercio interior, y concretamente, en rela·
ción con uno de los precedentes que por su importan·
cia debe hacerse mención, debemos destacar que en el 
ámbito del Estado se produjo la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado del Real Decreto·ley 20/2012 en 
fecha 14 de julio de 2012, de medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la com·
petitividad, (en adelante, Real Decreto·ley 20/2012) 
cuyo objetivo fue el diseño de una estrategia de políti·
ca económica que contuviese los elementos imprescin·
dibles para superar la fuerte recesión y los desequili·
brios pendientes de resolver de la economía española. 
En este sentido, tal y como reza su Exposición de Mo·
tivos «La mencionada estrategia pivota sobre dos ejes: 
la consolidación fiscal y el impulso de nuevas reformas 
estructurales», reformas que afectan a distintos secto·
res y que suponen la adopción de medidas de diversa 
índole, dirigidas principalmente a «flexibilizar la es-
tructura productiva [...] generar crecimiento adicional 
y compensar parcialmente de esta forma el impacto 
restrictivo de la política fiscal a corto plazo».

De entre las medidas contenidas en el Real Decreto·
ley 20/2012, y en lo concerniente a la materia que nos 
ocupa, a saber, la regulación del comercio interior, 
deben destacarse las «Medidas de liberalización co-
mercial y de fomento de la internacionalización em-
presarial» incluidas en el Título V, especialmente las 

contenidas en el artículo 27, que contienen la modifi·
cación de diversos preceptos de la Ley 1/2004, de 21 
de diciembre, de horarios comerciales (en adelante, 
LHC); las contenidas en el artículo 28 que modifican 
la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del co·
mercio minorista (en adelante, LORCOMIN); la dis·
posición adicional undécima, sobre declaración de 
zonas de gran afluencia turística; la disposición transi·
toria decimocuarta, sobre la vigencia transitoria de los 
calendarios de domingos y festivos, y las disposicio·
nes finales segunda y tercera, que contienen medidas 
adoptadas por conexión con las modificaciones intro·
ducidas en la LHC.

Fue con motivo de la publicación del Real Decre·
to·ley 20/2012, que el Gobierno de la Generalidad 
y una décima parte de los diputados del Parlamento 
de Cataluña (en este caso, a petición del Grupo par·
lamentario Socialista) por conducto de la Presidenta 
del Parlamento, solicitaron del Consejo de Garantías 
Estatutarias la emisión del Dictamen correspondien·
te sobre la adecuación del referido Real Decreto·Ley 
20/2012 al Estatuto de Autonomía y a la Constitución, 
por considerar que el mismo adolecía de inconstituci·
onalidad, en lo concerniente a los preceptos que modi·
fican la normativa sobre ordenación de comercio en lo 
referente a la regulación de los horarios comerciales, 
así como a la regulación de las actividades de promo·
ción de ventas. Posteriormente, el Consejo de Garan·
tías Estatutarias emitió dentro del plazo legalmen·
te establecido al efecto, el correspondiente Dictamen 
11/2012, de 22 de agosto, en el que se acordó mediante 
la unanimidad de todos sus miembros que algunos de 
los preceptos que modificaban la normativa sobre or·
denación de comercio, a los que esta representación se 
referirá más adelante a lo largo de las presentes ale·
gaciones, no encontraban acomodo, al bloque consti·
tucional de distribución de competencias relativas al 
comercio interior, por ir en contra de lo establecido en 
el artículo 149.1.13 CE, y vulnerar las competencias 
que con el carácter de exclusivas, se reservan estatu·
tariamente a la Generalidad en materia de ordenación 
de la actividad comercial previstas en el artículo 121.1 
del Estatuto de Autonomía (BOPC núm. 372, de 4 de 
septiembre de 2012).

Una vez emitido y publicado el Dictamen y a pesar de 
que se inició el trámite parlamentario correspondien·
te a los efectos de posibilitar la interposición del cor·
respondiente recurso de inconstitucionalidad contra el 
Real Decreto·ley 20/2012 (BOPC núm. 379/IX, de 17 
de septiembre de 2012), éste no pudo finalizarse toda 
vez que en fecha 2 de octubre de 2012, el Presidente de 
la Generalidad disolvió el Parlamento y previa disolu·
ción de la IX Legislatura convocó las elecciones auto·
nómicas, de modo que, finalmente, no pudo interpo·
nerse por parte de la representación del Parlamento de 
Cataluña el correspondiente recurso de inconstitucio·
nalidad, a pesar de que ya existía el Dictamen que ava·
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laba desde un punto de vista jurídico·constitucional la 
referida interposición.

En relación con el Gobierno de la Generalidad, otra 
de las partes legitimadas a los efectos de interposición 
del recurso de inconstitucionalidad cabe mencionar 
que, en virtud de lo establecido en el artículo 33.2 de 
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribu·
nal Constitucional (en adelante, LOTC) se constituyó 
la Comisión Bilateral Generalidad·Estado para resol·
ver las discrepancias en relación con algunas de las 
disposiciones del Real Decreto·Ley 20/2012, y con el 
objetivo final de evitar la interposición del recurso, te·
niendo conocimiento que las partes no llegaron a nin·
gún acuerdo ni por la vía interpretativa, ni mediante 
la correspondiente modificación normativa a los efec·
tos de poder dirimir las discrepancias competenciales 
planteadas en materia de comercio interior (DOGC 
núm. 6244, de 31 de octubre de 2012). Posteriormen·
te, y como consecuencia de lo anterior, el Gobierno de 
la Generalidad interpuso Recurso de Inconstituciona·
lidad núm. 1983/2013 en lo concerniente al sector del 
comercio, contra los artículos 27; 28; Disposición adi·
cional, undécima; Disposición transitoria decimocuar·
ta y Disposiciones Finales segunda y tercera del Real 
Decreto·Ley 20/2012. 

De todo lo expuesto anteriormente se deduce con cla·
ridad que la regulación en materia de comercio interi·
or y en concreto, la relativa a horarios comerciales, ob·
jeto de la impugnación por la parte recurrente, cuyos 
aspectos regula también el Real Decreto·Ley 20/2012, 
no ha sido una cuestión pacífica. Ello es así, por cuanto 
que además de la interposición del recurso de inconsti·
tucionalidad por parte del Gobierno de la Generalidad 
de Cataluña al cual ya nos hemos referido anterior·
mente contra la regulación estatal en materia de ho·
rarios comerciales y de la oposición del Parlamento 
de Cataluña manifestada explícitamente, aunque sea 
por distintos cauces, hay que tener en cuenta además, 
que penden ante este Tribunal otros cuatro recursos 
de inconstitucionalidad sobre la materia regulatoria de 
los horarios comerciales incluida en el Real Decreto·
Ley 20/2012. Estos recursos que han estado interpu·
estos por la Junta de Andalucía (RIN 5741/2012); por 
la Asamblea de Extremadura (RIN 5755/2012); por el 
Gobierno de Canarias (RIN 2240/2013); y por el Go·
bierno Vasco (RIN 2218/2013) versan sobre la discon·
formidad desde el punto de vista de la constitucionali·
dad del referido Real Decreto·Ley, precepto que como 
más adelante se verá, la parte recurrente (y a pesar de 
la situación precedente que no es nada pacífica) invoca 
para justificar la inconstitucionalidad mediata o indi·
recta por vulneración del artículo 149.1.13º de la CE 
del precepto autonómico recurrido, y cuya adecuación 
constitucional se defiende mediante las presentes ale·
gaciones.

Frente a toda esta situación, y con motivo de la pu·
blicación y entrada en vigor del Real Decreto·Ley 

20/2012, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña 
decidió aprobar el 30 de octubre de 2012 y en virtud 
de sus competencias en materia de ordenación de la 
actividad comercial, una regulación que aclarase y de·
terminase cuál debía ser el marco normativo de aplica·
ción en materia de horarios comerciales y de activida·
des de promoción comercial, a partir de las referidas 
competencias que el Estatuto de Autonomía le recono·
ce como exclusivas, a saber la correspondiente a co·
mercio interior del artículo 121.1 EAC

De ahí que el objeto de la aprobación del Decreto·Ley 
catalán 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en ma·
teria de horarios comerciales y determinadas activida·
des de promoción (DOGC núm. 6245, de 2 de noviem·
bre de 2012) se dirigiese principalmente, tal y como se 
explicitaba en la Exposición de Motivos, a «adoptar 
con carácter de urgencia medidas que clarifiquen cuá-
les son las disposiciones aplicables en Cataluña en es-
tos ámbitos, especialmente teniendo en cuenta los efec-
tos que prevén los puntos 4 y 5 del artículo 27 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio - de manera inme-
diata: la libertad de horarios, 24 horas al día 365 días 
al año, excepto los diez festivos y de manera diferida (a 
partir del 1 de enero de 2013) apertura durante todos 
días festivos del año– en caso de que la Generalidad 
no apruebe una regulación específica». En definitiva, 
el objeto de la aprobación y posterior convalidación 
del Decreto·Ley catalán 4/2012, fue la defensa de las 
competencias exclusivas de la Generalidad en materia 
de comercio con la finalidad de «evitar daños irrepa-
rables derivados del impacto de la nueva regulación 
que ha sido impulsada por el Gobierno del Estado».

Posteriormente, y mediante providencia de 26 de fe·
brero de 2013, se admitió a trámite el Recurso de In·
constitucionalidad número 630·2013, promovido por 
el Presidente del Gobierno contra los artículos 1.2 
letras a) a e) de la Ley del Parlamento de Cataluña 
8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales 
en la redacción dada por el artículo 1 del Decreto·Ley 
catalán 4/2012; los artículos 2.1, letras b), c), d), f), i) y 
j); y 2.2 de la misma Ley 8/2004, en la redacción dada 
por el artículo 2 del referido Decreto·Ley, y por último 
contra el art. 5 del Decreto·Ley catalán 4/2012. Poste·
riormente, por acuerdo de la Mesa del Parlamento de 
fecha 5 de marzo de 2013, esta representación presen·
tó en tiempo y forma las correspondientes alegaciones 
al recurso interpuesto en defensa de las competencias 
autonómicas en materia de comercio interior del art. 
121 EAC y por considerar que la regulación contenida 
en los artículos 27 y 28 del Real Decreto·Ley 20/2012 
que sirvió de parámetro de enjuiciamiento excedía de 
lo que debía considerarse como básico (recurso hasta 
la fecha pendiente de resolución).

Una vez expuestos los motivos que han servido de so·
porte legítimo para justificar la aprobación de la Ley 
catalana de horarios comerciales 3/2014, y expuesto 
el contexto jurídico·normativo en donde queda justifi·
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cada estatutariamente la regulación en materia de co·
mercio interior y concretamente, la relativa a horarios 
comerciales, objeto también de la presente impugna·
ción, debemos destacar que ésta no ha sido una cues·
tión pacífica desde el punto de vista de su constituci·
onalidad, tanto desde el ámbito del Estado, como, en 
el autonómico. Por ello se pasa a analizar el contenido 
de los preceptos objeto del presente recurso, y a expo·
ner su alcance desde el punto de vista material, para 
seguidamente identificar con precisión los motivos o 
razones que sirven de fundamento a la representación 
procesal del Gobierno a los efectos de plantear las du·
das sobre su constitucionalidad, y contra las cuales se 
articulan las presentes alegaciones.

De modo preliminar debe destacarse que conforme se 
indica en la disposición final segunda de la Ley cata·
lana de horarios comerciales, 3/2014 ésta se ha dictado 
al amparo de la legítima competencia exclusiva en ma·
teria de comercio interior, atribuida a la Generalitat de 
Cataluña por el artículo 121 del Estatuto de Autono·
mía de Cataluña aprobado por Ley Orgánica 6/2006, 
de 19 de julio de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña (en adelante, EAC) sin que se deba afir·
mar (como afirma la recurrente) de que se trata de “un 
subterfugio para eludir el marco de la legislación bási-
ca estatal”.

En lo concerniente al primero de los preceptos que se 
impugnan, el artículo 1.2 letra b) de la Ley catalana 
de horarios comerciales 3/2014, debemos afirmar que 
en el referido apartado 2 se establecen una serie de 
reglas a los efectos de modular el horario general pro·
clamado en el artículo 1.1 bajo el principio del libre 
establecimiento de los horarios comerciales en térmi·
nos absolutos. Se trata del establecimiento, como ya se 
hizo en su momento con la Ley catalana de horarios 
comerciales 8/2004, (modificada por el Decreto·Ley 
4/2012, de 30 de octubre) de unos criterios que son de 
aplicación a los establecimientos comerciales de venta 
al público.

En primer lugar, debe hacerse mención a la circuns·
tancia de que la norma contenida en la letra b), del ar·
tículo 1.2 se refiere al número máximo de horas al día 
de apertura de los comercios que se establece en 12 
horas (letra b), tanto los días laborables como los fes·
tivos autorizados.

En segundo lugar, el artículo 2 de la Ley catalana de 
horarios comerciales 3/2014, (en idéntico sentido que 
el Decreto·Ley catalán 4/2012 de medidas en materia 
de horarios comerciales y determinadas actividades 
de promoción, que mediante su artículo 2 modificó el 
artículo 2 de la Ley catalana de horarios comerciales 
8/2004) establece distintos «supuestos de exclusión del 
horario comercial general» establecido en el artículo 1 
y que afecta a distintos tipos de establecimientos.

En relación con los preceptos impugnados de este ar·
tículo 2, que son las letras i) y j) del apartado 1 de la 

Ley catalana de horarios comerciales 3/2014, nos refe·
rimos al supuesto establecido en la letra i), que excluye 
del régimen general de horarios de los «establecimien-
tos comerciales de venta personalizada o en régimen 
de autoservicio cuyos titulares sean pequeñas o medi-
anas empresas que no pertenezcan grupos empresari-
ales, siempre y cuando la superficie de venta no supere 
los 150 m2 y cuenten con una oferta orientada esenci-
almente a productos de compra cotidiana de alimenta-
ción». La Ley catalana de horarios comerciales 3/2014 
añade un nuevo inciso in fine respecto de la regulación 
anterior contenida en el Decreto·ley catalán 4/2012 
de medidas en materia de horarios comerciales y de·
terminadas actividades de promoción, consistente en 
afirmar que «Esta excepción puede hacerse extensiva, 
por un período de seis meses, como máximo, a los es-
tablecimientos de la misma dimensión y actividad que 
pasen a ser directamente gestionados por empresas 
franquiciadoras pequeñas, medianas o grandes como 
consecuencia del cese de su franquiciado que tenga la 
consideración de pequeña o mediana empresa no per-
teneciente a un grupo empresarial».

En relación con la letra j) del artículo 2.1 de la Ley 
catalana de horarios comerciales 3/2014 debemos afir·
mar que ésta proyecta las exclusiones del horario co·
mercial general, a los establecimientos de venta perso·
nalizada o en régimen de autoservicio «cuyos titulares 
sean pequeñas o medianas empresas que no perte-
nezcan a grupos o cadenas de distribución ni operen 
bajo el mismo nombre comercial, situados en munici-
pios de menos de 5.000 habitantes, siempre y cuando 
la superficie de venta no supere los 150 m², previa au-
torización del pleno municipal y la comunicación del 
Ayuntamiento al departamento competente en materia 
de comercio».

En tercer lugar, se impugnan los apartados 1 y 2 del 
artículo 3 de la Ley catalana de horarios comerciales 
3/2014, cuyo objeto es la determinación de los muni·
cipios turísticos, así como el establecimiento de aque·
llos parámetros que permiten la consideración de los 
mismos como zona turística. Los referidos apartados 
establecen unos baremos en función de la población 
puestos en relación con determinados alojamientos tu·
rísticos, como más adelante se pasará a analizar con 
más detalle.

Finalmente, y a los efectos de seguir en la tarea de de·
terminar el contenido material exacto de los artículos 
que son objeto de la presente impugnación, debemos 
hacer mención al artículo 16.10 de la Ley catalana de 
horarios comerciales 3/2014, (que en el mismo sentido 
que el artículo 5 del Decreto·Ley 4/2012, de 30 de oc·
tubre de medidas en materia de horarios comerciales y 
determinadas actividades de promoción) establece una 
regulación en materia de ventas promocionales con·
cretamente, la referida a los dos períodos de las ven·
tas de rebajas dentro de los cuales se deberá llevar a 
cabo la referida venta: «una iniciada al principio de 
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año, y la otra, en torno al período estival de vacacio-
nes». El referido período ya fue objeto de regulación 
mediante el Decreto 150/1996, de 30 de abril, por el 
cual se establecen los períodos de rebajas, en virtud de 
lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 
de enero, de ordenación del comercio minorista, (an·
tes de la modificación operada por el Real Decreto·ley 
20/2012) que habilitaba a las Comunidades Autóno·
mas a que estableciesen el período dentro del cual de·
ben realizar·se las ventas de rebajas.

Como consecuencia de lo anterior, podemos concluir 
que la parte recurrente ha procedido a la impugnación 
de los referidos preceptos de la Ley catalana de hora·
rios comerciales 3/2014, incluyendo también aquellos 
preceptos que ya eran vigentes desde el día 1 de ene·
ro de 2005, y que por razones de técnica normativa 
se reprodujeron en el articulado del Decreto– Ley ca·
talán 4/2012, sin tener en cuenta que la ley que modi·
ficaba el mismo, es decir la Ley catalana de horarios 
comerciales 8/2004, nunca fue impugnada en ningu·
no de sus preceptos y que se dictó en base al mismo 
título competencial reconocido en el Estatuto de Au·
tonomía catalán de 1979 en materia de comercio inte·
rior, de conformidad con las bases y la ordenación de 
la actividad económica general del Estado ex artículo 
149.1.13 CE.

Una vez determinado el alcance material de los artí·
culos que han sido objeto de impugnación se procede 
a continuación a identificar, en términos generales, los 
motivos o razones en base a los cuales, a criterio de 
la parte recurrente, se plantean dudas desde el punto 
de vista de su constitucionalidad, y contra los cuales 
esta representación planteará su oposición a los argu·
mentos contenidos en el escrito de interposición del 
recurso.

La recurrente en el primero de los fundamentos de de·
recho de su escrito de interposición del recurso, inicia 
su argumentación con el siguiente enunciado: «Encua-
dramiento doctrinal de la cuestión acerca de la regula-
ción de la libertad de horarios comerciales en relación 
con la ley recurrida» estructurando su argumentación 
en base a las afirmaciones que seguidamente se expo·
nen.

La primera se refiere a la afirmación de que la supues·
ta inconstitucionalidad de la Ley catalana de horarios 
comerciales 3/2014, se fundamenta «[...] en las mismas 
premisas o postulados que ya han sido objeto de confir-
mación como doctrina legal reiterada por el Tribunal 
Constitucional en múltiples pronunciamientos anterio-
res» invocando la recurrente la plena constitucionali·
dad de la Ley declarada básica vulnerada (a su juicio) 
por la ley autonómica. Esta afirmación no puede soste·
nerse en términos absolutos, toda vez que como ya he·
mos afirmado anteriormente, además del Recurso de 
Inconstitucionalidad núm. 1983/2013 interpuesto por 
el Gobierno de la Generalidad de Cataluña contra los 
artículos 27 y 28 y las disposiciones adicional undéci·

ma transitoria decimocuarta y finales segunda y ter·
cera del Real Decreto·Ley 20/2012, penden ante este 
Tribunal otros cuatro recursos de inconstitucionalidad 
sobre la materia regulatoria de los horarios comercia·
les interpuestos en este caso, por la Junta de Andalu·
cía (RIN 5741/2012); por la Asamblea de Extremadura 
(RIN 5755/2012); por el Gobierno de Canarias (RIN 
2240/2013); y por el Gobierno Vasco (RIN 2218/2013) 
de modo que este Tribunal deberá pronunciarse sobre 
la disconformidad planteada por cinco comunidades 
autónomas en relación con la constitucionalidad del 
referido Real Decreto·Ley, precepto que como más 
adelante se verá, la parte recurrente lo invoca para jus·
tificar la inconstitucionalidad mediata o indirecta del 
precepto autonómico recurrido por vulneración del ar·
tículo 149.1.13º de la CE y cuya adecuación constitu·
cional se defiende mediante las presentes alegaciones.

En segundo lugar, la representación procesal del Go·
bierno procede a afirmar una serie de suposiciones al 
margen de cualquier fundamentación jurídica y sobre 
los cuales esta representación solicita a este Tribunal 
que, en el momento de discernir sobre la constitucio·
nalidad del precepto impugnado, bajo los correspondi·
entes parámetros jurídico·constitucionales, no las ten·
ga por manifestadas. Estas afirmaciones vertidas en la 
demanda, además de desconocer por completo que en 
Cataluña existe desde hace años un modelo comercial 
propio, omiten por completo cuál es el objeto de la re·
gulación y bajo qué título competencial se articula la 
Ley catalana de horarios comerciales 3/2014. Afirma·
ciones que sorprenden a esta representación del estilo 
de que la Ley impugnada «trata de pasar por legisla-
ción de desarrollo para [...] derogar tácitamente en el 
ámbito territorial autonómico correspondiente la ley 
básica estatal [...]» o manifestaciones sobre la inviabi·
lidad constitucional de la referida Ley cuyo objeto es 
«reducir el marco general liberalizador de la econo-
mía de todo el país en este concreto subsector» para de 
forma harto sorprendente afirmar poco más que la Ley 
catalana de horarios comerciales 3/2014 en realidad es 
un «[...] subterfugio o mecanismo de un supuesto de-
sarrollo normativo de lo que la ley básica [...] no prevé, 
tratando de reducir su alcance liberalizador mediante 
la introducción de restricciones que el legislador es-
tatal no ha previsto [...]». Así de lo expuesto anterior·
mente se puede afirmar que con este tipo de afirmaci·
ones llevadas a cabo por la recurrente lo único que se 
hace es desplazar el debate jurídico a otro plano, que 
nada tiene que ver con el objeto real de la demanda 
elevando así a la categoría jurídica, suposiciones sin 
calado jurídico ni sustancia alguna.

En tercer lugar, la parte recurrente se refiere a que la 
Ley catalana de horarios comerciales 3/2014 vulnera 
la competencia estatal atribuida al Estado ex artícu·
lo 149.1.13 CE y ejercitada a través de la Ley estatal 
1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales 
(en adelante, LHC) y la Ley estatal 7/1996, de 15 de 
enero, de ordenación del comercio minorista, (en ade·
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lante, LORCOMIN) ambas modificadas por el Real 
Decreto·Ley 20/2012. En este sentido, la parte recur·
rente señala en su escrito de interposición del recur·
so, que se trata de una «inconstitucionalidad mediata 
o indirecta» por vulneración del artículo 149.1. 13º de 
la CE, legislación mediata que, en este caso, se refiere 
a la contenida en el Real Decreto·Ley 20/2012 norma 
estatal vigente en el momento de aprobación de la Ley 
catalana de horarios comerciales 3/2014.

A criterio de esta representación, la recurrente parte 
de una suposición que, aunque legítima, puede admitir 
un juicio a contrario, a saber que la legislación básica 
que sirve de parámetro para invocar la inconstitucio·
nalidad mediata o indirecta del precepto autonómico 
impugnado respeta de entrada, el bloque constitucio·
nal de reparto de competencias en materia de comer·
cio interior, además de obviar como hemos afirmado 
anteriormente, de que penden ante este Tribunal cinco 
recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra 
el Real Decreto·Ley 20/2012. Además, es importante 
destacar que la representación del Gobierno parece ol·
vidar que el principio de legitimidad constitucional de 
las Leyes, no sólo afecta a la legislación estatal, sino 
también la autonómica.

La recurrente se refiere a la inconstitucionalidad me·
diata o indirecta de los artículos impugnados de la Ley 
catalana de horarios comerciales 3/2014 por contrade·
cir la legislación básica estatal emanada en su momen·
to al amparo del título competencial del art 149.1.13ª 
de la CE y constituida, en el presente supuesto, por la 
LHC y por la LORCOMIN modificadas por el Real 
Decreto Ley 20/2012. En este sentido, la parte recur·
rente señala: «Es decir, que existiendo una normativa 
básica estatal especifica reguladora de la materia de 
comercio interior en lo que esta puede tener de bási-
co o, mejor dicho, de incidir en ese ámbito socio-
económico del comercio interior desde la perspectiva 
de la de la ordenación general de la economía del país, 
emanada en su momento al amparo del título compe-
tencial del art 149.1.13ª de la CE como son, o podemos 
decir que la componen tanto la anteriormente citada 
Ley 1/2004 de Horarios Comerciales, modificada por 
el Real decreto-Ley 20/2012 como también en lo que 
veremos la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio 
Minorista, la regulación autonómico incurriría en lo 
que se ha denominado por la doctrina constitucional 
(por todas, la STC 162/2009, de 29 de junio) inconsti-
tucionalidad de carácter mediato o indirecto en cuan-
to a que lo impugnado– en el caso los artículos de la 
Ley autonómica catalana 3/2014– lo son por infrac-
ción de la regulación básica, derivando la inconstitu-
cionalidad de su efectiva contradicción con la norma 
estatal.»

Así y a modo de recapitulación podemos afirmar que 
la parte recurrente, a partir del desarrollo de la afir·
mación de que Ley catalana de horarios comerciales 
3/2014 excede el ámbito de competencia estatal ex ar·

tículo 149.1.13 CE, procede a estructurar las alegaci·
ones en torno a tres afirmaciones: la primera, gira en 
torno a la mención de la doctrina constitucional so·
bre la extensión de las bases en materia de horarios 
comerciales, sin efectuar ninguna referencia a cuál es 
el bloque de la constitucionalidad de distribución de 
competencias en materia de comercio interior y, con·
cretamente, en lo relativo a la materia de horarios co·
merciales y de ventas promocionales.

La segunda argumentación se basa en la afirmación, 
sin ningún tipo de matización ni modulación, de que 
la Ley catalana de horarios comerciales 3/2014, su·
pone una clara invasión de la competencia estatal ar·
ticulada por la legislación básica dictada al amparo 
del artículo 149.1.13ª de la CE lo que supone restrin·
gir la normativa estatal sobre la materia especifica 
relativa a horarios comerciales, la cual debe preva·
lecer sobre cualquier regulación autonómica sobre la 
materia.

La tercera y sin hacer especifica mención a los artícu·
los 27 y 28 del Real Decreto·Ley 20/2012, (toda vez 
que, al encontrarse éstos preceptos impugnados an·
te este Tribunal, la parte recurrente hace referencia a 
las leyes destinatarias de las modificaciones, es decir 
a la LHC y a la LORCOMIN) la recurrente efectúa 
una desmesurada y excesiva consideración de lo que 
debe considerarse materialmente como básico. En el 
desarrollo de esta cuestión, la parte recurrente dedi·
ca una buena parte de la argumentación para justificar 
el carácter de lo que debe considerarse como básico 
(tanto desde el punto de vista formal, como material) 
de los preceptos que sirven de contraste a los efectos 
de determinar la inconstitucionalidad del precepto im·
pugnado a saber, el Real Decreto·ley 20/2012, cuesti·
ones que a criterio de esta representación, no son rele·
vantes por sí mismas, sino que lo son en relación con 
el alcance de lo que debe considerarse materialmente 
como básico, puesto en estrecha relación con el bloque 
de constitucionalidad de distribución de competencias 
en materia de comercio interior.

Finalmente, en la fundamentación segunda la repre·
sentación procesal del Gobierno analiza cada uno de 
los preceptos impugnados y, poniéndolos en una re·
lación de contraste con la legislación que le sirve de 
parámetro de constitucionalidad, procede a analizar y 
afirmar la supuesta inconstitucionalidad de los precep·
tos impugnados por infracción de la referida legisla·
ción básica.

Ante lo expuesto anteriormente esta representación 
discrepa del marco competencial definido por la par·
te recurrente en la demanda toda vez que, como ya 
hemos afirmado anteriormente, ésta omite por com·
pleto la competencia exclusiva que el artículo 121 del 
EAC atribuye a la Generalidad de Catalunya en mate·
ria de comercio interior, de la que según ha afirmado 
este Tribunal forman parte las submaterias relativas a 
horarios comerciales (SSTC 225/1993 FJ2 Y 31/2010 
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FJ 68), así como las modalidades de ventas (SSTC 
264/1993, FJ 5 y 124/2003 FFJJ 5 y 7) y obviando la 
competencia en materia de los derechos de los consu·
midores y usuarios que el artículo 123 a) EAC atribuye 
a la Generalitat de Catalunya.

Una vez identificadas cada una de las argumentacio·
nes vertidas por la recurrente y al tratarse de un re·
curso de inconstitucionalidad de contenido netamente 
competencial, esta representación sin perjuicio de que 
se vuelva a insistir a lo largo de este escrito de alega·
ciones va a analizar en primer lugar el encuadrami·
ento de la situación discutida sobre la materia dentro 
del sistema de distribución de competencias entre el 
Estado y la Generalidad de Cataluña, a los efectos de 
justificar la adecuación constitucional de los precep·
tos impugnados Ley catalana de horarios comerciales 
3/2014 mediante el recurso de inconstitucionalidad del 
que traen casusa las presentes alegaciones.

Segunda. Régimen constitucional y estatutario 
de competencias en materia de «comercio 
interior»

En este apartado del escrito de alegaciones se van a 
analizar dos cuestiones que, a criterio de esta repre·
sentación, son necesarias para poder argumentar y de·
fender la plena constitucionalidad de los artículos im·
pugnados de la Ley catalana de horarios comerciales 
3/2014.

En primer lugar, se va a examinar cual es la posición 
de la doctrina constitucional en relación con el repar·
to competencial en materia de «comercio interior», es 
decir, cuáles son las competencias en materia de co·
mercio interior reconocidas al Estado en la Constitu·
ción y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en·
tendiendo, como también lo hace la recurrente, que 
tanto la materia de horarios comerciales, como las 
modalidades de venta, se deben incluir dentro del tí·
tulo competencial relativo al «comercio interior» pu·
esto que así se ha venido afirmando por este Tribunal 
(SSTC 225/1993, FJ 2 y 31/2010 FJ 68 para horarios 
comerciales y SSTC 264/1993 FJ 5 y 124/2003 FFJJ 5 
Y 7 para modalidades de ventas).

En segundo lugar, haremos mención al régimen cons·
titucional y estatutario de distribución de competen·
cias en materia de comercio interior dentro del cual 
se incluye la materia relativa a los horarios comercia·
les y las ventas promocionales, para justificar que los 
preceptos impugnados de la Ley catalana de horarios 
comerciales 3/2014 no adolecen de ninguna tacha de 
inconstitucionalidad, toda vez que se ajusta plenamen·
te a la competencia exclusiva de la Generalidad esta·
blecida en el artículo 121.1 EAC.

2.1. La materia de «comercio interior» a la luz de la 
doctrina constitucional.

Una vez determinado que el título competencial en 
juego es el correspondiente al comercio interior, de·

bemos afirmar que la referida noción ha comportado 
bastantes dificultades a los efectos de acotar su conte·
nido. En este sentido, se trata de una noción que com·
porta una actividad de naturaleza horizontal en la que 
no sólo entran en juego las normas mercantiles, la nor·
mativa en materia de protección de consumidores y 
usuarios, sino también la intervención de los podres 
públicos con el fin de ordenar la actividad comercial 
de que se trate.

A la circunstancia anterior debemos añadir el hecho 
de que no existe en el ámbito del Estado ninguna Ley 
general de ordenación del comercio interior y que 
además ni siquiera existe un pronunciamiento del Tri·
bunal Constitucional sobre los límites inequívocos de 
la competencia ex art. 149.1.13º de la CE que invoca la 
representación del Estado, en muchas de las demandas 
de inconstitucionalidad interpuestas contra legislacio·
nes autonómicas en materia de comercio especialmen·
te, en materia de horarios comerciales y rebajas

En el ámbito estatal, la Ley 7/1996 del 15 de enero 
de ordenación del comercio minorista (en adelante, 
LORCOMIN) llevó a cabo la definición en su artícu·
lo 1.2 de lo que se entiende por comercio minorista a 
los efectos de la propia Ley. Así, el referido precepto 
establece: «A los efectos de la presente Ley, se entien-
de por comercio minorista aquella actividad desarro-
llada profesionalmente con ánimo de lucro consisten-
te en ofertar la venta de cualquier clase de artículos 
a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o 
no un establecimiento» mientras que en el ámbito de 
Cataluña, el Decreto legislativo 1/1993, de 9 de mar·
zo, sobre comercio interior, por el cual se aprueba la 
refundición en un único texto los preceptos de la Ley 
1/1983, de 18 de febrero y la ley 23/1991, de 29 de no·
viembre, ya estableció en su artículo 1 que «el objeto 
de esta Ley es la regulación administrativa, dentro del 
ámbito de Cataluña, de aspectos básicos del comer-
cio interior y también de determinadas modalidades 
de venta y prácticas comerciales, con la finalidad de 
ordenar la actividad de este sector».

Podemos afirmar pues, que en el ordenamiento jurídi·
co no existe una definición concreta de lo que se debe 
entender por «comercio interior» al tratarse de una no·
ción que no tiene una estabilidad en nuestra tradición 
jurídica y por tratarse de un concepto dinámico cambi·
ante a lo largo del tiempo. Además, desde el punto de 
vista de la configuración de la noción de «comercio in·
terior» como título competencial debemos afirmar que 
la misma no ha sido objeto de reserva competencial al 
Estado, de modo que en el artículo 149.1 CE no aparece 
la referida noción y el artículo 51.3 CE se limita a efec·
tuar una remisión de la regulación del «comercio inte·
rior» a una ley, pero sin que se trate de ninguna norma 
de atribución de competencias. Por ello, ha sido el Alto 
Tribunal quien, a partir de sus reiteradas sentencias con 
motivo de la resolución de los distintos conflictos com·
petenciales, se ha encargado de acotar lo que debemos 
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entender como «comercio interior» desde el punto de 
vista de la materia competencial.

Ello es así por cuanto que este Tribunal, si bien no ha 
articulado una noción general de la referida materia, 
es bien sabido que ha llevado a cabo un trabajo de de·
limitación de aquellas materias que pueden incluir·
se dentro de la noción de «comercio interior», como 
es la ordenación de las grandes superficies comerci·
ales (STC 123/2003), la ordenación administrativa de 
la actividad comercial, la regulación de los horarios 
comerciales (SSTC 225/93; 227/93; 264/93; 284/93 y 
31/2010), la defensa de la libertad de la competencia 
y la eliminación de obstáculos que impidan hacerla 
efectiva (STC 106/2009), y las modalidades de ventas, 
precios y ferias (SSTC 264/1993 y 124/2003).

En consecuencia, el título competencial relativo a la 
materia de «comercio interior» debe analizarse a la 
luz del bloque de la constitucionalidad de distribu·
ción de competencias y también analizarla con mucha 
atención teniendo en cuenta la doctrina constitucional 
existente sobre la materia toda vez que, la ausencia de 
un pronunciamiento interpretativo concluyente sobre 
los títulos competenciales que inciden en las dos sub·
materias horarios comerciales y venta en rebajas, jus·
tifica llevar a cabo un análisis pormenorizado de los 
títulos competenciales estatal y autonómico que con·
curren en el presente supuesto      

Así, el Tribunal Constitucional ha venido afirmando 
que la competencia exclusiva en materia de «comercio 
interior» asumida estatutariamente por algunas comu·
nidades autónomas (como es el caso de Cataluña) no 
debe interpretarse en términos absolutos, sino que de·
be relativizarse y armonizarse a partir de dos nocio·
nes fundamentales: la libre circulación de bienes pro·
clamada en el artículo 139.2 de la CE y el principio de 
unidad de mercado, que si bien no se proclama de for·
ma explícita en la CE, sí que se reconoce como tal en 
el EAC, precisamente en el artículo 121.1.letra c) del 
EAC cuando reconoce las competencias exclusivas a la 
Generalidad en materia de regulación de los horarios 
comerciales. Así en el referido precepto se afirma, la 
competencia exclusiva de la Generalidad en materia de 
comercio y ferias y especialmente: “c) La regulación de 
los horarios comerciales respetando en su ejercicio el 
principio constitucional de unidad de mercado».

En este sentido, este Tribunal si bien ha matizado que 
ambas nociones no son en modo alguno normas atri·
butivas de competencias, ha venido entendiendo que la 
libertad de circulación de bienes es una manifestación 
del principio de unidad de mercado (SSTC 95/1984; 
64/1990; 66/1991; 133/1997) o en sentido más amplio, 
entendiendo que la libertad de circulación de bienes 
es también una manifestación de la unidad del orden 
económico (STC88/1986, de 1 de julio FJ6).

Como consecuencia de lo anterior, debemos afirmar 
que la competencia autonómica sobre «comercio inte·

rior» debe interpretarse en el sentido de que no debe 
obstaculizar, ni directa ni indirectamente, la libertad 
de circulación de bienes, capitales y servicios y de ma·
no de obra y además, debe respetar la igualdad de las 
condiciones básicas de la actividad económica esta·
blecida en el artículo 139.2 CE, sin que por ello deba·
mos interpretar que dicho precepto constitucional se 
pueda invocar en términos generales y absolutos a los 
efectos de limitar la competencia autonómica procla·
mada estatutariamente.

En este sentido, el Alto Tribunal en varias de sus Sen·
tencias 37/1981, FJ2; 88/1986; FJ5; 225/1993, FJ5A; 
64/1990, de 5 de abril; 96/2002, de 25 de abril, FJ 11, 
y 227/1993, FJ 4 d) ha venido a establecer un claro 
equilibrio entre la libertad de circulación de bienes co·
mo manifestación del principio de unidad de merca·
do y la normativa autonómica dictada en ejercicio de 
las competencias autonómicas en materia de comer·
cio interior, de modo que a su criterio sólo podrán ser 
inconstitucionales aquellas normas que «deliberada·
mente busquen el propósito de introducir obstáculos a 
la libre circulación».

De lo expuesto cabe deducir que según el criterio de 
este Tribunal ambas nociones no pueden compor·
tar un bloqueo o paralización de la competencia au·
tonómica en materia de comercio interior, de forma 
que las particularidades propias de cada comunidad 
autónoma pueden ser legítimas desde el punto de vista 
constitucional.

En este sentido, puede destacarse la STC 225/1993, de 
8 de julio, que en su FJ 5 establece un claro equilibrio 
entre la necesidad del Estado de preservar un único 
orden económico y la posibilidad de que las Comuni·
dades Autónomas puedan introducir particularidades 
normativas en el ejercicio de sus competencias asumi·
das en materia de comercio interior.

Así, la referida sentencia aunque se refiera a otra Co·
munidad Autónoma, es perfectamente extrapolable al 
supuesto que nos ocupa, toda vez que estatutariamen·
te también está prevista la competencia en materia de 
comercio interior como en el caso de la Generalidad.

En este sentido establece: 

«No es ocioso recordar que si el Estado que configu-
ra nuestra Constitución posee una estructura inter-
na plural o compuesta desde el punto de vista de su 
organización territorial (STC 1/1982), el presupuesto 
de un único orden económico y de un mercado naci-
onal no excluye la existencia de la diversidad jurídica 
que resulta del ejercicio por los órganos autonómicos 
de competencias normativas sobre un sector económi-
co, cuando éstas han sido asumidas en el Estatuto de 
una Comunidad Autónoma; como así ocurre respecto 
a la materia de comercio interior en el Estatuto de la 
Comunidad Valenciana. Por lo que no basta alegar la 
simple existencia de una divergencia jurídica sobre la 
regulación del comercio interior en una determinada 



19 de gener de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 476

4.87.10. INFORMACIó 101

Comunidad Autónoma para fundamentar, sin ulterior 
análisis, la posible inconstitucionalidad de los precep-
tos autonómicos impugnados. Ciertamente, la existen-
cia de esa divergencia jurídica sólo podrá ser estable-
cida tras un examen razonado del contenido y fines de 
la normativa autonómica; pero admitida dicha diver-
gencia en la regulación de una materia, será preciso, 
además, entrar a enjuiciar en cada caso su legitimidad 
constitucional, apreciando si dicha normativa resul-
ta “proporcionada al objeto legítimo que se persigue, 
de manera que las diferencias y peculiaridades en ella 
previstas resultan adecuadas y justificadas por su fin y, 
por último, que quede en todo caso a salvo la igualdad 
básica de todos los españoles” (STC 88/1986, FJ 6)».

En el mismo sentido, la STC 96/2002, de 25 de abril, 
afirma: 

«Al Estado se le atribuye por la Constitución, enton-
ces, el papel de garante de la unidad, pues la diversi-
dad viene dada por la estructura territorial compleja, 
quedando la consecución del interés general de la Na-
ción confiada a los órganos generales del Estado (STC 
42/1981, de 22 de diciembre, FJ 2) y, en concreto el 
marco jurídico fundamental para la estructura y funci-
onamiento de la actividad económica que exige la exis-
tencia de unos principios básicos del orden económico 
que han de aplicarse con carácter unitario y general a 
todo el territorio.

[...]

Siendo a partir de esa unidad desde la que cada Comu-
nidad, en defensa del propio interés, podrá establecer 
las peculiaridades que le convengan dentro del marco de 
competencias que la Constitución y su Estatuto le hayan 
atribuido sobre aquella misma materia (SSTC 1/1982, 
de 28 de enero, FJ 1; y 88/1986, de 1 de julio, FJ 6).»

Como conclusión de lo anterior podemos afirmar que 
la posición del Tribunal Constitucional es claramente 
respetuosa con la existencia de un equilibrio entre la 
necesidad del Estado de implementar unos principios 
básicos del orden económico en todo el territorio del 
Estado, y el efectivo ejercicio de las competencias au·
tonómicas reconocidas estatutariamente en materia de 
comercio interior, con el fin de complementar y com·
pletar el referido orden competencial. En definitiva, de 
lo que se trata es de no postergar la capacidad de nor·
mación del legislador autonómico (STC 140/2011, de 
14 de septiembre, FJ 2) por el sólo hecho de aducir la 
competencia estatal sobre las bases de la planificación 
general de la actividad económica.

2.2 Régimen constitucional y estatutario de distribu-
ción de competencias, en materia de «comercio interi-
or»: el ámbito relativo a los horarios comerciales y las 
ventas promocionales.

Ya dijimos en el apartado anterior que la materia com·
petencial relativa a «comercio interior» no ha estado 
reservada constitucionalmente al Estado, de modo que 

podemos afirmar que si bien el Estado no tiene nin·
guna competencia específica sobre la referida materia, 
sí que ostenta competencias en distintas materias re·
lacionadas con el «comercio interior» pero teniendo 
en cuenta que el ámbito comercial del comercio mino·
rista, de competencia autonómica, abarca tal y como 
afirmó este Tribunal, diversas submaterias o activida·
des de entre las cuales hay las modalidades de venta y 
los horarios comerciales.

Por este motivo, el límite constitucional a las compe·
tencias autonómicas en materia de horarios comercia·
les y ventas promocionales y el que la parte recurren·
te invoca lo constituye el título horizontal del artículo 
149.1.13º CE, que establece la competencia exclusiva 
del Estado sobre las «bases y coordinación de la pla-
nificación general de la actividad económica» pero sin 
que en ningún caso, se deba entender en términos ab·
solutos de modo que comporte la total paralización de 
las competencias autonómicas concurrentes.

Es en base al referido título competencial del artículo 
149.1.13º CE, que el legislador estatal establece en la 
Disposición final cuarta del Real Decreto·ley 20/2012 
de liberalización comercial y de fomento de la inter·
nacionalización empresarial, que las medidas conteni·
das en el Título V del referido precepto que contiene 
la modificación de algunos preceptos de la LHC, así 
como también de la LORCOMIN, se dictan al amparo 
del mencionado título lo que a la parte recurrente ale·
ga como parámetro para enjuiciar la supuesta inconsti·
tucionalidad mediata o indirecta de los preceptos de la 
Ley catalana de horarios comerciales 3/2014 

No obstante, de forma preliminar debemos tener en 
cuenta cual es el verdadero alcance del título compe·
tencial del artículo 149.1.13º CE para saber, a criterio 
del Alto Tribunal, cual es la incidencia real de este tí·
tulo competencial en el momento de enjuiciar la cons·
titucionalidad de los preceptos objeto de análisis en 
los distintos procedimientos constitucionales. Por ello, 
debemos afirmar que el artículo 149.1.13º CE incluye 
un título competencial finalista, o dicho de otro mo·
do, de una cláusula general de competencias en títu·
los transversales cuyo alcance se define por la finali·
dad que persigue, y no por las materias sobre las que 
actúa. Efectivamente, se trata de un título competen·
cial que en palabras este Tribunal es «extraordinaria-
mente expansivo que no excluye la regulación de sec-
tores económicos concretos ni de medidas singulares».

En este sentido, se pronunció este Tribunal en la Sen·
tencia 243/2012, de 17 de diciembre de 2012, FJ 2 que 
estableció: 

«Conforme a la doctrina de este Tribunal «correspon-
den al Estado las facultades de dirección general de 
la economía encontrando cobijo bajo esas facultades 
“tanto las normas estatales que fijen las líneas direc-
trices y los criterios globales de ordenación de un sec-
tor concreto como las previsiones de acciones o me-
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didas singulares que sean necesarias para alcanzar 
los fines propuestos dentro de la ordenación de cada 
sector” (STC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 5); si bien 
hemos precisado también que el art. 149.1.13 CE de-
be ser interpretado de forma estricta cuando concurre 
con una materia o un título competencial más especí-
fico (STC 164/2001, de 11 de julio, FJ 9), y que no to-
da norma o medida con incidencia económica puede 
encontrar cobertura en dicho precepto constitucional, 
si no posee una incidencia directa y significativa so-
bre la actividad económica general (entre otras, SSTC 
21/1999, de 25 de febrero, FJ 5; 235/1999, de 20 de di-
ciembre, FJ 3; y 95/2001, de 5 de abril, FJ 3), pues, en 
otro caso, se vaciarían de contenido una materia y un 
título competencial más específicos (SSTC 95/2002, de 
25 de abril, FJ 7, y 77/2004, de 29 de abril, FJ 4),), “sin 
que de la invocación del interés general que representa 
el Estado pueda resultar otra cosa, por cuanto, según 
hemos dicho, el mismo se ha de materializar a través 
del orden competencial establecido, excluyéndose así 
la extensión de los ámbitos competenciales en aten-
ción a consideraciones meramente finalísticas” (STC 
124/2003, de 19 de junio, FJ 6).» [STC 36/2012, de 15 
de marzo, FJ 4].

Precisamente, por las implicaciones que a criterio de 
esta representación ha tenido en la argumentación del 
procedimiento de inconstitucionalidad del cual traen 
causa las presentes alegaciones, la supuesta inconsti·
tucionalidad de la Ley catalana de horarios comerci·
ales 3/2014, con motivo de la vulneración mediata e 
indirecta del Real Decreto·Ley 20/2012 fundamenta·
do precisamente en el título competencial ex artículo 
149.1.13º CE, es por lo que esta representación con·
sidera necesario exponer que, precisamente en la ela·
boración y aprobación de dicho precepto que sirve de 
parámetro constitucional (bajo el pretexto de la “pla-
nificación general de la actividad económica”) se ha 
llevado a cabo una regulación que vulnera el bloque de 
la constitucionalidad de competencias, toda vez que se 
ha vetado cualquier posible opción al legislador auto·
nómico en el ejercicio de las competencias estatutaria·
mente reconocidas en materia de horarios comerciales 
y ventas promocionales y que se incluyen dentro de la 
noción de “comercio interior”.

Por todo ello, antes de entrar a analizar cada uno de 
los preceptos cuya supuesta inconstitucionalidad se in·
voca en la demanda por la parte recurrente, se consi·
dera necesario traer a colación, ni que sea brevemente, 
sobre cuáles son los límites que el Tribunal Constituci·
onal ha establecido al ejercicio del título competencial 
ex artículo 149.1.13º CE y que en el presente supuesto 
sin tener en cuenta las matizaciones llevadas a cabo 
por el propio Tribunal, ha servido de soporte para la 
aprobación del Real Decreto·Ley 20/2012.

En este sentido es evidente que el Tribunal Constitu·
cional ha afirmado en reiteradas ocasiones en el seno 
de una controversia constitucional que existiendo re·

conocida estatutariamente una competencia exclusiva 
sobre una determinada materia o subsector como «co·
mercio interior» ello no es óbice para que el Estado 
no pueda establecer las bases y la coordinación de ese 
ámbito ex artículo 149.1.13º CE, de modo que la com·
petencia exclusiva puede estar condicionada por medi·
das estatales. Además, el Estado puede intervenir has·
ta cierto grado de detalle si es precisa una actuación 
uniforme para conseguir el objetivo de la planificación 
económica.

No obstante lo anterior, el Alto Tribunal ha afirmado 
lo siguiente: 

«Ahora bien, dado el carácter general y abierto de las 
cláusulas que habilitan al Estado, con el posible ries-
go de que por este cauce se produzca un vaciamiento 
de las concretas competencias autonómicas en materia 
económica si no se precisan los límites de aquellas, es 
obligado enjuiciar en cada caso la constitucionalidad 
de la medida estatal que limita la competencia asumi-
da por una Comunidad Autónoma como exclusiva en 
su Estatuto. Lo que requerirá el examen detenido de 
la finalidad de la norma estatal de acuerdo a su “ob-
jetivo predominante” (STC 13/1989), así como la nece-
saria correspondencia de esa medida con los intere-
ses y fines generales que justifican la intervención del 
Estado para la ordenación de la actividad económica 
general.»(STC 225/1993, de 8 de julio, FJ 2).

Por ello, de modo preliminar podemos afirmar que la 
competencia del Estado ex art. 149.1.13º de la CE no 
habilita al legislador estatal para fijar las bases de la 
ordenación administrativa del comercio minorista, si·
no que únicamente le permite fijar las bases y la co·
ordinación de la planificación general de la actividad 
económica, lo que significa que las prescripciones es·
tatales con proyección sobre la regulación adminis·
trativa de la actividad comercial deben limitarse a la 
fijación de directrices y de criterios globales de la pla·
nificación económica o de un sector específico siem·
pre y cuando tengan una incidencia directa y significa·
tiva sobre la actividad económica general, pero no en 
cualquier caso.

En este sentido, es preciso mencionar que el Tribunal 
Constitucional ha reconocido que el hecho de que la 
normativa básica estatal se dicte al amparo del artí·
culo 149.1.13º CE no impide que precisamente la nor·
mativa autonómica o la competencia en materia de 
«comercio interior» no deba tener sus límites en dicho 
título estatal, lo que sí que debe verificarse es si del 
contenido de los preceptos de la ley estatal (y que a la 
recurrente le sirven de parámetro constitucional) en·
cuentran su justificación en el citado título estatal, o 
suponen una invasión de la competencia autonómica, 
en cuyo caso serían inconstitucionales.

En esta dirección, la STC 124/2003, de 19 de junio, 
en su FJ 3 establece que en tanto que existe margen 
para las Comunidades Autónomas para la regulación, 
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la legislación estatal básica es constitucional. En este 
sentido, afirma: 

“Tales criterios respetan las competencias autonómi-
cas de la Comunidad Foral en material de comercio 
interior y urbanismo, pues a aquélla le corresponde es-
tablecer los requisitos en virtud de los cuales se otor-
gará la calificación de gran establecimiento (art. 2.3) y 
el otorgamiento de la licencia de apertura (art. 6.1 y 7), 
si bien su ejercicio se encuentra condicionado por esta 
normativa básica dictada por el Estado al amparo del 
art. 149.1.13º CE.

Por lo tanto, los preceptos de la Ley impugnada que 
fijan un contenido mínimo de la noción de gran esta-
blecimiento, establecen la sujeción a una licencia co-
mercial específica otorgada por las Comunidades 
Autónomas, y determinan los mencionados criterios 
también mínimos de otorgamiento, deben considerar-
se normas básicas legítimamente dictadas al amparo 
del art. 149.1.13º CE y por ello no contrarias al orden 
constitucional de distribución de competencias.»

De lo anterior se deduce que, a criterio de este Tri·
bunal, el título competencial del Estado ex artículo 
149.1.13º CE debe ser aplicado restrictivamente cuan·
do se proyecte sobre un sector de competencia auto·
nómica exclusiva y más específica como lo es la rela·
tiva al “comercio interior”. Además, podemos añadir 
que la normativa básica dictada al amparo del artículo 
149.1.13º CE deviene constitucional siempre que se li·
mite a establecer un “contenido mínimo” o un común 
denominador normativo necesario, para asegurar la 
unidad fundamental prevista por las normas del blo·
que de la constitucionalidad que establecen la distribu·
ción de competencias (SSTC 48/1988 FJ 3; 197/1996 
FJ 5 y 223/2000 FJ 6) de la noción de que se trate, 
circunstancia que, como veremos en la siguiente ale·
gación, no se produce en el supuesto del Real Decreto·
Ley 20/2012, norma de parámetro que la parte recur·
rente utiliza para argumentar la inconstitucionalidad 
mediata o indirecta de los preceptos impugnados de la 
Ley catalana de horarios comerciales 3/2014.

Contrariamente a lo alegado en el presente recurso por 
la representación procesal del Gobierno, (aspecto que 
a criterio de esta representación, se afirma de un mo·
do desmesurado) que los preceptos impugnados de la 
Ley catalana de horarios comerciales 3/2014 «[...] lo 
que viene es a reducir el marco general liberalizador 
de la economía de todo el país en este concreto subsec-
tor», el Tribunal Constitucional también ha afirmado 
la escasa incidencia de la medida adoptada en la le·
gislación autonómica por considerar que la misma no 
afecta al ámbito de la planificación general del Estado, 
ni al plano de la actividad económica general y, por 
tanto, la legislación estatal no tiene, desde el punto de 
vista competencial, la cobertura del artículo 149.1.13º 
CE para dictar la correspondiente normativa básica, 
es más, el mismo Tribunal ha afirmado que en caso 
de concurrencia de competencias autonómicas espe·

cíficas y una competencia genérica estatal en materia 
de ordenación general de la economía, debe primar la 
competencia específica sobre la genérica estatal, siem·
pre que no se advierta una incidencia directa y signi·
ficativa sobre la actividad económica general, pues lo 
contrario implicaría vaciar el contenido competenci·
al del título más específico (SSTC 112/1995; 21/1999; 
128/1999; 45/2001 y 95/2002)

En este sentido puede hacerse mención a la STC 
143/2012, de 2 de julio, que en el FJ 5 establece: 

«En lo relativo al segundo de los aspectos –necesidad 
de esta regulación vinculada a su eventual incidencia 
directa y significativa sobre la actividad económica ge-
neral que requiera una actuación unitaria en el con-
junto del Estado ex art. 149.1.13º CE– hay que afirmar 
que, globalmente considerada, la propia naturaleza de 
este tipo de venta presenta una escasa incidencia tanto 
en la actividad económica general como en la actividad 
comercial, en particular, tratándose de un fenómeno 
de ámbito preferentemente local. De ese modo, debe 
descartarse que el objetivo primordial de este real de-
creto atienda a intereses y fines generales que precisen 
de una actuación unitaria en el conjunto del Estado 
con el grado de detalle desplegado en el mismo.»

Así pues, teniendo en cuenta que el art. 149.1.13º CE 
no puede dar cobertura a cualquier acción de natura·
leza económica, sino sólo a aquellas medidas que ten·
gan una incidencia directa y significativa sobre la ac·
tividad económica general a riesgo, en caso contrario, 
de vaciar una materia y un título competencial más 
específico, el Tribunal Constitucional al analizar la 
normativa impugnada deberá efectuar una valoración 
desde la óptica constitucional sobre la adecuación del 
Real Decreto·Ley 20/2012 al artículo 149.1.13º CE pa·
ra determinar su verdadera incidencia, toda vez que, 
como ya se ha afirmado anteriormente en las presentes 
alegaciones, penden ante este Tribunal cinco recursos 
de inconstitucionalidad; uno interpuesto por el Gobi·
erno de la Generalidad de Cataluña (RIN 1983/2013), 
y los otros cuatro interpuestos por la Junta de Anda·
lucía (RIN 5741/2012); por la Asamblea de Extrema·
dura (RIN 5755/2012); por el Gobierno de Canari·
as (RIN 2240/2013); y por el Gobierno Vasco (RIN 
2218/2013). Por ello, el Alto Tribunal deberá analizar 
la adecuación constitucional y la incidencia del Real 
Decreto·Ley 20/2012, tanto en la actividad económica 
general, como en la particular, siempre que atienda a 
fines generales y, una vez analizada dicha incidencia, 
se deberá dilucidar cuál es el margen que la legislación 
estatal básica deja a la Generalidad y al resto de comu·
nidades autónomas con competencias en la materia, 
para regular la materia de comercio interior.

Pasando ahora al análisis del ámbito de la Generali·
dad, del artículo 121.1 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, y en concordancia con el marco establecido 
por el bloque de la constitucionalidad al cual nos he·
mos referido anteriormente, debemos mencionar que 
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el referido precepto estatutario establece la compe·
tencia exclusiva en materia de comercio y ferias, que 
incluye la actividad ferial no internacional y la orde·
nación administrativa de la actividad comercial, que 
incluye en todo caso la competencia establecida en la 
letra b) que afecta a la regulación de las modalidades 
de venta y formas de prestación de la actividad comer·
cial y promocional (de entre las cuales se incluyen las 
rebajas), y la competencia sobre la regulación de los 
horarios comerciales, respetando en el ejercicio de es·
ta competencia el principio constitucional de unidad 
de mercado letra c) del referido artículo 121.1

El artículo 121.1 del EAC establece lo siguiente: 

«1. Corresponde a la Generalitat la competencia ex-
clusiva en materia de comercio y ferias, que incluye la 
regulación de la actividad ferial no internacional y la 
ordenación administrativa de la actividad comercial, 
la cual a su vez incluye en todo caso: 

a) La determinación de las condiciones administra-
tivas para ejercerla, la de los lugares y los estableci-
mientos donde se lleve a cabo y la ordenación admi-
nistrativa del comercio electrónico o del comercio por 
cualquier otro medio.

b) La regulación administrativa de todas las modali-
dades de venta y formas de prestación de la actividad 
comercial, así como de las ventas promocionales y de la 
venta a pérdida.

c) La regulación de los horarios comerciales respetan-
do en su ejercicio el principio constitucional de unidad 
de mercado.

d) La clasificación y la planificación territorial de los 
equipamientos comerciales y la regulación de los re-
quisitos y del régimen de instalación, ampliación y 
cambio de actividad de los establecimientos.

e) El establecimiento y la ejecución de las normas y 
los estándares de calidad relacionados con la activi-
dad comercial.

f) La adopción de medidas de policía administrativa 
con relación a la disciplina de mercado.» 

El Tribunal Constitucional en la STC 31/2010, de 28 
de junio, declaró la constitucionalidad de las letras a) 
b) y c) del artículo 121.1 del EAC, a pesar de que la 
parte recurrente invocara en esta materia la fuerza ex·
pansiva del artículo 149.1.13 CE y su correlativo efecto 
de desplazamiento de la competencia de la Generali·
dad en materia de «comercio interior», por considerar 
la parte misma que «nada impide que el Tribunal pu-
eda y deba seguir considerando que en determinados 
aspectos, corresponde al Estado intervenir sobre los 
mismos en ejercicio de la competencia que le atribuye 
el artículo 149.1.13 CE. De manera que la incidencia 
de la competencia estatal respecto de los horarios co-
merciales no puede quedar descartada por el hecho 
de que la norma estatutaria subsuma esta cuestión en 

el comercio interior incluso, más aún, por el hecho de 
haberla las demás al amparo del artículo 149.3 CE»

En este sentido, el Tribunal Constitucional diferenció 
claramente dentro la ordenación del comercio por un 
lado, el ámbito de regulación administrativa de la acti·
vidad, que comprende la disciplina de la proyección y 
alcance jurídico·publico de las ventas que correspon·
de a la competencia autonómica en materia de comer·
cio y por otro lado, la regulación que deriva de la ac·
tividad comercial, en la que se insertan las relaciones 
contractuales privadas que pertenece al Estado ex art 
149.1.8 de la CE, estableciendo un tercer ámbito que 
afecta la defensa de la competencia que corresponde 
también regular al Estado.

Así en el FJ 68 de la referida sentencia este Tribunal 
afirmó: «si bien en el primero, en el ámbito jurídico-
público se proyectan con normalidad las competen-
cias autonómicas, en el jurídico privado lo hacen las 
competencias del Estado ex art.149.1.6 y 8 CE (SCT 
124/2003, FJ7). Añadiéndose a los dos ámbitos anteri-
ores un tercer plano que afecta a la defensa de la com-
petencia, es decir a los aspectos atinentes al “régimen 
de la competencia de los ofertantes” (STC 157/2004, 
de 23 de septiembre [RTC 2004,157], F.9), que corres-
ponde disciplinar también al Estado ex art 149.1.13 
CE.»

En relación con la impugnación de la letra b) que afec·
ta a la regulación de las modalidades de venta y formas 
de prestación de la actividad comercial y promocional 
(de entre las cuales se incluyen las rebajas), y la com·
petencia sobre la regulación de los horarios comercia·
les (letra c), el Tribunal Constitucional, reconoció que 
ambas materias se comprenden dentro de la noción de 
comercio interior, debiendo la competencia de la Ge·
neralidad «cohonestarse con la competencia que al Es-
tado atribuye al art 149.1.13 CE (STC 254/2004, de 22 
de diciembre FJ7, y allí citadas)» (FJ 68) y en consecu·
encia, el Tribunal desestimó la impugnación por con·
siderar que la competencia proclamada en el artículo 
121.1 letra c) no impedía en modo alguno el ejercicio 
de la competencia por parte del Estado establecida en 
el artículo 149.1.13 CE.

En definitiva, la STC 31/2010, en su FJ 68, ratificó la 
competencia de la Generalitat de Catalunya para re·
gular en materia de horarios comerciales y todas las 
modalidades de ventas de rebajas (incluyendo las reba·
jas), siempre que sea compatible con las determinaci·
ones establecidas por el Estado en virtud del artículo 
149.1.13ª de la CE. De modo que a tenor de lo que se 
ha afirmado por parte de este Tribunal en la referida 
sentencia debemos afirmar que cohonestar no puede 
consistir en eliminar un marco regulatorio en benefi·
cio de otro, sino hacer compatible dos ámbitos regula·
torios, y ello a pesar de que los mismos no sean idén·
ticos
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En conclusión, el Estado en virtud del título compe·
tencial horizontal ex art 149.1.13º CE y en virtud de 
una interpretación finalista exigida por este Tribunal 
puede adoptar medidas de planificación y coordina·
ción económica globales o relativas a sectores especí·
ficos, pero siempre que sea precisa una actuación uni·
taria en todo el territorio estatal y sin que en ningún 
caso, pueda establecer la regulación básica el sector 
sobre el que se proyecte dicho título competencial, de 
modo que en el caso que nos ocupa, como lo es el del 
comercio interior, la referida regulación ocupe todo el 
ámbito de regulación. Ello es así por cuento que le·
gislador estatal debe establecer una regulación básica 
respetando y cohonestando la normativa emanada de 
la competencia estatutariamente asumida en materia 
de comercio interior ex art 121.1 EAC por parte de la 
Generalidad de Catalunya.

Tercera. El carácter exorbitante de la 
regulación «básica» estatal contenida en los 
artículos 27 y 28 del real decreto·ley 20/2012

La representación procesal del Gobierno en el primero 
de sus fundamentos jurídicos del escrito de interpo·
sición del recurso objeto de la presente causa afirma 
que: «Esa contradicción de normas legislativas ema-
nadas de uno y otro poder territorial y, por lo tanto, in-
vasión de la competencia estatal por la regulación in-
troducida por la ley autonómica se desprende [...] que 
confluyen ambas regulaciones contradictorias: una 
norma de naturaleza propia de ley básica la cual am-
plía el techo de libertad comercial o de autogestión y la 
otra que viene a restringir, debiendo prevalecer la pri-
mera por la sola razón de su exclusiva naturaleza bási-
ca al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13ª de 
la CE [...]».

Esta representación discrepa con todos los respetos, de 
esta afirmación en el sentido de que no es posible tras·
ladar la referida argumentación en términos absolutos 
al presente caso, toda vez que, aceptarla sin ningún 
tipo de condición seria como aceptar que la capaci·
dad de regulación del Estado mediante una disposi·
ción normativa calificada formalmente como básica, 
proyecta unos efectos totalmente ilimitados, lo que 
supone contravenir, no sólo la doctrina constitucional 
sobre el alcance del referido título competencial ho·
rizontal a la cual nos hemos referido en la alegación 
precedente, sino también el correspondiente orden de 
distribución de competencias establecido en el bloque 
de la constitucionalidad sobre la materia. Además, la 
recurrente expone una detallada argumentación en de·
fensa del carácter materialmente básico del artículo 27 
del Real decreto·Ley 20/2012, y que le sirve de pará·
metro para enjuiciar la inconstitucionalidad mediata e 
indirecta de los preceptos impugnados lo que a criterio 
de esta representación no puede sostenerse, de confor·
midad con las argumentaciones que seguidamente se 
pasan a exponer.

Además, esta representación es del parecer de que no 
puede admitirse que mediante la aprobación por parte 
del Estado de normas liberalizadoras (incluso desre·
guladoras) fundamentadas en el art 149.1.13ª de la CE 
y bautizadas con el carácter de básico (a pesar de que 
afecten a un subsector específico, lo que a criterio de 
este Tribunal no supone un vaciamiento de las com·
petencias autonómicas) se afecte el sistema de distri·
bución competencial establecido por el bloque de la 
constitucionalidad, toda vez que ello como sabemos, 
le está vedado a las normas básicas. De ahí que resul·
te necesario que este Tribunal lleve a cabo un enfoque 
más equitativo y ecuánime sobre la concurrencia de la 
competencia estatal ex art 149.1.13ª de la CE y la au·
tonómica en materia de comercio interior, en definiti·
va más acorde con el sistema de reparto competencial 
definido en el bloque de la constitucionalidad, con ob·
jeto de evitar que mediante la vía de la desregulación 
se vulneren las competencias autonómicas. De ahí que 
lo deseable sería poder determinar si la norma estatal 
realmente tiene incidencia directa con la ordenación 
general de la economía, si su función se ciñe funci·
onalmente al ámbito de las bases y a la coordinación 
económica y de si efectivamente cumple con la apro·
bación de la misma con la función de cohonestarse 
con la normativa autonómica sobre la materia.

Por ello, debemos afirmar que la defensa de la cons·
titucionalidad de los preceptos impugnados pivota en 
las presentes alegaciones en base a las afirmaciones 
que seguidamente se pasan a desarrollar.

1. La regulación contenida en los artículos 27 y 28 del 
Real Decreto-Ley 20/2012 es formalmente básica, pe-
ro desde el punto de vista material, excede de lo que 
debe entenderse como básico.

En este sentido, y a criterio de esta representación los 
argumentos vertidos por la recurrente para afirmar el 
carácter materialmente básico del artículo 27 del Real 
decreto·ley 20/2012, no justifican de ningún modo el 
desplazamiento hacia el ámbito estatal y sobre la base 
de la planificación general de la actividad económica, 
una cuestión tan propia de la competencia autonómi·
ca, como viene siendo la regulación por parte de la 
Generalidad de la fijación de los horarios comerciales 
de los establecimientos radicados en su territorio.

En las alegaciones precedentes, esta representación ya 
afirmó que el fin establecido en el artículo 149.1.13 CE 
no se puede utilizar como criterio autónomo de deli·
mitación competencial y que el hecho de que una ac·
tuación del Estado tienda a fomentar o potenciar un 
determinado sector económico no justifica sin más, su 
inclusión en la competencia del Estado ex art. 149.1.13 
CE, toda vez que la Generalidad de Cataluña en virtud 
de las competencias exclusivas que ha admitido esta·
tutariamente puede llevar a cabo también este tipo de 
actuaciones.
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De este modo, la potestad del Estado para establecer 
regulación básica no puede excluir la competencia au·
tonómica ex artículo 121.1 letras b) y c) del EAC tal y 
como da a entender la parte recurrente toda vez que, 
el establecimiento de los requisitos mínimos y unifor·
mes para todo el territorio del Estado no excluye en 
ningún caso, la regulación propia de la Generalitat de 
Catalunya en materia del establecimiento de los hora·
rios comerciales incluida en el Ley catalana de hora·
rios comerciales 3/2014, cuya legislación en materia 
de horarios comerciales aprobada en su día por la Ley 
catalana 8/2004, de 23 de diciembre, y la cual no fue 
impugnada.

Así la defensa desmesurada que efectúa la parte re·
currente de que el Estado puede dictar las bases, no 
excluye de ningún modo la potestad legislativa de la 
Generalitat de Catalunya reconocida estatutariamente. 
Por ello, no es admisible manifestar como queda ex·
presado en la demanda de inconstitucionalidad, que en 
virtud de una competencia prevista en el Estatuto co·
mo exclusiva (artículo 121.1 letras b) y c), d), del EAC 
se pretenda excluir en términos generales el hecho de 
que el Estado pueda dictar legislación básica. Este ri·
esgo apuntado por la recurrente es a criterio de esta 
representación, inexistente e infundado.

Además, esta representación entiende que el análisis 
de los preceptos autonómicos impugnados para deter·
minar si incurren en un vicio de inconstitucionalidad 
mediata por vulnerar la legislación básica estatal no 
puede en modo alguno, limitarse al contraste entre el 
precepto autonómico y el precepto básico estatal, toda 
vez que debe analizarse si el precepto básico estatal 
supuestamente infringido respeta el ámbito normativo 
de lo básico, o si por el contrario, como sostiene esta 
representación, excede de los limites competenciales 
del Estado de lo que debe considerarse a la luz de la 
doctrina constitucional, como básico.

Por otro lado, y en el mismo sentido que el apuntado 
por el Dictamen 11/2012 de 22 de agosto del Consejo 
de Garantías Estatutarias, de la lectura de alguno de 
los apartados de los artículos 27 y 28 del Real Decreto 
Ley 20/2012 los cuales se van a especificar más ade·
lante, adolecen de inconstitucionalidad, toda vez que 
el grado de desarrollo y detalle de la regulación estatal 
de urgencia es tan extensa, que se ocasiona un vacia·
miento de las competencias de la Generalidad en ma·
teria de horarios comerciales y modalidades de venta 
ex artículo 121.1 letras b) y c) del EAC hasta el punto 
de desplazar o anular la potestad legislativa de la Ge·
neralidad en materia de comercio interior, concreta·
mente, en materia de localización y de ordenación del 
uso comercial.

Sobre lo que se debe entenderse como materialmen·
te básico, la jurisprudencia constitucional de forma 
reiterada ha mantenido un concepto de lo que debe 
entenderse por normas básicas, en el sentido de que 
lo esencial de su configuración es su contenido y no 

el instrumento formal a través del cual se manifies·
tan que, en el caso que nos ocupa, viene conformado 
por la disposición final cuarta del Real Decreto·Ley 
20/2012.

En este sentido manifestar que la parte recurrente des·
conoce por completo que el legislador estatal no tie·
ne una total libertad de disposición sobre lo que deba 
considerarse como básico toda vez que, en el momen·
to de concretar el alcance de la regulación básica del 
Real Decreto·Ley 20/2012, no puede ir contra las ca·
lificaciones constitucionales ni contra las competenci·
as estatutarias. Además, la recurrente no tiene en cu·
enta que el legislador estatal en la defensa del interés 
general no puede llevar a cabo un papel de absorción 
y negación total respecto al legislador autonómico de 
modo que, una vez establecido el núcleo esencial sobre 
la materia de horarios comerciales y actividad promo·
cional de venta para determinar la regulación común o 
uniforme para todo el territorio, se proceda a descen·
der a regulaciones de detalle que impidan el desarrollo 
normativo por parte de las comunidades autónomas en 
desarrollo de las competencias estatutariamente pre·
vistas.

Por ello, a criterio de esta representación, esto es lo 
que precisamente sucede con el Real Decreto·Ley 
20/2012, precepto que la recurrente invoca como pará·
metro constitucional y por ende, de enjuiciamiento de 
los preceptos impugnados de la Ley catalana de hora·
rios comerciales 3/2014. Ello es así por cuanto que el 
contenido de los artículos 27 y 28 del Real Decreto·
Ley 20/2012, es tan extenso y detallado que impide 
totalmente la acción normativa de la Generalidad a los 
efectos de poder configurar el modelo comercial me·
diante la regulación de los horarios comerciales y las 
ventas promocionales. En este sentido debemos traer 
a colación que el Gobierno de Cataluña en la misma 
línea que la defendida anteriormente interpuso el cor·
respondiente recurso de inconstitucionalidad (entre 
otros), contra los artículos 27 y 28; las disposiciones 
adicionales undécima; disposiciones transitoria deci·
mocuarta, y las disposiciones finales segunda, terce·
ra y cuarta del Real Decreto·Ley 20/2012, demanda 
de inconstitucionalidad que fue admitida a trámite con 
núm. 1983·2013 por el Pleno del Tribunal Constitucio·
nal, por providencia de 23 de abril de 2013 y que como 
ya manifestamos anteriormente, está aún pendiente de 
resolución.

En último término apuntar que si bien la presunción 
de constitucionalidad se deduce de las normas estata·
les, dicha presunción también asiste a la norma auto·
nómica impugnada concretamente, a la Ley catalana 
de horarios comerciales 3/2014, circunstancia que de 
la lectura de las fundamentaciones jurídicas inclui·
das en el recurso de inconstitucionalidad del que traen 
causa las presentes alegaciones, la parte recurrente pa·
rece desconocer por completo.
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2. La regulación de los horarios comerciales contenida 
en los artículos 1.2 letra b); 2.1 letras i) y j); 3.1 y 3.2; 
y la regulación de las modalidades de venta en reba-
jas del artículo 16.10 de la Ley catalana de horarios 
comerciales 3/2014, se fundamenta en las competenci-
as asumidas por la Generalidad del artículo 121.1 del 
EAC, y por ello es respetuosa con el orden de distribu-
ción de competencias en materia de comercio interior.

Ya se ha afirmado anteriormente que la regulación 
mediante el Real Decreto·Ley 20/2012, de las medi·
das de liberalización comercial en especial, las refe·
ridas al Capítulo V monopolizan la actuación pública 
sobre la materia impidiendo que la Generalidad pueda 
llevar a cabo la ordenación administrativa de la activi·
dad comercial y, en concreto, de la regulación de los 
horarios comerciales y las ventas promocionales.

De la dimensión y ámbito de las medidas adoptadas 
por el Estado ex art. 149.1.13 CE teniendo en cuen·
ta que se toma como referencia el Real Decreto·Ley 
20/2012, y precisamente por el grado de detalle evi·
denciado a saber, qué días en concreto deben perma·
necer cerrados los establecimientos, o el número de 
horas mínimas en que los establecimientos podrán es·
tar abiertos, esta representación afirma que la inciden·
cia real de la medida sobre la ordenación general de la 
economía es nula, toda vez que la regulación formal·
mente atribuida como básica, no puede tener desde el 
punto de vista material, esta consideración.

En este sentido, es preciso destacar que de la lectura 
de los preceptos estatales básicos alegados como pre·
suntamente infringidos vemos con claridad que los 
mismos no constituyen lo que se viene a denominar 
como preceptos materialmente básicos, toda vez que 
los mismos no establecen ningún criterio ni directriz 
en materia de ordenación del sector económico rela·
tivo a la distribución minorista, ni articulan una ac·
tuación unitaria para alcanzar un objetivo de política 
económica estatal, sino que invadiendo en la materia 
relativa al comercio interior, de competencia auto·
nómica exclusiva, formulan una exhaustiva regulación 
de los horarios comerciales, así como de la tipología 
de establecimientos comerciales que gozan de plena 
libertad de horario comercial y también una regula·
ción detallada de las características que definen a un 
municipio como turístico en donde los establecimien·
tos allí radicados tienen plena libertad de apertura co·
mercial. 

Por ello, debemos afirmar que la Generalitat de Cata·
lunya debe poder diseñar una política comercial propia 
que tenga en cuenta al modelo propio, cuya tradición 
y envergadura es evidente, así como las particularida·
des estructurales propias del sector comercial catalán.

Por todo ello, esta representación pasa seguidamen·
te al análisis pormenorizado de las argumentaciones 
vertidas en el presente recurso de inconstitucionalidad 
para cada uno de los receptos impugnados, a los efec·

tos de poder afirmar, contrariamente a lo que expone 
la parte recurrente, la plena constitucionalidad de to·
dos y cada uno de los preceptos impugnados de la Ley 
catalana de horarios comerciales 3/2014

2.1 El presente recurso de inconstitucionalidad se in-
terpone contra el artículo 1.2 letra b) de la Ley catala-
na de horarios comerciales 3/2014.

En lo concerniente al primero de los preceptos que se 
impugnan, el apartado 2 del artículo 1, letra b) de la 
Ley catalana de horarios comerciales 3/2014, debemos 
afirmar que el mismo establece una serie de excepci·
ones a los efectos de poder modular el horario general 
proclamado en términos absolutos en el artículo 1.1 de 
la referida Ley, bajo el principio de libre establecimi·
ento de los horarios comerciales. Se trata de un crite·
rio que es de aplicación a los establecimientos comer·
ciales de venta al público radicados en el territorio de 
Cataluña.

El precepto impugnado de la Ley catalana de horarios 
comerciales 3/2014 establece lo siguiente: 

«Artículo 1. Horario General

2 No obstante [...]. lo siguiente: 

b) El número de horas diarias en las que los estableci-
mientos comerciales pueden permanecer abiertos es de 
doce, como máximo, tanto los días laborables como los 
festivos autorizados».

La parte recurrente afirma que este precepto contravi·
ene el apartado 1 del artículo 3 de la LHC, en la redac·
ción dada por el apartado Uno del artículo 27 del Real 
decreto·Ley 20/2012, ya que la suma de horas sema·
nales de apertura de los establecimientos en Cataluña 
seria de 72 horas como máximo (doce horas por 6 días 
a la semana).

El referido precepto del artículo 27 del Real decreto·
Ley 20/2012 en la redacción vigente en el momento de 
la aprobación de la Ley catalana de horarios comerci·
ales 3/2014 establece lo siguiente: 

«Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado del 
siguiente modo: 

“1. El horario global en que los comercios podrán de-
sarrollar su actividad durante el conjunto de días la-
borables de la semana no podrá restringirse por las 
Comunidades Autónomas a menos de 90 horas.”

La recurrente afirma que la inconstitucionalidad del 
precepto impugnado deviene porque el mismo contra·
viene la legislación básica estatal incurriendo por lo 
tanto en una «inconstitucionalidad mediata» toda vez 
que, el art 3.1 de la LHC, en la redacción dada por 
el apartado Uno del artículo 27 del Real decreto·Ley 
20/2012 establece como norma general y para todo el 
territorio del Estado que el horario global semanal no 
puede establecerse por debajo de las 90 horas semana·
les. En este sentido, la recurrente afirma que el esta·
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blecimiento del número máximo de doce horas diari·
as en los que los establecimientos comerciales pueden 
permanecer abiertos al público (letra b), infringe fron·
talmente la legislación estatal, toda vez que la Gene·
ralidad de Cataluña no puede rebajar el umbral de las 
noventa horas semanales de apertura de los estableci·
mientos comerciales.

Frente a estas afirmaciones vertidas por la parte recur·
rente sólo cabe manifestar que a criterio de esta repre·
sentación, no pueden admitirse en los mismos térmi·
nos que los manifestados por la misma toda vez que, 
el límite de mínimos establecido (90 horas semanales 
a razón de 15 horas diarias los seis días laborables de 
la semana) impide cualquier opción propia de la Ge·
neralidad, de modo que el hecho que se establezca un 
número de horas máximas de apertura a la semana, 
la regulación del máximo de apertura de horas diari·
as o los días festivos en los que los establecimientos 
deban permanecer cerrados, no encuentra ningún ti·
po de acomodo desde el punto de vista teleológico a 
los efectos de establecer una regulación general bajo 
el paraguas de la competencia en materia de ordena·
ción y la coordinación de la planificación general de la 
economía, pero en cambio ello sí que tiene que ver y 
mucho en la necesidad de proceder a la regulación de 
la «ordenación administrativa de la actividad comerci·
al» prevista en el artículo 121.1 EAC.

En realidad, lo que el legislador estatal ha venido a 
incorporar es una auténtica liberalización de los hora·
rios comerciales y ello mediante un pretendido espa·
cio normativo ficticio que en realidad es imposible de 
modular por parte de la Generalidad de Cataluña. En 
definitiva, no hay ningún espacio real de regulación 
para que la Generalidad pueda desarrollar una polí·
tica propia en materia de horarios comerciales ya que 
el mínimo común denominador normativo establecido 
por el legislador estatal (y que sirve de parámetro de la 
constitucionalidad) inactiva la capacidad normativa en 
la materia ya que el período cubre toda la franja diur·
na en la cual se encuentra toda la actividad comercial.

En sentido coincidente al establecido en el Dictamen 
del Consejo de garantías estatutarias (11/2012, FJ cu·
arto.5) se afirman dudas sobre la constitucionalidad 
de los apartados y en consecuencia su legitimidad pa·
ra ser consideradas parámetro de enjuiciamiento, por 
considerar que el ámbito material de lo declarado bási·
co excede de tal modo, que impide el desarrollo de la 
competencia autonómica en materia de flexibilización 
horaria y ello es así por cuanto que la regulación esta·
tal no acredita una real incidencia sobre la economía 
siendo insuficientes para justificar la ablación del ám·
bito normativo autonómico sobre el comercio interior.

Ello es así por cuanto no hay dudas de que una nor·
ma estatal si regula exhaustivamente el ámbito materi·
al reservado a una competencia autonómica exclusiva 
no puede ser calificada materialmente como básica a 
tenor de la concepción jurisprudencial de las bases es·

tatales que ha venido manteniendo este Tribunal, to·
da vez que, las referidas bases deben comportar el es·
tablecimiento de un mínimo denominador normativo 
aplicable a todo el Estado pero que deben respetar el 
margen o espacio para el desarrollo normativo auto·
nómico correspondiente.

Además no se llega a entender como una regulación 
que consiste en establecer una extensión horaria pu·
eda tener una incidencia directa y significativa en la 
ordenación general de la economía y menos aún, co·
mo pretende la recurrente, un efecto positivo sobre la 
productividad y la eficiencia en la distribución comer·
cial minorista. En definitiva, es preciso que este Tri·
bunal pueda concluir (tal y como se pronunció en la 
STC 26/2012, de 1 de marzo, en el FJ7) que mediante 
las decisiones del legislador estatal de liberalizar sec·
tores del ámbito del comercio interior no se sustraiga 
el espacio de regulación administrativa autonómica en 
la materia.

En consecuencia, el precepto impugnado es plenamen·
te acorde con el art 121.1 letra c) EAC toda vez que, su 
contenido se refiere estrictamente a la ordenación ad·
ministrativa de la actividad comercial, y además de la 
lectura del contenido del artículo 3.1 de la LHC en la 
redacción dada por el art. 27. Uno del Real Decreto·
Ley 20/2012 se desprende que éste impide que pueda 
alegarse como parámetro de constitucionalidad medi·
ata, si tenemos en cuenta la doctrina constitucional a 
la cual nos hemos referido anteriormente en el presen·
te escrito de alegaciones.

2.2 El presente recurso de inconstitucionalidad se in-
terpone contra el artículo 2.1, letras i), y j) de la Ley 
catalana de horarios comerciales 3/2014.

Las letras i), y j) del artículo 2.1 de la Ley catalana de 
horarios comerciales 3/2014 establecen los supuestos 
en los que determinados establecimientos comerciales 
quedan incluidos dentro del régimen de flexibilización 
horaria.

Los preceptos impugnados establecen los siguientes 
supuestos de exclusión del horario comercial: 

«Artículo 2. Supuestos de exclusión del horario comer-
cial general.

1. Las limitaciones a que se refiere el artículo 1 no 
afectan a los casos siguientes: 

[...]

i) Los establecimientos comerciales, de venta persona-
lizada o en régimen de autoservicio, cuyos titulares se-
an pequeñas o medianas empresas, que no pertenezcan 
a grupos empresariales, siempre y cuando la superficie 
de venta no supere los 150 m2 y cuenten con una oferta 
orientada esencialmente a productos de compra coti-
diana de alimentación. Esta excepción puede hacerse 
extensiva, por un período de seis meses, como máximo, 
a los establecimientos de la misma dimensión y activi-
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dad que pasen a ser directamente gestionados por em-
presas franquiciadoras pequeñas, medianas o grandes 
como consecuencia del cese de su franquiciado que 
tenga la consideración de pequeña o mediana empresa 
no perteneciente a un grupo empresarial.

j) Los establecimientos comerciales, de venta persona-
lizada o en régimen de autoservicio, cuyos titulares se-
an pequeñas o medianas empresas que no pertenezcan 
a grupos o cadenas de distribución ni operen bajo el 
mismo nombre comercial, situados en municipios de 
menos de 5.000 habitantes, siempre y cuando la su-
perficie de venta no supere los 150 m², previa autoriza-
ción del pleno municipal y la comunicación del Ayun-
tamiento al departamento competente en materia de 
comercio.»

En relación con los preceptos impugnados, que son las 
letras i) y j) del artículo 2.1 de la Ley catalana de ho·
rarios comerciales 3/2014, nos referimos al supuesto 
establecido en la letra i), que excluye del régimen ge·
neral de horarios de los «establecimientos comerciales 
de venta personalizada o en régimen de autoservicio 
cuyos titulares sean pequeñas o medianas empresas 
que no pertenezcan grupos empresariales, siempre y 
cuando la superficie de venta no supere los 150 m2 y 
cuenten con una oferta orientada esencialmente a pro-
ductos de compra cotidiana de alimentación». La Ley 
catalana de horarios comerciales 3/2014 añade un nu·
evo inciso in fine respecto de la regulación anterior 
contenida en el Decreto·ley catalán 4/2012 de medidas 
en materia de horarios comerciales y determinadas 
actividades de promoción, consistente en afirmar que 
«Esta excepción puede hacerse extensiva, por un perí-
odo de seis meses, como máximo, a los establecimien-
tos de la misma dimensión y actividad que pasen a ser 
directamente gestionados por empresas franquiciado-
ras pequeñas, medianas o grandes como consecuencia 
del cese de su franquiciado que tenga la consideración 
de pequeña o mediana empresa no perteneciente a un 
grupo empresarial».

En relación con la letra j) del artículo 2.1 de la Ley 
catalana de horarios comerciales 3/2014 proyecta las 
exclusiones del horario comercial general a los esta·
blecimientos de venta personalizada o en régimen de 
autoservicio «cuyos titulares sean pequeñas o medi-
anas empresas que no pertenezcan a grupos o cade-
nas de distribución ni operen bajo el mismo nombre 
comercial, situados en municipios de menos de 5.000 
habitantes, siempre y cuando la superficie de venta no 
supere los 150 m², previa autorización del pleno muni-
cipal y la comunicación del Ayuntamiento al departa-
mento competente en materia de comercio».

La recurrente afirma que estas excepciones al horario 
comercial general contravienen lo establecido en el ar·
tículo 5.1 de la LHC en la redacción dada por el apar·
tado Tres del artículo 27 Real Decreto·Ley 20/2012, 
toda vez que «restringen el régimen jurídico básico, 
precisamente ampliatorio de esa liberad comercial que 

garantiza en el art 5 de la Ley 1/2004 de 21 de diciem-
bre, el cual, en la redacción dada por el Real Decreto-
Ley 20/2012, de 13 de julio [...]» ya que este tipo de 
establecimientos tienen plena libertad para determinar 
los días y horas en los que podrán permanecer abier·
tos al público. Así el art 5.1 de la LHC en la redacción 
dada por el Real Decreto·Ley 20/2012 vigente en el 
momento de aprobación de la Ley catalana de horarios 
comerciales 3/2014 establece lo siguiente: 

«Tres. El artículo 5 queda redactado del siguiente mo·
do: 

“Artículo 5. Establecimientos con régimen especial de 
horarios.

1. Los establecimientos dedicados principalmente a la 
venta de pastelería y repostería, pan, platos prepara-
dos, prensa, combustibles y carburantes, floristerías y 
plantas y las denominadas tiendas de conveniencia, 
así como las instaladas en puntos fronterizos, en es-
taciones y medios de transporte terrestre, marítimo y 
aéreo y en zonas de gran afluencia turística, tendrán 
plena libertad para determinar los días y horas en que 
permanecerán abiertos al público en todo el territorio 
nacional”

La recurrente afirma también que la limitación de la 
exclusión del horario comercial general sólo en el su·
puesto de establecimientos comerciales de venta per·
sonalizada o en régimen de autoservicio establecidos 
en las letras i) i j) del art 2.1 contravienen también por 
dejar inoperativo el artículo 5.2 de la LHC, en la re·
dacción dada por el apartado Tres del art 27 del Real 
Decreto·Ley 20/2012, toda vez que éste precepto esta·
blece para los establecimientos comerciales en gene·
ral, distintos de los establecidos en el apartado 1 del 
referido artículo y que dispongan de una superficie útil 
para la exposición y venta al público inferior a 300 m², 
el derecho a establecer la plena libertad para determi·
nar los días y horas en que permanecerán abiertos al 
público.

La recurrente afirma que la incorporación mediante 
la Ley catalana de horarios comerciales 3/2014, en el 
grupo de establecimientos que no quedan sometidos a 
la aplicación del horario general, a los establecimien·
tos comerciales definidos en la letra i) «de venta perso-
nalizada o en régimen de autoservicio, siempre que la 
superficie de venta no supere los 150 m2 y tengan una 
oferta orientada esencialmente a productos de compra 
cotidiana de alimentación» o que con la misma limita·
ción de superficie de venta estén situados en municipi·
os de menos de 5.000 habitantes, previa autorización 
en este último caso del Pleno municipal y comunica·
ción del Ayuntamiento y al departamento competente 
en materia de comercio de la letra j), infringen la le·
gislación básica, concretamente, considera que vulne·
ra el artículo 5.2 de la LHC en la redacción dada por 
el apartado Tres del artículo 27 del Real Decreto·Ley 
20/2012, que establece con carácter general, la liber·
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tad de horarios para «los establecimientos [...] que dis-
pongan de una superficie útil para la exposición y ven-
ta al público inferior a 300 metros cuadrados [...]» así 
como, por la vulneración del título competencial del 
Estado otorgado por el art 149.1.13ª de la CE.

En este momento y a los efectos de poder discernir si 
el artículo 5.2 de la LHC, precepto que sirve de pará·
metro para el enjuiciamiento de la supuesta incons·
titucionalidad del art. 2.1 letras i) j) de la Ley cata·
lana de horarios comerciales 3/2014 respeta o no, el 
ámbito funcional de la competencia que el art. 149.1 
13º CE atribuye al Estado para regular las bases y co·
ordinación de la planificación general de la actividad 
económica, debemos analizar, detalladamente, el refe·
rido artículo 5.2 de la LHC.

En este sentido, podemos determinar que las respu·
estas contempladas en el mismo en las que rige la li·
bertad de apertura son tan amplios que éstos se han 
convertido en el criterio general mientras que los su·
puestos en los que se deben regir bajo el horario co·
mercial global son la excepción, toda vez que la mo·
dificación del artículo 5 de la LHC llevada a cabo por 
el artículo 27, Tres del Real Decreto·Ley 20/2012 ha 
elevado la superficie de venta de los establecimientos 
comerciales que se rigen por la libertad de apertura 
comercial hasta los 300 m2, y ello es así toda vez que 
afecta en la práctica a más del 90% de los establecimi·
entos existentes en Cataluña comportando una desre·
gulación total de facto sobre esta materia, y dejando al 
margen cualquier intervención administrativa por par·
te de la Generalidad de Catalunya.

Así y en sentido coincidente al establecido en el Dic·
tamen del Consejo de garantías estatutarias se afirman 
dudas sobre la constitucionalidad de los apartados y 
en consecuencia, su legitimidad para ser considera·
das parámetro de enjuiciamiento, por considerar que 
el ámbito material de lo declarado básico excede de 
tal modo que, impide el desarrollo de la competencia 
autonómica en materia de ordenación del comercio, y 
por no quedar acreditado que los mismos tengan un 
contenido económico con cierta incidencia signifi·
cativa sobre la ordenación económica general hecho 
que daría la cobertura necesaria a los efectos de poder 
validar su oportunidad desde el punto de vista de su 
constitucionalidad.

En consecuencia, y por considerar que la plena liber·
tad de horario y días de apertura no tiene ninguna inci·
dencia directa sobre la marcha general de la economía, 
los preceptos impugnados son plenamente acordes con 
el art 121.1 letra c) EAC, ya que su contenido se refi·
ere estrictamente a la ordenación administrativa de la 
actividad comercial y porque la medida liberalizadora 
del art. 5. LHC amparada ex artículo 149.1.13 CE no 
puede determinar todo el ámbito de regulación admi·
nistrativa dejando inactivo cualquier margen de regu·
lación autonómica.

2.3 El presente recurso de inconstitucionalidad se in-
terpone contra el artículo 3, apartados 1 y 2 de la Ley 
catalana de horarios comerciales 3/2014.

En tercer lugar, se impugnan los apartados 1 y 2 del 
artículo 3 de la Ley catalana de horarios comerciales 
3/2014, el último de los preceptos impugnados rela·
tivo al régimen de apertura de los establecimientos 
comerciales, cuyo objeto es la determinación de los 
municipios turísticos, así como el establecimiento de 
los parámetros que permiten la consideración de los 
mismos como zona turística, lo que determina su ex·
clusión del horario comercial general y el subsiguiente 
reconocimiento de su plena libertad de horario en este 
ámbito.

Los referidos apartados del artículo 3 de la Ley cata·
lana de horarios comerciales 3/2014 establecen lo si·
guiente: 

«1. A los efectos de lo establecido por la presente ley, 
se entiende por municipio turístico, el municipio en el 
que, por afluencia estacional, el promedio ponderado 
anual de población es superior al número de residen-
tes y en el que el número de alojamientos turísticos y 
segundas residencias es superior al número de vivien-
das de residencia primaria, o que es un lugar con gran 
afluencia de visitantes por motivos turísticos.

2. La determinación de un municipio como zona turís-
tica viene dada por el período de afluencia real en fun-
ción del perfil turístico del municipio, es decir, durante 
el período estacional del año en el que el municipio in-
crementa el promedio ponderado anual de población, 
según lo establecido por el apartado 1.»

La representación procesal de Gobierno afirma que 
los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Ley catalana de 
horarios comerciales 3/2014, incurren en inconstituci·
onalidad ya que al establecer legamente el concepto 
de municipio turístico, entran en contradicción con la 
normativa básica en este caso, configurada por el ar·
tículo 5.4 de LHC en la redacción dada por el artícu·
lo Tres del artículo 27 del Real Decreto·Ley 20/2012 
(precepto vigente en el momento de aprobación de la 
norma autonómica), el cual establece unos criterios a 
criterio de la recurrente, de cumplimiento obligato·
rio en todo el territorio del Estado, para la determina·
ción de «zonas de gran afluencia turística» que pue·
den declarar las comunidades autónomas a propuesta 
de los ayuntamientos correspondientes, los cuales, son 
mucho más amplios que los establecidos por el pre·
cepto autonómico que se impugna, al añadir la referi·
da normativa básica otros criterios de más.

Estos criterios de refieren a los supuestos de las letras 
b) a g) ambas inclusive, del apartado 4 del artículo 5 de 
la LHC modificado por el artículo 27. Tres del Decre·
to·ley 20/2012 y como el referido precepto autonómi·
co impugnado prescinde de los criterios establecidos 
en este artículo para la determinación de las zonas de 
gran afluencia turística y al establecer también una ca·
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lificación de éstas mucho más genérica y hasta cierto 
punto indeterminada, produce a criterio de la recur·
rente, que el referido art 3 en sus apartados 1 y 2 ado·
lezca de inconstitucionalidad.

En este sentido, y en relación con la supuesta incons·
titucionalidad del artículo 3.1 y 3.2 de la Ley catala·
na de horarios comerciales 3/2014, la parte recurrente 
afirma que los criterios incluidos en el apartado 4 del 
artículo 5 de la LHC al ser estrictamente jurídicos y 
por ende, norma obligatoria produce que los aparta·
dos del artículo 3 impugnados resulten limitativos de 
las posibilidades de declaración de municipio turístico 
y en consecuencia, supuestamente inconstitucionales.

Por otro lado, la parte recurrente también invoca que 
el precepto impugnado comporta asimismo la vulne·
ración del contenido del artículo 5.5 de la LHC modi·
ficado por el artículo 27. Tres del Decreto·Ley 20/2012 
que prevé las condiciones en las que los municipios de 
más de 200.000 habitantes que hayan registrado más 
de 1.000.000 de pernoctaciones en el año inmediata·
mente anterior o que cuenten con puertos los cuales 
hayan recibido un número determinado de cruceros, 
puedan declarar al menos una zona de gran afluencia 
turística, precisamente por considerar que el precepto 
impugnado restringe sin justificación alguna el régi·
men más amplio establecido en el referido art 5.5 de la 
LHC en la redacción dada por el artículo 27 apartado 
tres del Decreto·ley 20/2012.

Esta representación considera que la concreción tan 
pormenorizada de las circunstancias que determinan 
la condición de zona turística establecidas en los ar·
tículos 5.4 y 5.5 de la LHC modificado por el artículo 
27. Tres del Decreto·ley 20/2012, así como lo dispues·
to en la Disposición final segunda del referido precep·
to, mediante la cual se delega en el Gobierno del Es·
tado la posibilidad de revisar los umbrales del artículo 
5.5 de la LHC a los efectos de declaración preceptiva 
de las zonas de gran afluencia turística, desplazan por 
completo la capacidad normativa de la Generalitat de 
Catalunya en esta materia ex artículo 121.1 del EAC a 
los efectos de poder decidir en qué parte de su territo·
rio puede incluir «zonas de gran afluencia turística», 
toda vez que lo que se permite a la administración au·
tonómica a tenor de la legislación estatal invocada de 
aplicación, es la posibilidad llevar a cabo una decisión 
meramente ejecutiva de carácter reglado.

En este punto, y a pesar de que ya se ha menciona·
do en varias ocasiones a lo largo del presente escrito 
de alegaciones, es preciso recordar que el Gobierno de 
la Generalitat de Cataluña impugnó ante este Tribu·
nal los referidos preceptos del Decreto·Ley 20/2012 
mediante el recurso de inconstitucionalidad núm. 
1983/2013 pendiente aún de Sentencia, alegando en 
la referida demanda las razones ahora expuestas. Asi·
mismo también impugno la Disposición adicional un·
décima y su Anexo al considerar que la normativa es·
tatal no hace sino que imponer la declaración de las 

zonas de gran afluencia turística al Gobierno de la Ge·
neralitat de Catalunya, eliminando cualquier margen 
de decisión mediante la correspondiente aprobación 
de la normativa correspondiente.

Posteriormente, a la entrada en vigor de la Ley catala·
na de horarios comerciales 3/2014, se produjo nueva·
mente la modificación de los apartados 4 y 5 del art 5 
de la LHC, mediante los artículos 7 Uno y Dos del Re·
al Decreto·ley 8/2014 de 4 de julio de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimientos la competitivi·
dad, y posteriormente por los artículos 7 Uno y Dos de 
la Ley 18/2014, de 15 de octubre aprobada como fruto 
de la tramitación como proyecto de ley con la misma 
denominación y el mismo contenido. En este sentido, 
destacar que la nueva redacción de los apartados 4 y 
5 del art 5 de la LHC, no solo mantiene el vicio de in·
constitucionalidad sino que incrementa la vulneración 
de las competencias de la Generalidad de Catalunya 
en materia de comercio interior.

Ello es así por cuanto que el Estado no ha justificado 
que una regulación tan detallada sobre las zonas de 
gran afluencia turística constituya en realidad una me·
dida de carácter económico con una incidencia directa 
sobre la marcha general de la economía que pueda te·
ner cobertura en la competencia estatal ex art 149.1.13ª 
CE, y en caso de que en un supuesto un poco forzado 
se pudiese admitir, lo ha llevado a cabo prescindiendo 
totalmente del reparto competencial sobre la materia 
de comercio establecido en el bloque de la constituci·
onalidad.

Por este motivo, esta representación debe afirmar que 
los apartados 4 y 5 del art 5 de la LHC no pueden ser 
invocados para alegar la supuesta inconstitucionalidad 
mediata del artículo 3 apartados 1 y 2 de la Ley ca·
talana de horarios comerciales 3/2014, y por ello este 
Tribunal debe desestimar la impugnación formulada 
por la representación del Gobierno. 

En sentido, atendida la falta de legitimidad de los pre·
ceptos estatales para ser considerados parámetro de 
enjuiciamiento, y teniendo en cuenta que el ámbito 
material de lo declarado básico excede de tal modo 
que impide el desarrollo de la competencia autonómi·
ca en materia de comercio y flexibilización horaria, 
esta representación afirma que los preceptos impug·
nados son plenamente acordes con el art 121.1 letra 
c) EAC, toda vez que su contenido se refiere estricta·
mente a la ordenación administrativa de la actividad 
comercial.

2.4 El presente recurso de inconstitucionalidad se in-
terpone contra el artículo 16.10 de la Ley catalana de 
horarios comerciales 3/2014

Finalmente, y a los efectos de seguir en la determina·
ción del contenido material exacto de los artículos que 
son objeto de la presente impugnación, debemos hacer 
mención al artículo 16.10 de la Ley catalana de hora·
rios comerciales 3/2014, que establece una regulación 
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en materia de ventas promocionales, concretamente 
la referida a los dos períodos de las ventas de rebajas 
dentro de los cuales se deberá llevar a cabo la referi·
da venta (uno en el período estacional de invierno y el 
otro en el periodo de verano). Estos períodos ya fueron 
objeto de regulación mediante el Decreto 150/1996, de 
30 de abril, por el cual se establecen los períodos de 
rebajas, en virtud de lo establecido en el artículo 25 
de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del 
comercio minorista, (antes de la modificación operada 
por el Real Decreto·ley 20/2012) que habilitaba a las 
Comunidades Autónomas a que estableciesen el perío·
do dentro del cual deben realizarse las ventas de reba·
jas, y no fueron objeto de discusión competencial por 
parte del Estado.

El artículo 16.10 de la Ley catalana de horarios comer·
ciales 3/2014 establece el régimen de ventas promoci·
onales referido al período dentro del cual pueden los 
establecimientos comerciales realizar las ventas de las 
rebajas. El referido precepto establece: 

10. La venta en rebajas puede llevarse a cabo, a cri-
terio de cada comerciante y durante el plazo que este 
considere conveniente en los siguientes períodos esta-
cionales: 

a) Período estacional de invierno: desde el día 7 de 
enero hasta el día 6 de marzo, ambos incluidos.

b) Período estacional de verano: desde el día 1 de julio 
hasta el día 31 de agosto, ambos incluidos.»

La recurrente alega también la inconstitucionalidad 
mediata del artículo 16.10 de la Ley catalana de hora·
rios comerciales 3/2014, por infracción del artículo 25 
de la LORCOMIN en la redacción dada por el aparta·
do Tres del artículo 28 del Real Decreto·ley 20/2012, 
por tener un efecto limitativo de la capacidad de auto·
rregulación de los comerciantes, toda vez que la nor·
mativa estatal permite la venta en rebajas en los perí·
odos en los que libremente decidan los comerciantes. 
En este sentido el precepto de la LORCOMIN invoca·
do por la recurrente y que sirve de contraste, establece 
que: 

«1. Las ventas en rebajas podrán tener lugar en los pe-
riodos estacionales de mayor interés comercial según 
el criterio de cada comerciante.

2. La duración de cada periodo de rebajas será decidi-
da libremente por cada comerciante.»

Además, la representación procesal del Gobierno afir·
ma en la misma fundamentación jurídica e invocan·
do la doctrina de la STC 26/2012 de 1 de marzo, que 
la cuestión de la libertad de regulación en materia de 
ventas en rebajas se incardina en la competencia esta·
tal para el establecimiento de la normativa básica so·
bre defensa de la competencia bajo la cobertura asi·
mismo del art 149.1.13ª de la CE, diferenciándola de 
la competencia autonómica relativa a la protección de 

los consumidores, ambos aspectos relacionados con la 
ordenación del comercio

Finalmente la parte recurrente afirma, de modo total·
mente equivocado a criterio de esta representación, 
que el artículo 16.10 de la Ley catalana de horarios co·
merciales 3/2014, también vulnera indirectamente el 
título competencial del artículo 149.1.6ª CE que esta·
blece la competencia exclusiva del Estado para regular 
el derecho mercantil (como expresa desde la perspec·
tiva formal la disposición final única de la LORCO·
MIN) olvidando que con motivo de la entrada en vigor 
del artículo 28 del Real Decreto·ley 20/2012 que mo·
difica el artículo 25 de la LORCOMIN, el título for·
mal invocado en la disposición final cuarta no es la 
materia mercantil ex art 149.1.6 ª de la CE sino el artí·
culo 149.1.13ª del referido texto constitucional.

En este punto debemos afirmar que si bien el objeti·
vo del precepto impugnado no es el de incidir en la 
regulación «inter privatos» ni tampoco establecer una 
regla directamente relacionada con la defensa de la 
competencia de los comerciantes, el mismo no puede 
ser considerado como lesiva de las competencias que 
el art 149.1.13 CE atribuye al Estado, toda vez que el 
establecimiento administrativo de dos períodos esta·
cionales de rebajas a que se refiere el artículo 16.10 de 
la Ley catalana de horarios comerciales 3/2014 cons·
tituye una norma de disciplina de mercado dirigida a 
establecer unas pautas de comportamiento entre los 
comerciantes y sus clientes, destinadas a clarificar el 
momento en donde se producen los períodos de reba·
jas y a la vez, a diferenciarlos de otras actividades de 
promoción comercial.

Así pues, y a criterio de esta representación, la defini·
ción llevada a cabo por el artículo 16.10 de la Ley ca·
talana de horarios comerciales 3/2014 no contraviene 
lo establecido en el artículo 25.1 de la LORCOMIN ya 
que el precepto básico estatal establece que las ven·
tas en rebajas podrán tener lugar en los períodos esta·
cionales de mayor interés comercial sin concretar na·
da más y en consecuencia, permitiendo que sean las 
comunidades autonómicas las que puedan establecer 
dichos periodos estacionales desde la perspectiva de 
la ordenación de la actividad comercial y la defensa de 
los consumidores. 

Además ya se advirtió en los apartados precedentes 
de estas alegaciones que a criterio del Alto Tribunal la 
submateria de ventas promocionales se incluye dentro 
del concepto o título competencial “comercio interi·
or” (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 68), por lo que 
además de las razones anteriormente expuestas, debe 
rechazarse el título competencial del Estado invocado 
en el recurso de inconstitucionalidad.

Como conclusión de todo lo anterior, esta represen·
tación afirma lo siguiente: 

1. Los preceptos de la Ley catalana de horarios co·
merciales 3/2014, que han sido impugnados mediante 
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el recurso de inconstitucionalidad del que traen casu·
sa las presentes alegaciones, se han dictado en virtud 
de la competencia exclusiva en materia de comercio 
que le atribuye el bloque de la constitucionalidad a la 
Generalitat de Catalunya concretamente, en cumpli·
miento de la competencia exclusiva en materia de or·
denación administrativa de la actividad comercial es·
tablecida en el artículo 121.1 EAC y la regulación de 
las modalidades de venta, a que se refiere la letra b) y 
la regulación de los horarios comerciales letra c) en 
el marco del principio constitucional de la unidad de 
mercado y, en consecuencia, son plenamente constitu·
cionales.

2. Del análisis de los preceptos impugnados y su con·
traste con los preceptos estatales a los que nos hemos 
referido a lo largo de las presentes alegaciones (artícu·
los 3.1; 5 de la LHC en la redacción dada por el artí·
culo 27 del Real Decreto·ley 20/2012), cuya vulnera·
ción comporta la inconstitucionalidad mediata de los 
preceptos impugnados de la Ley catalana de horarios 
comerciales 3/2014, pone de relieve que el legislador 
estatal ha invocado un título de proyección horizon·
tal atribuido por el artículo 149.1.13ª CE, para llevar 
a cabo una desregulación y por ende, una liberaliza·
ción total en materia de horarios comerciales lo que 
produce un claro vaciamiento de la competencia auto·
nómica estatutariamente reconocida ex art 121.1 EAC 
para poder establecer una política propia en materia 
de horarios comerciales, uno de los ámbitos engloba·
dos dentro la materia relativa a comercio interior, cuya 
competencia ostenta la Generalidad Catalunya con el 
carácter de exclusiva. 

3. La regulación contenida en los artículos 27 y 28 del 
Real Decreto·ley 20/2012, que sirve a la representa·
ción del Gobierno como parámetro de enjuiciamien·
to para afirmar la inconstitucionalidad mediata o in·
directa, es formalmente básica pero desde el punto de 
vista material, excede según la reiterada jurispruden·
cia de este Tribunal, de lo que debe entenderse como 
básico, así como de lo que se debe entender incluido 
dentro del ámbito de la coordinación de la planifi·
cación general de la actividad económica que el art. 
149.1.13ª CE atribuye al Estado, por lo que al infringir 
el orden de distribución de competencias, ha incurrido 
en un exceso competencial vulnerador de dicho orden 
establecido en el bloque de la constitucionalidad, ello 
es así por cuanto que las leyes declaradas básicas no 
pueden desplazar, de forma excluyente, hacia el ám·
bito de la competencia estatal sobre las «bases de la 
planificación general de la actividad económica» las 
materias reguladas por la Generalidad en materia de 
comercio interior.

4. Como corolario de lo anterior, debemos aseverar 
que los artículos 27 y 28 del Real Decreto·ley 20/2012, 
no pueden erigirse en parámetro para sustentar la in·
constitucionalidad mediata de los preceptos autonómi·

cos en materia de horarios comerciales por infracción 
del artículo 149.1.13ª de la CE.

5. En definitiva, la Ley catalana de horarios comerci·
ales 3/2014 no adolece de inconstitucionalidad media·
ta o indirecta ya que ni contraviene la Ley 1/2004, de 
21 de diciembre, de horarios comerciales (LHC) ni la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comer·
cio minorista (LORCOMIN), modificadas por el Real 
Decreto Ley 20/2012.

Por todo ello,

Solicita

Que, teniendo por presentado en tiempo y forma el 
presente escrito y por evacuado el trámite conferi·
do, se sirva estimar las alegaciones formuladas y, en 
sus méritos, dictar sentencia por la que se desestime 
en su integridad el recurso de inconstitucionalidad 
núm.7067/2014 promovido por el Presidente del Gobi·
erno contra los artículos 1.2 letra b); 2.1. i); 2.1 j); (en 
el caso del art 2, se entiende que se refiere al apartado 
1); 3.1; 3.2 y 16.10 de la Ley del Parlamento de Cata·
luña 3/2014 de 19 de febrero, de horarios comerciales 
y determinadas actividades de promoción y se declare 
la plena constitucionalidad de los preceptos impugna·
dos por resultar conformes al orden constitucional de 
competencias y en consecuencia, por no vulnerar la 
Constitución.

Otrosí primero dice

Que habiendo sido invocado el artículo 161.2 de la 
Constitución por la representación del presidente del 
Gobierno, de conformidad con el acuerdo del Consejo 
de Ministros de 21 de noviembre de 2014, el Tribunal 
ha acordado la suspensión automática de los precep·
tos impugnados, desde la fecha de interposición de la 
demanda para las partes legitimadas en el proceso, y 
desde que aparezca publicada la suspensión en el Bo-
letín Oficial del Estado para los terceros desde el 4 de 
diciembre de 2014. No obstante lo anterior, esta repre·
sentación considera que procede el levantamiento in·
mediato de la citada suspensión, sin que la resolución 
sobre este extremo deba demorarse hasta los cinco 
meses desde que fue acordada.

a) Posibilidad de proceder al levantamiento inmediato 
de la suspensión de la vigencia y aplicación del artícu-
lo impugnado.

El Tribunal Constitucional ha admitido en más de una 
ocasión la posibilidad de que en determinadas cir·
cunstancias se acuerde el levantamiento de la suspen·
sión de la norma impugnada, sin tener que esperar al 
agotamiento del plazo de cinco meses establecido en 
el artículo 161.2 CE.

Ello es así porque el propio precepto constitucional 
parece admitir dicha posibilidad al establecer como 
máximo, el plazo de cinco meses dentro del cual el 
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Tribunal deberá ratificar o levantar la suspensión acor·
dada en su momento, de forma imperativa y a instan·
cias del Gobierno, por invocación del referido precep·
to constitucional. De hecho, y en consonancia con lo 
previsto en el artículo 161.2 CE, la propia doctrina 
constitucional ya ha reconocido en reiteradas ocasi·
ones que los cinco meses son, precisamente el lími·
te máximo inicialmente previsto para la suspensión y 
que se incluye «entre las potestades de este Tribunal 
ratificar o levantar la suspensión dentro de este plazo» 
(ATC 157/2008, de 12 de junio FJ 2, así como también 
la ATC 60/2013, de 26 de febrero FJ2 que se cita en la 
ATC 146/2013 FJ2).

En el mismo sentido, y por todos, cabe citar, en·
tre otros, los AATC 355/1989, de 20 de junio, FJ 1; 
154/1994, de 3 de mayo, FJ 1; 222/1995, de 18 de julio, 
FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 99/2003, de 6 de 
marzo, FJ5; 95/2011 de 21 de junio FJ2; 75/2010 de 30 
de junio FJ 2 y en especial, el ATC 417/1997, de 16 de 
diciembre, en cuyo fundamento jurídico 1 se afirma: 

«[...] debe recordarse a este respecto que, según doc-
trina ya consolidada, nada impide a la Comunidad 
Autónoma autora de la Ley recurrida solicitar antici-
padamente –esto es, antes del transcurso de los cin-
co meses a los que alude el art. 161.2 CE–el levanta-
miento de la suspensión (AATC 1140/1987, 355/1989 y 
504/1989), toda vez que el tenor literal de dicha dispo-
sición constitucional indica que los cinco meses son, 
precisamente, el límite máximo inicialmente previsto 
para la suspensión, incluyéndose, por tanto, entre las 
atribuciones de este Tribunal la de ratificar o levantar 
la suspensión dentro de ese plazo. De otro lado, tam-
poco el art. 30 LOTC veda en modo alguno que este 
Tribunal acuerde el levantamiento de la suspensión sin 
necesidad de agotar el reiterado plazo de cinco meses 
(AATC 154/1994, 221/1995, 222/1995 y 292/1995)».

Con la intención de apuntar brevemente cuáles son los 
parámetros que a criterio del Alto Tribunal rigen la de·
cisión sobre el levantamiento o el mantenimiento de la 
suspensión, y sin perjuicio de que esta representación 
los desarrolle posteriormente poniéndolos en relación 
con los preceptos impugnados, debemos destacar que 
las resoluciones del Tribunal Constitucional acerca del 
mantenimiento o no de la suspensión automática, que·
da presidida por la ponderación de los intereses en ju·
ego, por el examen de las situaciones creadas por la 
norma, por la naturaleza de los actos impugnados re·
gidos por el principio de presunción de la constituci·
onalidad de las normas objeto del conflicto, y por la 
consistencia de las razones que aporte el Gobierno en 
defensa del referido mantenimiento.

En consecuencia, y partiendo siempre, según una con·
solidada jurisprudencia constitucional recaída en di·
versos incidentes de suspensión, es preciso que en el 
presente supuesto se ponderen los intereses en presen·
cia, a saber tanto el general y público, como el particu·
lar y privado de terceras personas afectadas y se anali·

cen los perjuicios de imposible o difícil reparación que 
se sigan del mantenimiento o levantamiento de la sus·
pensión de la vigencia o aplicación de la disposición 
o resolución impugnada (AATC 727/1984, de 22 de 
noviembre, FJ 2; 753/1984, de 29 de noviembre, FJ 2; 
175/1985, de 7 de marzo, FJ único; 355/1989, de 20 de 
junio, FJ 3; 329/1992, de 27 de octubre, FJ 2; 46/1994, 
de 8 de febrero, FJ 1; 251/1996, de 17 de septiembre, FJ 
1; 231/1997, de 24 de junio, FJ 1; 417/1997, de 16 de di·
ciembre, FJ1; 169/1998, de 14 de julio, FJ 1; 218/1998, 
de 14 de octubre, FJ 1; 18/1999, de 26 de enero, FJ 1; 
72/1999, de 23 de marzo, FJ 1; 100/2002, de 5 de junio 
FJ 2; 88/2008, de 2 de abril, FJ 2; 157/2008, de 12 de 
junio, FJ2, 10/2013, de 15 de enero, FJ 1, 60/2013 de 
26 de febrero FJ 2 y 146/2013 de 5 de junio FJ2).

b) Naturaleza de la institución suspensiva del artículo 
161.2 CE y el principio de legitimidad constitucional 
de los artículos 1.2 letra b); 2.1. letras i) y j); 3.1; 3.2 y 
16.10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014 de 
19 de febrero, de horarios comerciales y determinadas 
actividades de promoción.

La potestad gubernamental de veto suspensivo esta·
blecida en el artículo 161.2 CE en el seno de los pro·
cedimientos constitucionales instados contra las Co·
munidades Autónomas aparece como una medida 
estrictamente procesal, de naturaleza cautelar o de 
protección preventiva sobre la cual el propio Tribunal 
Constitucional se deberá pronunciar y sin que por ello 
deba entrar en el fondo del asunto. En este sentido, es·
te Tribunal ha venido reconociendo que en la opera·
ción de ponderación de los intereses en presencia a los 
efectos de poder adoptar la correspondiente decisión 
sobre el mantenimiento o levantamiento del precep·
to o de la norma impugnada, única y exclusivamente 
deben tenerse en cuenta las situaciones de hecho que 
se derivan del análisis de las normas impugnadas y en 
atención al carácter cautelar de la medida, al margen 
pues, de la viabilidad de las pretensiones que las par·
tes han formulado (AATC 100/2002, de 5 de julio, FJ 
2, y 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1).

En consecuencia, y partiendo de esta óptica cautelar 
el Tribunal Constitucional debe tomar en considera·
ción la naturaleza excepcional de la suspensión de las 
leyes, derivada de la presunción de constitucionali·
dad de las mismas, como consecuencia del principio 
democrático. Así la presunción de legitimidad de las 
normas, en especial las que tienen fuerza de ley, por el 
interés general que existe en el normal despliegue de 
la eficacia de las leyes están investidas de una especial 
presunción de constitucionalidad en cuanto expresión 
de la voluntad popular (STC 66/1985, de 23 de mayo, 
FJ 3 y AATC 139/1982; 466/1984; 60/1990: 329/1992; 
243/1993; 64/1994; 154/1994; 251/1996; 44/1998; 
257/1998; 199/2000; 5/2002; 172/2002; 20/2002; 
100/2002; 30/2003; 13/2004; 300/2005 y 88/2008).

Por todo ello, el levantamiento o el mantenimiento de 
la suspensión del precepto impugnado derivada de la 
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invocación gubernamental del artículo 161.2 CE de·
be determinarse, de acuerdo con la doctrina consoli·
dada de ese Tribunal y mantenida en el ya citado ATC 
417/1997, atendiendo a lo siguiente: 

«[...] la presunción de legitimidad de que gozan las 
leyes, en cuanto expresión de la voluntad popular 
(AATC 154/1994 y 221/1995); la necesidad de ponde-
rar, de un lado, los intereses en presencia, tanto el ge-
neral y el público como el particular de las terceras 
personas afectadas, y, de otra parte, los perjuicios de 
imposible o difícil reparación que se sigan del man-
tenimiento o levantamiento de las suspensiones (espe-
cialmente, AATC 222/1995 y 291/1995); y, por último, 
que todo ello debe ser examinado a la luz de la natu-
raleza cautelar de la medida y sin prejuzgar la decisión 
sobre el fondo del asunto (por todos, AATC 154/1994 y 
221/1995 de 18 de julio FJ3)».

Sobre el carácter excepcional de la institución suspen·
siva, el Tribunal se ha pronunciado en el sentido de 
afirmar que la misma «[...] es, además, tanto más enér-
gica cuanto más directa es la conexión del órgano con 
la voluntad popular y llega por eso a su grado máximo 
en el caso del legislador, que lo es, precisamente, por 
ser el representante de tal voluntad. Como el legisla-
dor está vinculado por la Constitución la constatación 
de que la Ley la ha infringido destruye la presunción 
y priva de todo valor a la Ley, pero mientras tal cons-
tatación no se haya producido, toda suspensión de la 
eficacia de la Ley, como contraria a dicha presunción, 
ha de ser considerada excepcional, [...] (STC 66/1985 
de 23 de mayo FJ3)».

Estrechamente vinculada con el carácter de excepci·
onal del mantenimiento de la suspensión de la norma 
impugnada, en cuanto excepción a la regla general de 
eficacia de las normas, este Tribunal ha mencionado 
en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de que el 
Gobierno aporte cuantos razonamientos y argumentos 
sean suficientes a los efectos de poder justificar la ne·
cesidad de la medida suspensiva. En esta línea argu·
mental y sobre el alcance de la referida justificación, el 
Tribunal ha manifestado: «En este sentido ha de recor-
darse que el mantenimiento de la suspensión requiere 
que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo 
invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que 
«es preciso demostrar o, al menos, razonar consisten-
temente su procedencia y la imposible o difícil repara-
ción de los mismos, ya que debe partirse en principio 
de la existencia de una presunción de constituciona-
lidad a favor de las normas o actos objeto de conflic-
to (AATC 472/1988, 589/1988, 285/1990, 266/1994, 
267/1994, 39/1995, 156/1996, y 100/2002)” (ATC 1 
76/2004, de 11 de mayo, FJ 3)» (AUTO 300/2005, de 
5 de julio de 2005, FJ 3), añadiendo también el Al·
to Tribunal que «los argumentos en los que justifique 
el mantenimiento de la suspensión solicitada han de 
ser aportados y razonados con detalle [...]» (AATC 
88/2008, de 2 de abril, FJ 5, y 189/2001, de 3 de julio, 

FJ1) y «desarrolladas de forma convincente por quien 
las alega» (ATC 29/1990, de 16 de enero, FJ 1) de mo·
do que «el mecanismo previsto en el artículo 161.2 no 
pueda ser prolongado sin una justificación expresa y 
suficiente (ATC 154/1994)» (ATC 221/1995, de 18 de 
julio, FJ 3).

A mayor abundamiento, el Alto Tribunal también ha 
venido a exigir a quien deba probar la necesidad de la 
medida cautelar solicitada que, la verosimilitud de los 
perjuicios invocados y que sirven de soporte para jus·
tificar el mantenimiento de la suspensión del precepto 
impugnado no puede quedar condicionada a la nece·
sidad de proceder al análisis de fondo del asunto, evi·
tando por ello, que se aporten suposiciones o aproxi·
maciones de hecho. En este sentido, debe mencionarse 
el ATC 189/2001 de 3 de julio que en su FJ 2 estable·
ce: «Ya dijimos con ocasión del mismo trámite inciden-
tal de otro tributo autonómico, en el que el Abogado 
del Estado empleaba el mismo argumento, que la ve-
rosimilitud de los perjuicios invocados por el Abogado 
del Estado, meramente potenciales e hipotéticos, apa-
rece condicionada en este supuesto a que en la Senten-
cia resuelva en su momento el recurso de inconstituci-
onalidad».

Finalmente, el Alto Tribunal ha exigido que la deci·
sión sobre el mantenimiento o la suspensión del pre·
cepto impugnado debe de adoptarse previa valoración 
o ponderación de un lado, de los intereses concernidos 
ya sean públicos y generales o particulares y priva·
dos de terceros afectados y de otro, de los «perjui cios 
irreparables de imposible o difícil reparación» (ATC 
69/2012 de 17 de abril FJ2) que se derivarían tanto del 
mantenimiento, como del levantamiento de la suspen·
sión de la vigencia de los preceptos impugnados, es 
decir, de los preceptos contenidos en la Ley catalana 
de horarios comerciales 3/2014 en materia de horarios 
comerciales y ventas promocionales, desvinculando la 
referida operación de ponderación en relación con la 
cuestión de fondo y del hipotético resultado obtenido 
en la resolución final del procedimiento constitucio·
nal.

En este sentido, es reiterada la doctrina constitucional 
que corrobora lo anteriormente expuesto, como ha in·
dicado en el ATC 44/2011, de 12 de abril, en el Fun·
damento Jurídico 2: «Sobre este tipo de incidentes de 
suspensión es reiterada nuestra doctrina según la cual, 
para decidir acerca del mantenimiento o levantamien-
to de la misma, es necesario ponderar, de un lado, los 
intereses que se encuentran concernidos, tanto el ge-
neral y público como, en su caso, el particular o priva-
do de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios 
de imposible o difícil reparación que puedan derivarse 
del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. 
Igualmente, se ha destacado que esta valoración ha de 
efectuarse mediante el estricto examen de las situaci-
ones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de 
las pretensiones que se formulen en la demanda, re-
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cordando que el mantenimiento de la suspensión re-
quiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe 
la iniciativa, aporte y razone con detalle los argumen-
tos que la justifiquen, pues debe partirse en principio 
de la presunción de constitucionalidad de las normas 
objeto de recurso (por todos, ATC 105/2010, de 29 de 
julio, FJ 2)».

En el mismo sentido, y entre otras muchas, se ha pro·
nunciado este Tribunal en los AATC 189/2001, de 3 de 
julio FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 105/2010, 
de 29 de julio, FJ 2; 42/2011, de 12 de abril, FJ2, y 
69/2012, de 17 de abril, FJ2, y en especial puede ha·
cerse mención también a los recientes AATC 10/2013, 
de 15 de enero, y 60/2013, de 25 de febrero.

Finalmente, destacar que de la lectura de la jurispru·
dencia constitucional anteriormente reproducida el 
Alto Tribunal exige que en la operación de pondera·
ción no se tenga en cuenta en ningún caso, ni la cues·
tión de fondo objeto de análisis jurídico·constitucio·
nal, toda vez que no puede existir ninguna vinculación 
entre la necesidad de la medida adoptada en el proce·
dimiento incidental y el contenido de la resolución de 
fondo que en su día se pueda adoptar, ni el margen de 
viabilidad de las pretensiones que se formulen en la 
demanda (además de las anteriormente reproducidas 
cabe citar también las AATC 12/2006, de 17 de enero, 
FJ5; 157/2008, de 12 de junio, FJ 4; 114/2011, de 19 de 
junio, FJ 4, y 95/2011, de 21 de junio, FJ4).

c) Ponderación de los intereses en presencia en es-
te procedimiento de inconstitucionalidad: únicamen-
te se producen daños reales y perjuicios irreparables 
de imposible o difícil reparación si se mantiene la sus-
pensión de los artículos 1.2 letra b); 2.1. letras i) y j); 
3.1; 3.2 y 16.10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
3/2014 de 19 de febrero, de horarios comerciales y de-
terminadas actividades de promoción.

Como consecuencia de todo lo anterior, y de confor·
midad con la doctrina constitucional reseñada, la deci·
sión del mantenimiento de la suspensión de la vigencia 
y aplicación de los artículos 1.2 letra b); 2.1. letras i) y 
j); 3.1; 3.2 y 16.10 de la Ley del Parlamento de Cata·
luña 3/2014 de 19 de febrero, de horarios comerciales 
y determinadas actividades de promoción debe adop·
tarse partiendo de la constitucionalidad de los precep·
tos impugnados, circunstancia que comporta que el 
mantenimiento de la suspensión deberá constituir una 
medida excepcional acordada al margen de la viabi·
lidad de las pretensiones formuladas en la demanda, 
y en base a la ponderación de los intereses públicos y 
privados en presencia, así como de los daños reales y 
perjuicios irreparables de difícil o imposible repara·
ción que se derivarían del mantenimiento de la sus·
pensión de su vigencia y aplicación.

En el supuesto de los preceptos impugnados en este 
procedimiento constitucional esta representación ana·
liza cuáles son los intereses concernidos, tanto gene·

rales y públicos, como privados o particulares de las 
personas afectadas, así como como los daños reales 
y perjuicios irreparables de difícil o imposible repa·
ración que se derivarían del mantenimiento de la sus·
pensión de su vigencia y aplicación ya acordada de 
forma imperativa, a instancias del Gobierno.

En el reciente Auto 178/2014, de 24 de junio, el Tri·
bunal ha resumido el modo en el que ha de proceder a 
dicha ponderación de intereses concernidos, expresán·
dolo en los siguientes términos: 

«2. De acuerdo con la doctrina reiterada de este Tri-
bunal para decidir acerca del mantenimiento o levan-
tamiento de la suspensión, es necesario, como declara 
entre otros muchos el ATC 157/2013, de 11 de julio, FJ 
2, “ponderar, de un lado, los intereses que se encuen-
tran concernidos, tanto el general y público como, en 
su caso, el particular o privado de las personas afec-
tadas y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil 
reparación que puedan derivarse del mantenimiento 
o levantamiento de la suspensión. Igualmente, hemos 
destacado que esta valoración debe efectuarse median-
te el estricto examen de las situaciones de hecho crea-
das y al margen de la viabilidad de las pretensiones que 
se formulan en la demanda. Asimismo, este Tribunal 
ha precisado que el mantenimiento de la suspensión 
requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciati-
va, no solo invoque la existencia de aquellos perjuici-
os, sino que es igualmente necesario demostrar o, al 
menos, razonar consistentemente su procedencia y la 
imposible o difícil reparación de los mismos, ya que 
debe partirse en principio de la existencia de una pre-
sunción de constitucionalidad a favor de las normas o 
actos objeto de conflicto”.

Como declara el citado ATC 157/2013 “lo que en este 
incidente se trata es de dilucidar si los perjuicios que 
han sido alegados por el Abogado del Estado, tienen 
la gravedad y consistencia necesarias como para pre-
valecer sobre la presunción de legitimidad de la Ley 
[autonómica] vasca y los intereses que se vinculan a 
su aplicación efectiva”. Por ello, como reiteradamente 
ha afirmado este Tribunal (entre otros muchos, ATC 
114/2014, de 8 de abril de 2014) “de lo que en este in-
cidente se trata no es de vindicar o defender la titu-
laridad de la competencia discutida, sino de alegar y 
acreditar los perjuicios irreparables o de difícil repara-
ción que se producirían, en concreto, por la vigencia de 
los preceptos impugnados durante el tiempo que dure 
el proceso constitucional (ATC 75/2010, de 30 de ju-
nio, FJ 2).»

Para ello es necesario determinar primeramente, cuál 
es el alcance material de la modificación introducida 
mediante los artículos objeto de la presente impugna·
ción de la Ley de horarios comerciales 3/2014 y los su·
puestos de exclusión para determinados establecimi·
entos, así como la regulación de la determinación de 
los municipios turísticos, así como el régimen de las 
ventas en rebajas, para poder determinar seguidamen·
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te el alcance exacto de los efectos producidos sobre los 
intereses concernidos para el caso de que mantenga la 
suspensión adoptada de forma cautelar.

En este sentido, destacar lo siguiente: 

a) El artículo 1.2, letra b) de la Ley catalana de horari·
os comerciales 3/2014, mantiene en idénticos términos 
el régimen anterior de horarios general establecido por 
la Ley catalana de horarios comerciales 8/2004 y vi·
gente desde el día 1 de enero de 2005, 

b) El artículo 2.1, letras i) y j) de la Ley catalana de 
horarios comerciales 3/2014, también mantiene en 
idénticos términos al régimen anterior de estableci·
mientos que pueden disponer de cierta flexibilidad 
horaria establecido anteriormente por la Ley catala·
na de horarios comerciales 8/2004 y vigente desde 
día 1 de enero de 2005, salvo las modificaciones in·
troducidas por el artículo 2 del Ley catalana de hora·
rios comerciales 3/2014, que modifica el régimen de 
flexibilización de los horarios comerciales para los 
establecimientos comerciales de venta personaliza·
da o en régimen de autoservicio con una superficie 
de venta no superior a 150 m2 a que se refiere la letra 
i), y para los referidos establecimientos situados en 
municipios de menos de 5.000 habitantes a que se 
refiere la letra j).

c) Los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Ley catalana 
de horarios comerciales 3/2014, establece la determi·
nación de cuáles son los municipios turísticos.

d) El artículo 16.10 de la Ley catalana de horarios co·
merciales 3/2014, establece los períodos de rebajas 
en los cuales los comerciales podrán practicar dicha 
modalidad de venta sin ningún tipo de limitación, del 
mismo modo que el establecido mediante el Decreto 
150/1996, de 30 de abril, por el cual se establecen los 
períodos de rebajas, en virtud de lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de orde·
nación del comercio minorista.

Como consecuencia de lo anterior, podemos recordar 
que la parte recurrente ha procedido a la impugnación 
indiscriminada de los referidos preceptos de la Ley 
catalana de horarios comerciales 3/2014, sin tener en 
cuenta que en su momento la Ley catalana de horarios 
comerciales 8/2004, nunca fue impugnada en ningu·
no de sus preceptos y que se dictó en base al mismo 
título competencial reconocido en el Estatuto de Au·
tonomía catalán de 1979 en materia de comercio inte·
rior, de conformidad con las bases y la ordenación de 
la actividad económica general del Estado ex artículo 
149.1.13 CE.

Además, debe destacarse que la suspensión de los ar·
tículos impugnados de la Ley catalana de horarios co·
merciales 3/2014, acordada de forma imperativa y con 
efectos para las partes desde el 24 de noviembre de 
2014, y con efectos hacia terceros desde el 4 de dici·
embre de 2014, ha comportado un cambio sustancial 

sobre el régimen de la regulación de los horarios co·
merciales, toda vez que actualmente nos encontramos 
con una situación totalmente indeseada que afecta, co·
mo más adelante se verá, no solamente los intereses 
concernidos, sino que atenta el principio constitucio·
nal de seguridad jurídica.

Ello es así toda vez que la entrada en vigor del Re·
al Decreto·ley 20/2012 y la subsiguiente modifica·
ción operada por la Ley 18/2014 de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia, ha introducido y ha 
mantenido un marco confuso de la determinación del 
régimen jurídico aplicable al confluir dos regulacio·
nes coincidentes en materia de horarios comerciales y 
ventas de rebajas sobre un mismo destinatario.

Para poder tomar la decisión definitiva sobre la sus·
pensión del precepto impugnado esta representación 
analiza de conformidad con la doctrina constitucional 
anteriormente apuntada, cuáles son los intereses con·
cernidos y cuáles son los efectos de difícil o imposible 
reparación que se producirán, tanto en el supuesto de 
que se mantenga la suspensión, como en el caso con·
trario, a saber si se acuerda levantar la referida institu·
ción cautelar.

En relación con la posibilidad de que el Tribunal deci·
da mantener la suspensión de todos los preceptos im·
pugnados de la Ley catalana de horarios comerciales 
3/2014, resulta evidente que de entrada, tal y como 
acabamos de afirmar, lo que comporta es la existencia 
de un vacío normativo que afecta el régimen jurídico 
regulador de los horarios comerciales con una fuerte 
incidencia en el sector de los profesionales del comer·
cio. En este contexto la desregulación o la pretendi·
da liberalización del régimen de horarios comerciales 
señalado y que se produce mediante la legislación es·
tatal y que sirve de parámetro de constitucionalidad, 
es evidente que afecta de forma determinante en tanto 
que perjudica los intereses de naturaleza general y pú·
blica configurados en el presente supuesto, por la ne·
cesidad de proteger los intereses públicos fundamen·
tados en razones imperiosas de interés general de tipo 
económico que inspiran el régimen jurídico de los ho·
rarios comerciales de la Ley catalana de horarios co·
merciales 3/2014

En caso de que se decida mantener la suspensión de 
los preceptos impugnados de la Ley catalana de ho·
rarios comerciales 3/2014, se trataría de mantener la 
falta de regulación en relación con una regulación que 
afectaba a la regulación del horario general de los es·
tablecimientos comerciales, así como los supuestos de 
exclusión del referido horario para determinados es·
tablecimientos definidos en el propio artículo 2 de la 
Ley catalana de horarios comerciales 3/2014

Como corolario de lo anterior, debemos afirmar que 
con el mantenimiento de la suspensión cautelar no se 
consigue evitar ningún perjuicio (ni se obtiene ningún 
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beneficio), toda vez que de mantenerse la misma, no se 
evitan perjuicios inmediatos e irreparables que la pro·
longación de la actual situación generaría sobre la es·
tructura comercial catalana y sobre la conciliación de 
la vida laboral y familiar de las cerca de 300.000 per·
sonas que trabajan en el comercio al detalle, sino todo 
lo contrario, la suspensión generará daños de difícil 
reparación en el tejido comercial de Cataluña.

Así con el mantenimiento de la suspensión de los ar·
tículos 1.2 b), 2.1, letras i) y j), 3.1, 3.2 y 16.10 de la 
Ley catalana de horarios comerciales 3/2014 a lo largo 
del a tramitación del presente recurso de inconstituci·
onalidad comportaría una desregulación casi comple·
ta de los días y horario de apertura comercial, que a 
su vez generaría el desplazamiento de la demanda de 
unas franjas horarias a otras y de unos formatos co·
merciales a otros, lo que con toda probabilidad favo·
recería la expansión de los grandes centros comercia·
les periurbanos en detrimento del comercio inserto en 
los centros urbanos. Esta nueva inercia podría llevar a 
la destrucción prácticamente irreversible del modelo 
comercial de Catalunya, puesto que las medidas des·
reguladoras por su propia esencia –la ausencia de in·
tervención y controles administrativos– no tiene cos·
tos de implementación, mientras que la reversión del 
proceso liberalizador entraña por el contrario enormes 
dificultades, dado que la destrucción del tejido comer·
cial urbanos es de muy difícil regeneración.

Debemos afirmar que los perjuicios que se produci·
rían en caso de mantenerse la suspensión serian de 
difícil o imposible reparación, ya que tendríamos un 
efecto indeseado como es el predominio de la posición 
dominante de los grandes centros comerciales hacia el 
pequeño comercio.

En relación con la posibilidad de que este Tribunal de·
cida proceder al levantamiento de la suspensión, man·
teniendo la vigencia y aplicación de la regulación de 
los horarios comerciales establecida en el Ley catala·
na de horarios comerciales 3/2014, es preciso afirmar 
que en ningún caso, se podrán producir perjuicios de 
imposible o difícil reparación una vez valorados los 
intereses confluyentes.

Ello es así por cuanto que, si se procede al levanta·
miento de la suspensión, se mantiene básicamente el 
régimen jurídico regulador de los horarios comercia·
les, existente en su mayor parte desde el día 1 de ene·
ro de 2005, de modo que, hasta que no se proceda a 
analizar el fondo de la controversia constitucional no 
se podrá establecer el nuevo régimen regulador de los 
horarios comerciales y ventas promocionales.

Por todo ello, y en caso de acordar en un futuro la in·
constitucionalidad del precepto impugnado, no se van 
a ver afectados ningún derecho público o general, a 
saber la preservación de los intereses estrechamente 
vinculados con las razones imperiosas de interés ge·
neral, ni ningún interés particular y privado, toda vez 

que, los comerciantes podrán establecer el horario de 
apertura de sus establecimientos de conformidad con 
los medios materiales y personales disponibles, respe·
tando las condiciones del personal laboral que tengan 
contratado, y sin que el régimen jurídico en vigor hasta 
la fecha, les haya generado ningún perjuicio económi·
co, toda vez que la declaración de inconstitucionalidad 
lo único que va a producir será una ampliación o, en su 
caso, reducción pro futuro de sus expectativas de ne·
gocio. Finalmente, y en caso de que este Tribunal acu·
erde la constitucionalidad del precepto impugnado, no 
hay ningún interés afectado ni perjuicio ocasionado.

De todo lo expuesto anteriormente se deduce que, en 
caso de acordar el levantamiento de la suspensión de 
los preceptos impugnados, se va a recuperar el régi·
men jurídico relativo a los horarios comerciales y las 
ventas promocionales de los artículos 1.2 letra b); 2.1. 
letras i) y j); 3.1; 3.2 y 16.10 de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 3/2014 de 19 de febrero, de horarios co·
merciales y determinadas actividades de promoción, 
el cual no va a afectar los intereses en presencia, tanto 
el general y el público como el particular de las terce·
ras personas afectadas, y además no va a producir per·
juicios de imposible o difícil reparación con motivo 
del levantamiento de la referida institución cautelar, 
dado que dichos preceptos no afectan a la demanda 
comercial, que es la variable que tiene una incidencia 
efectiva en el volumen de ventas, por lo que ni puede 
aducirse que su vigencia tenga efectos negativos para 
la marcha general de la economía ni tampoco para el 
sector comercial en particular.

Por todo ello, al Tribunal Constitucional, 

Otrosí primero solicita

Que, de conformidad con lo que se manifiesta en el 
anterior otrosí, y previos los trámites oportunos, acu·
erde el levantamiento inmediato de la suspensión de 
los artículos 1.2 letra b); 2.1. letras i) y j); 3.1; 3.2 y 
16.10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2014 de 
19 de febrero, de horarios comerciales y determinadas 
actividades de promoción.

Barcelona para Madrid, a 13 de enero de 2015

Anna Casas i Gregorio
Letrada del Parlamento de Cataluña
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4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació d’un funcionari interí 

Acord
Mesa del Parlament, 13.01.2015

Secretaria General 

El 17 de febrer de 2015, Lluís Balsells i Beso compleix 
l’edat determinada per la legislació de la funció públi·
ca per a ésser declarat en situació de jubilació.

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i 
Tresoreria, es desprèn que Lluís Balsells i Beso com·
pleix les condicions i els requisits per a causar drets 
passius de jubilació.

De la documentació aportada per Lluís Balsells i Be·
so, amb relació al compliment dels requisits que es·
tableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 
d’agost, sobre actualització, adequació i modernitza·
ció del sistema de Seguretat Social.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i la nor·
mativa vigent en matèria de jubilació.

Fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata·
lunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Declarar jubilat Lluís Balsells i Beso, amb efectes del 
18 de febrer de 2015, tot agraint·li els serveis prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra·
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es·
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes·
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica·
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu·
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenci·
osa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2015

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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	Tram. 250-01389/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la finalització de les obres dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sabadell
	Tram. 250-01390/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el restabliment del servei de seguretat del centre d’atenció primària de Constantí
	Tram. 250-01391/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la informació que s’ha de donar als residents estrangers perquè puguin votar a les eleccions municipals
	Tram. 250-01392/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’impuls d’una taula de diàleg entre l’Ajuntament de Sabadell, el Departament de Salut i els representants dels treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí per a fer un seguiment de les reivindicacions sanitàries de la c
	Tram. 250-01393/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el procés de fusió del grup Ficosa
	Tram. 250-01394/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la subscripció d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi les indemnitzacions i les fiances derivades de l’exercici de les funcions dels mossos d’esquadra
	Tram. 250-01395/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la revisió del model de les patrulles mixtes de mossos d’esquadra i policies locals
	Tram. 250-01396/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis que es presten a l’oficina dels Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants, de Barcelona
	Tram. 250-01397/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions higièniques i sanitàries a l’àrea de custòdia de detinguts de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de les Corts, a Barcelona
	Tram. 250-01398/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el text d’una nadala cantada a l’Escola Carme-Vedruna, de Manlleu
	Tram. 250-01399/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la implantació dels establiments comercials a la trama urbana consolidada dels municipis, els horaris comercials i la regulació de les rebaixes
	Tram. 250-01400/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la dotació de personal dels centres penitenciaris
	Tram. 250-01401/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la dotació dels centres penitenciaris amb recursos econòmics i humans i sobre la creació d’una comissió de treball per a estudiar la implantació de noves fórmules de tractament rehabilitador
	Tram. 250-01402/10
	Presentació

	Proposta de resolució de condemna del tractament que el documental L’endemà, emès el 17 de desembre de 2014 per TV3, fa de la violència masclista
	Tram. 250-01403/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el garantiment de la qualitat assistencial del transport sanitari i dels drets dels treballadors del sector en la licitació del concurs de transport sanitari TS-14
	Tram. 250-01404/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la Transició
	Tram. 250-01405/10
	Presentació

	Proposta de resolució de reconeixement de la trajectòria d’Ovidi Montllor
	Tram. 250-01406/10
	Presentació


	3.10.45.	Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
	Projecte del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018
	Tram. 259-00003/10
	Tramitació
	Acord de tramitació com una proposta de resolució
	Termini de presentació d’esmenes


	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 27/2014, sobre la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
	Tram. 256-00042/10
	Presentació
	Termini per a proposar compareixences

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2014, sobre el Departament d’Ensenyament, gestió econòmica del complex educatiu de Tarragona, corresponent al 2011
	Tram. 256-00043/10
	Presentació
	Termini per a proposar compareixences

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2014, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012
	Tram. 256-00044/10
	Presentació
	Termini per a proposar compareixences

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2014, sobre el Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012
	Tram. 256-00045/10
	Presentació
	Termini per a proposar compareixences

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2014, sobre el Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU, corresponent al 2010 i al 2011
	Tram. 256-00046/10
	Presentació
	Termini per a proposar compareixences

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2014, sobre l’anàlisi de l’evolució de l’endeutament financer de la Generalitat de Catalunya, corresponent al període 2008-2012
	Tram. 256-00047/10
	Presentació
	Termini per a proposar compareixences


	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les escoles bressol
	Tram. 300-00256/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la política de reestructuració del deute a escala europea
	Tram. 300-00257/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre els mitjans materials i personals de l’Administració de justícia
	Tram. 300-00258/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre les accions per a desplegar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
	Tram. 300-00259/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre els principals reptes i oportunitats que ofereixen les polítiques de la Unió Europea
	Tram. 300-00260/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre l’amenaça gihadista
	Tram. 300-00261/10
	Presentació


	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.04.	Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe del Síndic de Greuges sobre el dret als subministraments bàsics
	Tram. 360-00017/10
	Tramitació en Comissió

	Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2014
	Tram. 360-00018/10
	Presentació


	3.30.06.	Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2014, sobre la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, corresponent al 2012
	Tram. 258-00031/10
	Presentació
	Termini per a demanar la presentació de l’informe



	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Calendari de sessions plenàries per al sisè període de sessions
	Tram. 244-00008/10
	Acord

	Suspensió de drets i deures parlamentaris d’un diputat
	Tram. 236-00001/10
	Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats sobre la suspensió de drets i deures parlamentaris d’un diputat


	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
	Tram. 410-00006/10
	Substitució de diputats


	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 456/X, sobre la conversió de l’antiga travessera de la carretera C-31 al pas per Pals en un vial urbà
	Tram. 290-00408/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 585/X, sobre el deute pendent del projecte d’intervenció integral del barri de la Maurina, de Terrassa
	Tram. 290-00525/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 626/X, sobre la incorporació de l’atenció psiquiàtrica a l’Hospital Sant Joan, de Reus
	Tram. 290-00557/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 631/X, sobre la reconversió de l’Hospital de Santa Caterina, de Salt
	Tram. 290-00562/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 650/X, sobre el desdoblament de la carretera B-224 al pas pel terme municipal de Sant Esteve Sesrovires
	Tram. 290-00580/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 653/X, sobre la prioritat en l’execució de les obres de millorament de l’evacuació i l’accessibilitat de l’estació Ciutadella - Vila Olímpica de la línia 4 del metro
	Tram. 290-00583/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 671/X, sobre la instal·lació d’un tercer rail a la línia 11 de rodalia entre Figueres i Portbou i el millorament de la connectivitat transfronterera
	Tram. 290-00601/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 701/X, sobre la presentació del Pla d’atenció integral a la infància i a l’adolescència 2014-2017
	Tram. 290-00631/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 725/X, sobre l’aportació a les beques de menjador i el finançament del servei de menjador escolar al Vallès Occidental
	Tram. 290-00652/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 726/X, sobre el projecte de conversió de l’antic edifici de l’Escola Lola Anglada de Badalona en un institut
	Tram. 290-00653/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 727/X, sobre l’atenció sanitària pública a les persones residents a Catalunya
	Tram. 290-00654/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 729/X, sobre el manteniment del servei d’urgències del CAP Sant Pere, de Reus
	Tram. 290-00656/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 730/X, sobre les teràpies naturals
	Tram. 290-00657/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 731/X, sobre l’elaboració del Pla director d’urologia i andrologia de Catalunya
	Tram. 290-00658/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 732/X, sobre el manteniment de les unitats de suport vital avançat a Calella i Blanes
	Tram. 290-00659/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 733/X, sobre la informació del procés de trasllat del servei d’anàlisis clíniques del CAP Doctor Robert a l’Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona
	Tram. 290-00660/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 734/X, sobre les inversions a la regió sanitària de Girona
	Tram. 290-00661/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 740/X, sobre la protecció especial del parc natural de la conca lacustre de Banyoles
	Tram. 290-00664/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 741/X, sobre les mesures per a evitar l’intrusisme en l’àmbit del transport de persones
	Tram. 290-00665/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 742/X, sobre la incorporació de Manlleu, Torelló i Ripoll al sistema tarifari integrat i sobre el millorament dels serveis ferroviaris a Osona i el Ripollès i la coordinació amb els serveis de transport per carretera
	Tram. 290-00666/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 743/X, sobre l’autopista AP-7 al pas per Figueres
	Tram. 290-00667/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 744/X, sobre l’establiment de noves mesures de racionalització i millora dels processos d’urbanització per a aconseguir els objectius de la Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urba
	Tram. 290-00668/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 745/X, sobre l’ampliació del servei de rodalia de Tarragona fins a Vilafranca del Penedès
	Tram. 290-00669/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 746/X, sobre l’addició de la indicació de les platges de Coma-ruga en el panell informatiu de la sortida 3 de la carretera C-32
	Tram. 290-00670/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 747/X, sobre l’arranjament de la carretera que connecta el nucli del Pla de la Font amb la carretera de Gimenells, Sucs i Almacelles
	Tram. 290-00671/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 748/X, de suport als petits estalviadors afectats pel frau de Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles i Arte y Naturaleza Gespart
	Tram. 290-00672/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 754/X, sobre l’estat de les comissaries, les àrees de detinguts i altres dependències del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 290-00678/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 757/X, sobre l’aplicació de l’acord de reciprocitat entre Canal 9 i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 290-00681/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 758/X, sobre el poblat ibèric de Burriac, a Cabrera de Mar
	Tram. 290-00682/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 761/X, sobre l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda
	Tram. 290-00685/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 763/X, sobre la continuïtat de l’Escola Mediterrània, de Viladecans
	Tram. 290-00687/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 764/X, sobre la prioritat de les persones amb un grau de discapacitat reconegut en la borsa de treball de personal docent
	Tram. 290-00688/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 765/X, sobre la construcció d’un institut a Martorell
	Tram. 290-00689/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 766/X, sobre la igualtat d’oportunitats d’accés al transport escolar i de suport a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Joan Maragall de Rubí
	Tram. 290-00690/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 767/X, sobre les ràtios d’alumnes a les escoles públiques
	Tram. 290-00691/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 768/X, sobre el garantiment d’una oferta pública accessible i de qualitat a les escoles municipals d’ensenyament musical i artístic
	Tram. 290-00692/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 769/X, sobre l’Escola Mirades, de Torredembarra
	Tram. 290-00693/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 770/X, sobre l’alliberament de les preses palestines de les presons israelianes i l’eliminació de les detencions administratives
	Tram. 290-00694/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 799/X, sobre els comptadors intel·ligents
	Tram. 290-00714/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 822/X, sobre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Tram. 290-00737/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 833/X, sobre la climatització de l’Oficina de Treball de la Generalitat de Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 290-00748/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 857/X, sobre les obres de millorament de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
	Tram. 290-00770/10
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 51/X, sobre l’ocupació en el sector industrial
	Tram. 390-00051/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 66/X, sobre les polítiques per a garantir el dret a l’habitatge i el reallotjament de famílies desnonades
	Tram. 390-00066/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 89/X, sobre l’increment de les tarifes del transport metropolità i el finançament del transport públic
	Tram. 390-00089/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 103/X, sobre les infraestructures metropolitanes
	Tram. 390-00103/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 127/X, sobre l’economia del tercer sector
	Tram. 390-00127/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 129/X, sobre la política d’acció exterior
	Tram. 390-00129/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 130/X, sobre la gestió dels aeroports i ports de competència estatal
	Tram. 390-00130/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 133/X, sobre la creació del Registre de professionals sanitaris de Catalunya
	Tram. 390-00133/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 135/X, sobre el comerç
	Tram. 390-00135/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 137/X, sobre les policies locals i la col·laboració i coordinació amb la resta de cossos de policia
	Tram. 390-00137/10
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 138/X, sobre l’atenció sanitària del sistema sanitari públic
	Tram. 390-00138/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 139/X, sobre la situació dels hospitals
	Tram. 390-00139/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 140/X, sobre el transport ferroviari i els centres logístics
	Tram. 390-00140/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 151/X, sobre les polítiques socials
	Tram. 390-00151/10
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Moció 164/X, sobre les mesures per a fer front a la desocupació juvenil
	Tram. 390-00164/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 165/X, sobre política industrial
	Tram. 390-00165/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 166/X, sobre l’esport
	Tram. 390-00166/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 167/X, sobre les polítiques transversals amb relació a la violència contra les dones
	Tram. 390-00167/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 168/X, sobre les polítiques de muntanya
	Tram. 390-00168/10
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 169/X, sobre els dipòsits en entitats de crèdit i llur impacte en l’execució de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014
	Tram. 390-00169/10
	Designació de la Comissió competent


	4.52.	Compareixences del president de la Generalitat
	4.52.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre el seu paper en els governs dels quals va formar part durant la presidència de Jordi Pujol i Soley
	Tram. 361-00008/10
	Sol·licitud


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’adjudicació directa a Túnels Barcelona Cadí de la concessió d’explotació dels túnels de Vallvidrera i del Cadí
	Tram. 354-00369/10
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 469)


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la restauració ambiental dels runams salins de Sallent i la fiança per a garantir-la
	Tram. 356-00944/10
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 469)

	Sol·licitud de compareixença de Martí Boada, professor titular del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals d’aquesta universitat, davant la Comissió d’Agricultura, Ra
	Tram. 356-00955/10
	Sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la sentència del Tribunal Suprem relativa a l’adjudicació del contracte de gestió del servei de subministrament d’aigua en alta de la 
	Tram. 355-00167/10
	Canvi de Comissió tramitadora

	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització i d’adjudicació de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat
	Tram. 355-00168/10
	Canvi de Comissió tramitadora


	4.55.	Activitat parlamentària
	4.55.15.	Convocatòries
	Sessió plenària 47
	Convocada per al 21 de gener de 2015


	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.05.	Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
	Memòria de la Universitat Oberta de Catalunya corresponent al 2012 i al 2013
	Tram. 334-00096/10
	Presentació

	Informe sobre la situació en data del 30 de setembre de 2014 dels avals d’operacions amb venciment posterior a l’1 de gener de 2014
	Tram. 334-00098/10
	Presentació

	Estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Generalitat en data del 30 de setembre de 2014
	Tram. 334-00099/10
	Presentació

	Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Generalitat en data del 30 de setembre de 2014
	Tram. 334-00100/10
	Presentació

	Informe sobre l’estat de la cultura i de les arts corresponent al 2014
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 


 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 27 de novembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindi-
catura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Sr. Andreu Morillas Antolín, amb 
deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 27/2014, relatiu a la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Resolució 636/IX del Parlament. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 11 de desembre de 2014 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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ABREVIACIONS 


 


CatSalut Servei Català de la Salut 


CSC Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya 


CSS Consorci Sanitari de la Selva 


DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 


DOUE Diari Oficial de la Unió Europea 


FHASJB Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes 


ICASS Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 


ICS Institut Català de la Salut 


LCSP Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 


M€ Milions d’euros 


OALHSJC Organisme autònom local Hospital Sant Jaume de Calella 


XHUP Xarxa hospitalària d’utilització pública 
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1. INTRODUCCIÓ 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan de fiscalització del sector públic de Catalunya, 


emet aquest informe arran de les funcions que li són encomanades en la Llei 18/2010, del 


7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i a partir de la Resolució 636/IX del Parlament de 


Catalunya. 


 


 


1.1. OBJECTE I ABAST 


La Resolució 636/IX del Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura que elabori un 


informe de fiscalització relatiu a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (en enda-


vant, la Corporació), corresponent als exercicis pressupostaris del 2009, el 2010 i el 2011, 


que inclogui especialment totes les despeses de les partides pressupostàries de protocol i 


representació, estudis i dictàmens i despeses diverses. 


 


La revisió efectuada correspon a una fiscalització de la informació economicofinancera i 


comptable de l’activitat de la Corporació. Així mateix, s’ha fiscalitzat l’àrea de contractació 


administrativa de l’entitat i, de forma especial, les despeses de protocol i representació, estu-


dis i dictàmens i despeses diverses, incloent-hi els procediments emprats en la contractació.  


 


La informació objecte d’examen ha estat la Liquidació del pressupost, el Balanç de situa-


ció, el Compte de pèrdues i guanys, la Memòria, l’Estat de canvis en el patrimoni net i 


l’Estat de fluxos d’efectiu de la Corporació, de cadascun dels exercicis fiscalitzats. 


 


Pel que fa als procediments de contractació, s’ha analitzat de forma exhaustiva la docu-


mentació que empara els apunts comptables enregistrats en els comptes de major de 


despeses de protocol i representació, estudis i dictàmens i despeses diverses. 


 


Quant a l’àmbit temporal, l’informe es refereix als exercicis 2009, 2010 i 2011, encara que 


quan ha estat necessari, per tal de facilitar-ne la comprensió, s’ha inclòs informació anterior 


o posterior. 


 


En l’apartat de conclusions es fan constar les principals observacions que es desprenen 


del treball realitzat. 


 


 


1.2. METODOLOGIA I LIMITACIONS 


El treball de fiscalització s’ha desenvolupat d’acord amb els principis i normes d’auditoria 


aplicables al sector públic, mitjançant la realització de totes aquelles proves i procedi-


ments d’auditoria que s’han considerat necessaris per obtenir evidències que permetin 


suportar les conclusions d’aquest informe. 


La fiscalització s’ha realitzat sense limitacions, excepte pel que fa a la de l’execució pres-


supostària de les operacions de cadascun dels exercicis. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 27/2014 


10 


1.3. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 


1.3.1. Creació i objecte 


La Corporació de Salut del Maresme i la Selva és una entitat pública de caràcter as-


sociatiu, de naturalesa voluntària i dotada de personalitat jurídica pròpia i amb capacitat 


per crear i gestionar serveis i activitats d’interès comú, que adopta la forma de consorci. 


 


Es tracta d’un consorci de caràcter híbrid, atès que, d’una banda, és un consorci majorità-


riament local, i de l’altra desenvolupa una competència exclusiva de la Generalitat i sobre 


la qual aquesta ha de tenir un control. La Corporació apareix des de l’any 2007 en el 


pressupost de la Generalitat com a entitat AP-SEC 95, és a dir, com a entitat classificada 


com a Administració pública i sectoritzada a la Generalitat. Per aquest fet l’entitat ha d’a-


plicar la normativa de la Generalitat en els aspectes comptables i d’estructura pres-


supostària. 


 


La Corporació es va crear amb l’objectiu d’avançar en la gestió conjunta dels diferents 


nivells assistencials en el territori del Maresme i la Selva i millorar la seva qualitat i eficàcia 


en termes de salut. A aquests efectes, les entitats consorciades van cedir en ús a la 


Corporació els béns afectes a l’activitat assistencial, i en van conservar la titularitat. 


 


La Corporació es va constituir el 19 de novembre del 2001 a l’empara de la Llei 1/1990, del 


9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i dels articles 312 i següents del Decret 


179/1995, del 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels 


ens locals. Per Edicte de l’Ajuntament de Calella del 6 de setembre del 2001 es van 


aprovar els Estatuts, i es van publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 


(DOGC) del 20 de setembre del 2001. La Corporació es va inscriure en el Registre d’en-


titats locals de Catalunya1 el 18 de febrer del 2002. 


 


En la constitució de la Corporació hi van participar l’organisme autònom local Hospital Sant 


Jaume de Calella (OALHSJC), ens dependent de l’Ajuntament de Calella, el Consorci Sani-


tari de la Selva (CSS),2 i la Fundació Hospital Asil Sant Jaume de Blanes (FHASJB), el 


patronat de la qual era presidit per l’alcalde de Blanes. 


L’any 2002 la Corporació es va subrogar en els drets i les obligacions de l’activitat de 


l’Àrea Bàsica de Salut de Malgrat de Mar, i l’any 2003 es va formalitzar la integració de l’or-


ganisme autònom Hospital Municipal de Lloret de Mar a la Corporació. 


 


 


1. El Registre d’entitats locals de Catalunya depèn de la Direcció General d’Administració Local del Departa-


ment de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 


2. El CSS és una entitat participada pel Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal de la Selva, l’Ajuntament 


de Blanes i la Fundació Hospital Asil de Sant Jaume de Blanes. El president del Consell de Govern era de-


signat pel director del CatSalut. 
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El 17 de maig de 2011, l’Ajuntament de Calella va cedir gratuïtament a la Corporació l’Hos-


pital Sant Jaume de Calella i els seus equipaments i la Corporació es va fer càrrec dels 


deutes de l’Hospital. A partir d’aquella data l’Ajuntament de Calella va assumir la posició 


d’òrgan consorciat de la Corporació en el lloc de l’OALHSJC. 


 


D’altra banda, mitjançant sengles acords de Govern del 2 de juny del 2010 i del 29 de juny 


del 2010, es va disposar la dissolució i posterior liquidació del CSS. El 10 de desembre del 


2012, arran del procés de liquidació, els ens consorciats van acordar que el CatSalut 


assumiria íntegrament la posició del CSS en la Corporació, i van renunciar, a favor del 


CatSalut, als drets que els poguessin correspondre en la Corporació com a conseqüència 


de la dissolució del CSS. 


 


D’acord amb l’article 2 dels seus Estatuts, l’objecte de la Corporació és l’execució d’ac-


tivitats assistencials, sanitàries i socials, preventives, rehabilitadores, docents, i d’inves-


tigació al servei de la població resident en l’àmbit territorial de les comarques del Maresme 


i la Selva i les seves àrees d’influència. Concretament, les activitats són les següents: 


 


• L’assistència integral a les persones 


• La prestació de serveis d’atenció primària de salut 


• La prestació de serveis d’atenció hospitalària i especialitzada 


• La prestació de serveis d’atenció sociosanitària 


• La prestació de serveis de salut mental 


• La prestació de serveis d’atenció per a les drogodependències 


• La prestació de serveis de promoció i protecció de la salut pública 


• La participació en campanyes o tasques de prevenció de les malalties 


• Proporcionar serveis de rehabilitació 


• La docència relacionada amb la sanitat i els serveis personals i, en general, en matèria 


de salut física i mental. 


• Les activitats d’investigació, estudi i divulgació relacionades amb la sanitat i les ciències 


de la salut. 


• Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats es-


mentades anteriorment i que acordi el Consell Rector. 


 


L’any 2011 la Corporació gestionava els centres següents: 


 


• Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella 


• Hospital Comarcal de Blanes 


• Hospital Sociosanitari Sant Jaume de Blanes 


• Hospital Sociosanitari, ubicat dins de l’Hospital Sant Jaume de Calella 


• Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar 


• Centre d’Assistència Primària, CAP Calella 


• Centre d’Assistència Primària, CAP Lloret de Mar 


• Centre d’Assistència Primària, CAP Tossa de Mar 


• Centre d’Assistència Primària, CAP Malgrat de Mar 


• Centre d’Assistència Primària, CAP Palafolls 
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• Centre d’Assistència Primària, CAP Dr. F. Benito-Rieral 


• Centre de Rehabilitació de Tordera 


• Centre de Rehabilitació Can Xaubet 


 


El domicili de la Corporació és al carrer Sant Jaume, núm. 209 de Calella. 


 


 


1.3.2. Estructura organitzativa 


D’acord amb el que disposen els articles 7 al 17 dels Estatuts, el govern de la Corporació 


correspon al Consell Rector, al president, al vicepresident3, a la Comissió Permanent4 i al 


gerent. 


 


El Consell Rector és l’òrgan superior de la Corporació. Té, entre altres, la competència per 


aprovar el següent: el pla general i els plans pluriennals d’actuació, que han de ser reflec-


tits en els pressupostos anuals; el pressupost anual; els comptes anuals i la liquidació del 


pressupost; els convenis per a la prestació de serveis i els contractes amb el CatSalut i 


altres entitats; els reglaments d’organització i funcionament de les activitats; les condicions 


generals d’accés als llocs de treball i als càrrecs directius, el règim de prestació de fun-


cions, plantilles, remuneracions, i els convenis col·lectius de treball; els projectes d’obres, 


béns immobles, instal·lacions i serveis, i per acordar operacions de crèdit i tresoreria. 


 


En el període fiscalitzat el Consell Rector es componia de tretze membres nomenats i 


substituïts lliurement per les entitats integrants de la Corporació, en la proporció següent: 


 


• Sis representants de l’OALHSJC, i a partir del 27 de juny del 2011, de l’Ajuntament de 


Calella 


• Quatre representants del CSS 


• Dos representants de la FHASJB 


• Un representant de l’Ajuntament de Lloret de Mar 


 


El president o presidenta és escollit pel Consell Rector d’entre els seus membres per un 


termini de tres anys, si bé, el Consell Rector el podrà reelegir successivament per iguals 


períodes de temps.  


 


El president o presidenta, entre altres funcions, té la competència per exercir la represen-


tació institucional de la Corporació; convocar, presidir i suspendre i aixecar les sessions, i 


decidir els empats amb el seu vot de qualitat; exercir la supervisió i la vigilància de tots els 


serveis i les activitats de la Corporació; elevar al Consell Rector la documentació i els 


informes que es creguin oportuns, i nomenar els càrrecs directius de la Corporació per 


delegació del Consell. 


 


 


3. El càrrec de vicepresident no estava designat durant el període de fiscalització. 


4. La Comissió Permanent no estava constituïda durant el període de fiscalització. 
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El Consell Rector ha de designar un secretari o una secretària amb les funcions pròpies del 


càrrec per un període de tres anys, reelegible per períodes de temps iguals, que pot tenir, 


o no, la condició de membre del Consell. 


 


Durant els anys 2009, 2010 i 2011 i fins a la sessió del 9 de febrer del 2012, van formar part 


del Consell Rector les persones següents: 


 


President: Carles Manté Fors (CSS), fins al 14.2.2012 


Albert Fernández Terricabras (CSS), des del 14.2.2012 


Vocals: Robert Pujol Ferrer (CSS) 


 Josep Ramon Solà Rubira (CSS), fins al 2.1.2011 


Marta Pedrerol Mas (CSS), fins al 2.1.2011 


Rosa Núria Aleixandre Cerarols (CSS), des del 2.1.2011 


 Francesc Brosa Linares (CSS), des del 2.1.2011 


 Josep Trias Figueras (FHASJB), fins al 31.8.2011 


Josep Marigó Costa (FHASJB), des del 31.8.2011 


 Josep Andreu Geremias (FHASJB) 


 Josep Maria Juhé Mas (OALHSJC), fins al 27.6.2011, (Ajuntament de Calella), 


des del 27.6.2011 


Montserrat Candini Puig (OALHSJC), fins al 27.6.2011, (Ajuntament de Calella), 


des del 27.6.2011 


Laura Cortada del Burgo (OALHSJC), fins al 27.6.2011 


Xavier Gamell Barceló (OALHSJC), fins al 27.6.2011 


Jaume Puig Tomàs (OALHSJC), fins al 27.6.2011 


Josep Basart Pinatel·li (OALHSJC), fins al 27.6.2011 


 Cristina Gómez Gili (Ajuntament de Calella) des del 27.6.2011 


 Miquel Campoy García (Ajuntament de Calella) des del 27.6.2011 


 Josep Puig López (Ajuntament de Calella) des del 27.6.2011 


 Albert Guinart Royo (Ajuntament de Calella) des del 27.6.2011 


 Xavier Crespo Llobet (Ajuntament Lloret de Mar), fins al 17.8.2011 


Romà Codina Maseras (Ajuntament Lloret de Mar), des del 17.8.2011 


 


Durant el període fiscalitzat el càrrec de secretari va estar ocupat per Josep Inglés Lodos, 


que no era membre del Consell. 


 


Els membres del Consell Rector que representaven el CSS, després de la seva liquidació, 


al desembre del 2012, en van ser membres en representació del CatSalut. 


 


Finalment, el gerent o la gerent, que és designat pel Consell, és l’òrgan executiu de la 


Corporació. Assisteix amb veu però sense vot al Consell Rector i és competent per 


representar administrativament la Corporació i relacionar-se amb les administracions pú-


bliques, les institucions, les entitats i els particulars; proposar al Consell Rector els pro-


grames, les estratègies i els plans plurianuals d’actuació; formular la proposta d’objectius i 


de pressupost anual; administrar el patrimoni i els béns de la Corporació segons les 


atribucions que li assigni el Consell; executar el pla d’inversions anuals i exercir les 
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facultats de contractació en matèria d’obres, instal·lacions, serveis i subministraments; 


contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal, aprovar 


els ascensos de categoria i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats d’acord amb 


els criteris que estableixi el Consell de Rector; ordenar els pagaments i vetllar per la millora 


dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques i per l’as-


soliment d’un adequat grau de qualitat assistencial. 


 


Durant el període fiscalitzat el càrrec de gerent va estar ocupat per Núria Constans i Macià. 


 


 


1.3.3. Activitat i recursos estructurals i humans 


La Corporació realitza l’activitat sanitària en les àrees geogràfiques del nord de la comarca 


del Maresme i en la vessant marítima de la comarca de la Selva. En concret, presta serveis 


d’atenció hospitalària a una població de 193.890 persones, i serveis d’atenció primària en 


tres àrees bàsiques de salut amb una població de 87.436 persones,5 atès que comparteix 


el territori amb l’Institut Català de la Salut. 


 


Així mateix, disposa de tres centres amb places sociosanitàries i d’atenció a la depen-


dència. 


 


L’activitat assistencial de la Corporació presenta una tendència decreixent a conseqüència 


de la disminució de l’activitat encarregada pel CatSalut. En el quadre següent es mostren 


dades de l’activitat assistencial realitzada per la Corporació durant els exercicis 2009, 2010 


i 2011: 


 
Activitat assistencial 2009, 2010 i 2011 Quadre 1. 


Activitat assistencial 2011 2010 2009 


Variació 


2009-2011 % 
     


Llits d’hospitalització per a pacients aguts * 218 238 238 (8,4) 
     


Altes hospitalàries de pacients aguts 15.373 16.682 16.787 (8,4) 
     


Estades hospitalàries de pacients aguts 60.492 65.211 64.363 (6,0) 
     


Intervencions quirúrgiques: 10.834 11.514 11.799 (8,2) 


Cirurgia major amb ingrés hospitalari 3.677 4.020 4.055 (9,3) 


Cirurgia major ambulatòria 4.129 4.602 4.733 (12,8) 


Cirurgia menor ambulatòria 3.028 2.892 3.011 0,6 
     


Atenció hospitalària: consultes externes, visites 229.144 235.740 240.040 (4,5) 
     


Places sociosanitàries 152 152 152 0,0 
     


Places d’atenció a la dependència 105 105 105 0,0 
     


Atenció primària: consultes externes, visites 604.430 628.083 670.961 (9,9) 
     


Font: Memòria d’activitat de l’exercici 2011 de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


* Mitjana anual, inclosos els llits polivalents. 


 


 


5. Dades de població segons el Registre central de persones assegurades del CatSalut de l’any 2011. 
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L’any 2011 l’equip humà de la Corporació va disminuir el 4,0% respecte al del 2010 per la 


reducció en la contractació de personal eventual i de suplències. En el quadre següent es 


reflecteix la plantilla mitjana en el període fiscalitzat en termes de persones equivalents a 


jornada completa distribuïda en set categories. 


 


Equip humà. Exercicis 2009, 2010 i 2011 Quadre 2. 


Concepte 2011 2010 2009 


Variació  


2009-2011 % 


Assistencials titulats de grau superior 317,9 321,5 318,5 (0,2) 


Assistencials titulats de grau mitjà 443,5 467,2 453,7 (2,2) 


Tècnics 60,5 56,4 62,8 (3,7) 


Auxiliars d’infermeria 321,5 333,3 326,0 (1,4) 


Portalliteres 31,2 32,5 31,1 0,3 


Administració 200,0 218,6 218,0 (8,3) 


Oficis 8,0 10,4 11,0 (27,3) 


Total 1.382,6 1439,9 1.421,1 (2,7) 


Font: Memòria d’activitat de l’exercici 2011 de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


 


1.3.4. Control extern 


En virtut del que estableix l’article 71 del text refós de la Llei de finances públiques de 


Catalunya i en compliment del Pla anual d’auditories que, per a cada exercici econòmic, 


aprova el conseller responsable en matèria d’economia i finances, la Intervenció Adjunta 


per a la Seguretat Social efectua el control financer de la Corporació.  


Pel que fa al període fiscalitzat, el darrer informe de control financer que l’esmentada 


Intervenció va efectuar és l’inclòs en el Pla anual de control financer per a l’exercici 2012, 


aprovat pel conseller d’Economia i Coneixement el 17 de gener del 2011, que correspon 


a l’exercici tancat 2010. L’abast i els procediments d’aquest control són els recollits en 


les instruccions de la Intervenció General del 14 de març del 2000. Les conclusions 


d’aquest informe afecten les àrees següents: seguiment de les recomanacions de l ’in-


forme de control financer relatiu a l’exercici 2008, contractació administrativa, gestió 


pressupostària, tancament comptable de l’exercici, operacions vinculades i contractació 


laboral. 


 


Per altra banda, els comptes anuals de la Corporació dels exercicis 2009, 2010 i 2011 van 


ser auditats per Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL.  


 


El 28 d’abril del 2010 els auditors van emetre l’informe d’auditoria dels comptes anuals de 


la Corporació referits a l’exercici 2009, que inclou una limitació pel fet que l’entitat no 
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realitzava el seguiment pressupostari de manera integrada a la seva comptabilitat; dues 


excepcions que fan referència a la sobrevaloració de l’actiu immobilitzat per manca o 


insuficiència d’amortitzacions i a la manca de comptabilització de deutes amb la Seguretat 


Social acollides a moratòria, i quatre incerteses que fan referència al desenllaç del co-


brament dels deutes de les entitats consorciades, al fons de maniobra negatiu de la 


Corporació, al desenllaç de possibles regularitzacions dels ingressos del CatSalut regis-


trats en l’exercici 2009 i anteriors, i a possibles modificacions dels ingressos de l’exercici 


pel fet que les clàusules addicionals del concert amb el CatSalut de l’exercici 2009 estaven 


pendents de signar. 


 


En l’opinió que el 25 de març del 2011 va emetre aquesta mateixa empresa, referida als 


comptes anuals de l’any 2010, els auditors mantenen la limitació i les dues excepcions 


anteriors. Per altra part, sense que afecti l’opinió d’auditoria, esmenten les incerteses an-


teriors i afegeixen una nova incertesa referent a l’efecte que podria tenir la signatura del 


nou conveni de les condicions laborals dels professionals sanitaris de la Xarxa hospitalària 


d’utilització pública (XHUP) que s’estava negociant. 


 


L’opinió d’auditoria que van emetre els auditors el 13 d’abril del 2012, en relació amb els 


comptes anuals de l’exercici 2011, manté la limitació de l’exercici anterior i l’excepció re-


ferent a la sobrevaloració de l’actiu immobilitzat. Afegeix, a més, dues noves excepcions: 


una, que els comptes anuals no presenten la informació comparada amb les xifres de 


l’any 2010 per l’efecte de les regularitzacions comptables realitzades en l’exercici 2011 


que van minorar el Patrimoni net, i la segona, per la manca de comptabilització d’una 


part de la despesa de personal pel concepte de retribució per objectius. Finalment, 


sense que afecti l’opinió d’auditoria, manté les incerteses dels exercicis precedents i 


afegeix que els comptes anuals inclouen una provisió per cobrir els possibles impactes 


derivats d’una sentència del Tribunal Suprem en relació amb la retribució de les guàrdies 


mèdiques. 


 


 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


D’acord amb l’objecte i l’abast d’aquest informe, expressats en l’apartat 1.1, el treball de 


fiscalització es presenta a continuació en set apartats, que responen a la fiscalització del 


Pressupost (apartat 2.1), del Balanç de situació (apartat 2.2), del Compte de pèrdues i 


guanys (apartat 2.3), de l’Estat de canvis en el patrimoni net (apartat 2.4), de l’Estat de 


fluxos d’efectiu (apartat 2.5), de la contractació (apartat 2.6) i, finalment la fiscalització 


especial de les despeses de protocol i representació, estudis i dictàmens i despeses diver-


ses (apartat 2.7). 
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2.1. PRESSUPOST 


Els pressupostos de la Corporació dels exercicis 2009, 2010 i 2011 van ser aprovats pel 


Consell Rector en les sessions del 22 de desembre del 2008, per 108,88 M€; del 22 de 


desembre del 2009, per 107,34 M€, i del 15 de febrer del 2011, per 94,63 M€, respectiva-


ment. 


 


La Liquidació del pressupost dels exercicis fiscalitzats i els comptes anuals van ser apro-


vats pel Consell Rector en la sessió del 21 d’abril del 2010, per a l’exercici 2009; del 31 de 


maig del 2011, per a l’exercici 2010, i del 12 d’abril del 2012 per a l’exercici 2011. Els 


respectius comptes anuals van ser tramesos a la Sindicatura el 4 de juny del 2010, el 29 de 


juny del 2011 i el 26 de juny del 2012. 


 


La Liquidació dels pressupostos dels exercicis 2009, 2010 i 2011 així com els respectius 


resultats pressupostaris es presenten en els quadres següents. 


 
Liquidació del pressupost de l’exercici 2009 Quadre 3. 


Ingressos 


Pressupost  


inicial 


i definitiu 


Drets 


liquidats  


Estructura 


liquidació  


% 


Grau 


d’execució  


% 


     


3. Taxes, vendes de béns i serveis i altres ingressos 106.772.439,59 102.408.473,23 96,2 95,9 


4. Transferències corrents  540.000,00 806.532,37 0,8 149,4 


5. Ingressos patrimonials  7.299,08 64.630,94 0,1 885,5 


Operacions corrents 107.319.738,67 103.279.636,54 97,0 96,2 
     


7. Transferències de capital 1.560.000,00 3.094.463,22 2,9 198,4 


Operacions de capital 1.560.000,00 3.094.463,22 2,9 198,4 
     


8. Variació d’actius financers 0,00 81.935,15 0,0 - 


Operacions financeres 0,00 81.935,15 0,1 - 
     


Total pressupost d’ingressos 108.879.738,67 106.456.034,91 100,0 97,8 


     


Despeses 


Pressupost  


inicial 


i definitiu 


Obligacions 


reconegudes  


Estructura 


liquidació  


% 


Grau 


d’execució  


% 


     


1. Remuneracions del personal  69.371.438,26 67.862.553,77 64,3 97,8 


2. Despeses corrents de béns i serveis  34.632.691,57 33.250.829,37 31,5 96,0 


3. Despeses financeres  1.480.009,00 700.827,65 0,7 47,4 


Operacions corrents 105.484.138,83 101.814.210,79 96,5 96,5 
     


6. Inversions reals 1.685.353,79 1.807.043,21 1,7 107,2 


Operacions de capital 1.685.353,79 1.807.043,21 1,7 107,2 
     


9. Variació de passius financers 1.710.246,05 1.837.995,66 1,7 107,5 


Operacions financeres 1.710.246,05 1.837.995,66 1,7 107,5 
     


Total pressupost de despeses 108.879.738,67 105.459.249,66 100,0 96,9 


     


Superàvit/Dèficit  996.785,25   


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 
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Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 Quadre 4. 


Ingressos 


Pressupost 


inicial  Modificacions 


Pressupost 


definitiu  


Drets 


liquidats  


Estruct. 


liquidació 


% 


Grau 


d’execució 


% 


       


3. Taxes, vendes de béns i 


serveis i altres ingressos 105.233.275,39 0,00 105.233.275,39 101.090.810,21 92,0 96,1 


4. Transferències corrents  540.000,00 0,00 540.000,00 730.903,07 0,7 135,4 


5. Ingressos patrimonials  2.314,93 0,00 2.314,93 7.654,32 0,0 330,7 


Operacions corrents 105.775.590,32 0,00 105.775.590,32 101.829.367,60 92,6 96,3 


       


7. Transferències de capital 0,00 1.560.000,00 1.560.000,00 2.069.458,52 1,9 - 


Operacions de capital 0,00 1.560.000,00 1.560.000,00 2.069.458,52 1,9 - 


       


8. Variació d’actius financers 2.115.104,62 (2.115.104,62) 0,00 0,00 - 0,0 


9. Variació de passius financers 0,00 0,00 0,00 6.017.417,37 5,5 - 


Operacions financeres 2.115.104,62 (2.115.104,62) 0,00 6.017.417,37 5,5 - 


       


Total pressupost d’ingressos 107.890.694,94 (555.104,62) 107.335.590,32 109.916.243,49 100,0 101,9 


       


Despeses 


Pressupost 


inicial  Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


Obligacions 


reconegudes  


Estruct. 


liquidació 


% 


Grau 


d’execució 


% 


       


1. Remuneracions del personal  67.753.820,40 0,00 67.753.820,40 67.162.281,15 62,4 99,1 


2. Despeses corrents de béns i 


serveis 35.139.056,98 0,00 35.139.056,98 32.511.328,93 30,2 92,5 


3. Despeses financeres  1.331.292,94 0,00 1.331.292,94 579.227,25 0,5 43,5 


Operacions corrents 104.224.170,32 0,00 104.224.170,32 100.252.837,33 93,1 96,2 


       


6. Inversions reals 2.106.524,62 (555.104,62) 1.551.420,00 1.084.440,60 1,0 51,5 


Operacions de capital 0,00 (555.104,62) 1.551.420,00 1.084.440,60 1,0 51,5 


       


9. Variació de passius financers 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 6.329.759,21 5,8 405,8 


Operacions financeres 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 6.329.759,21 5,8 405,8 


       


Total pressupost de despeses 107.890.694,94 (555.104,62) 107.335.590,32 107.667.037,14 100,0 99,8 


       


Superàvit/Dèficit    2.249.206,35   


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


La modificació del pressupost de l’exercici 2010 (reducció de les despeses del capítol 6 i 


reducció dels ingressos del capítol 8, ambdós per 0,56 M€) es va efectuar per complir les 


mesures de contenció de la despesa establertes en el Decret llei 3/2010, del 29 de maig, i 


l’Acord de Govern de l’1 de juny del 2010. Entre altres mesures, es preveia la reducció del 


3,21% en tots els preus i tarifes corresponents al finançament dels concerts sanitaris del 


CatSalut a partir de l’1 de juny del 2010. 
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Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 Quadre 5. 


Ingressos 


Pressupost  


inicial 


i definitiu 


Drets 


liquidats  


Estructura 


liquidació  


% 


Grau 


d’execució  


% 


     


3. Taxes, vendes de béns i serveis i altres ingressos 93.655.612,47 93.415.141,92 97,5 99,7 


4. Transferències corrents  396.000,00 402.300,00 0,4 101,6 


5. Ingressos patrimonials  0,00 7.875,43 0,0 - 


Operacions corrents 94.051.612,47 93.825.317,35 97,9 99,8 
     


8. Variació d’actius financers 580.639,83 0,00 0,0 0,0 


9. Variació de passius financers 0,00 2.012.722,71 2,1 - 


Operacions financeres 580.639,83 2.012.722,71 2,1 346,6 
     


Total pressupost d’ingressos 94.632.252,30 95.838.040,06 100,0 101,3 


     


Despeses 


Pressupost  


inicial 


i definitiu 


Obligacions 


reconegudes  


Estructura 


liquidació 


% 


Grau 


d’execució 


% 


     


1. Remuneracions del personal  61.086.615,45 61.541.818,93 63,3 100,7 


2. Despeses corrents de béns i serveis  30.843.756,75 30.213.657,97 31,1 98,0 


3. Despeses financeres  743.262,25 866.738,65 0,9 116,6 


Operacions corrents 92.673.634,45 92.622.215,55 95,2 99,9 
     


6. Inversions reals 1.485.475,00 1.705.234,29 1,8 114,8 


Operacions de capital 1.485.475,00 1.705.234,29 1,8 114,8 
     


9. Variació de passius financers 473.142,85 2.968.028,85 3,1 627,3 


Operacions financeres 473.142,85 2.968.028,85 3,1 627,3 
     


Total pressupost de despeses 94.632.252,30 97.295.478,69 100,0 102,8 


     


Superàvit/Dèficit  (1.457.438,63)   


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 
R   e sultat pressupostari dels exercicis 2009, 2010 i 2011 Quadre 6.


Resultat pressupostari Exercici 2009 Exercici 2010 Exercici 2011 


Ingressos corrents 103.279.636,54 101.829.367,60 93.825.317,35 


Despeses corrents 101.814.210,79 100.252.837,33 92.622.215,55 


Pressupost d’explotació, saldo 1.465.425,75 1.576.530,27 1.203.101,80 


Ingressos de capital 3.094.463,22 2.069.458,52 0,00 


Despeses de capital 1.807.043,21 1.084.440,60 1.705.234,29 


Pressupost de capital, saldo 1.287.420,01 985.017,92 (1.705.234,29) 


Ingressos financers 81.935,15 6.017.417,37 2.012.722,71 


Despeses financeres 1.837.995,66 6.329.759,21 2.968.028,85 


Pressupost financer, saldo (1.756.060,51) (312.341,84) (955.306,14) 


Superàvit/Dèficit de l’exercici 996.785,25 2.249.206,35 (1.457.438,63) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals dels exercicis 2009, 2010 i 2011 de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 
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La diferència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes de l’exercici va donar 


com a resultat pressupostari un superàvit d’1,00 M€ l’exercici 2009, un superàvit de 


2,25 M€ l’exercici 2010, i un dèficit d’1,46 M€ l’exercici 2011. 


 


De la fiscalització d’aquesta àrea es fan les observacions següents: 


 


a) Retiment de comptes 


La Corporació va trametre els comptes dels exercicis 2009, 2010 i 2011 a la Sindicatura 


fora del termini del 30 d’abril de l’any següent, establert en l’article 71 del text refós de la 


Llei de finances públiques de Catalunya. 


 


 b) Gestió del pressupost 


La Corporació va elaborar la Liquidació del pressupost dels diferents exercicis fiscalitzats 


transposant els imports del Compte de resultats de la comptabilitat financera, amb les con-


ciliacions oportunes. 


 


La Corporació no segueix les fases de la gestió pressupostària. Aquest fet no permet fer 


l’adequat seguiment pressupostari de les operacions ni tampoc comprovar la preceptiva 


existència de crèdit, en cas de tramitar expedients subjectes a la normativa de contrac-


tació de les administracions públiques. Així, doncs, no s’ha pogut fiscalitzar l’execució 


pressupostària de les operacions dels diversos exercicis. 


 


En aquest sentit, el treball realitzat ha posat de manifest que la Liquidació del pressupost 


de despeses de l’exercici 2009 presenta obligacions reconegudes en el capítol 6 i en el 


capítol 9 superiors als crèdits definitius. L’exercici 2010 presenta també obligacions reco-


negudes en el capítol 9 superiors als crèdits definitius, mentre que la Liquidació del pres-


supost de despeses de l’exercici 2011 posa de manifest que, excepte pel capítol 2, en la 


resta de capítols els imports de les obligacions reconegudes són superiors als crèdits 


definitius. 


 


 


2.2. BALANÇ DE SITUACIÓ 


El Balanç de situació de la Corporació al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011 


presentava un volum d’actiu i de passiu de 102,14 M€, 104,03 M€ i 89,57 M€, respec-


tivament. 
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Balanç de situació Quadre 7. 


ACTIU 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 


2008-2011 


% 


Estructura 


patrimonial a 


31.12.2011 


% 


       


ACTIU NO CORRENT 56.747.180,76 63.743.636,89 59.896.009,46 58.295.185,43 (2,7) 63,4 


Immobilitzat intangible 565.480,88 1.871.732,22 2.209.867,97 1.288.357,77 (56,1) 0,6 


Immobilitzat material 56.015.819,68 61.682.524,96 57.496.761,78 56.817.447,95 (1,4) 62,5 


Inversions immobiliàries 0,00 23.499,51 23.499,51 23.499,51 (100,0) 0,0 


Inversions en empreses del 


grup i assoc. a llarg termini 10.217,20 10.217,20 10.217,20 10.217,20 0,0 0,0 


Inversions financeres a llarg 


termini 155.663,00 155.663,00 155.663,00 155.663,00 0,0 0,2 
       


       


ACTIU CORRENT 32.821.779,96 40.288.782,04 42.246.891,97 41.506.664,42 (20,9) 36,6 


Existències 2.806.517,45 2.792.888,80 3.010.780,05 2.848.574,09 (1,5) 3,1 


Deutors comercials i altres 


comptes a cobrar 27.523.414,00 29.574.121,38 33.483.179,85 30.960.756,97 (11,1) 30,7 


Inversions en empreses del 


grup i assoc. a curt termini 1.734.013,91 5.338.105,49 5.260.923,75 5.238.196,78 (66,9) 1,9 


Inversions financeres a curt 


termini 24.293,20 934.293,20 0,00 0,00 - 0,0 


Periodificacions a curt termini 56.924,28 58.510,86 139.190,85 95.362,94 (40,3) 0,1 


Efectiu i altres actius líquids 


equivalents 676.617,12 1.590.862,31 352.817,47 2.363.773,64 (71,4) 0,8 
       


TOTAL ACTIU 89.568.960,72 104.032.418,93 102.142.901,43 99.801.849,85 (10,3) 100,0 


       


PATRIMONI NET I PASSIU 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 


2008-2011 


% 


Estructura 


patrimonial a 


31.12.2011 


% 


       


PATRIMONI NET 25.216.891,94 46.080.513,16 47.320.094,92 44.176.477,00 (42,9) 28,2 
       


Fons propis 21.294.990,33 35.346.351,76 38.655392,04 38.606.237,34 (44,8) 23,8 


Capital 54.036.350,33 47.096.106,27 44.383.888,03 44.383.888,03 21,7 60,3 


Reserves (4.459.088,10) (4.459.088,10) (4.459.088,10) (4.459.088,10) 0,0 (5,0) 


Resultats d’exercicis anteriors (28.282.271,90) (7.239.836,36) (1.318.562,59) (1.318.562,59) 2.044,9 (31,6) 


Resultat de l’exercici 0,00 (50.830,05) 49.154,70 0,00 0,0 0,0 
       


Subvencions donacions i 


llegats rebuts 3.921.901,61 10.734.161,40 8.664.702,88 5.570.239,66 (29,6) 4,4 
       


       


PASSIU NO CORRENT 18.866.145,44 10.657.336,07 3.695.620,06 4.680.027,16 303,1 21,1 


Provisions a llarg termini 1.315.042,56 0,00 0,00 0,00 - 1,5 


Deutes a llarg termini 17.551.102,88 10.657.336,07 3.695.620,06 4.680.027,16 275,0 19,6 
       


       


PASSIU CORRENT 45.485.923,34 47.294.569,70 51.127.186,45 50.945.345,69 (10,7) 50,8 


Provisions a curt termini 1.432.519,01 1.432.519,01 1.432.519,01 1.432.519,01 0,0 1,6 


Deutes a curt termini 25.849.564,06 23.825.259,57 25.329.313,51 26.349.472,16 (1,9) 28,9 


Creditors comercials i altres 


comptes a pagar 18.203.840,27 22.036.791,12 24.365.353,93 23.163.354,52 (21,4) 20,3 
       


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 89.568.960,72 104.032.418,93 102.142.901,43 99.801.849,85 (10,3) 100,0 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 
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En el període 2009-2011, el Patrimoni net de la Corporació va disminuir el 42,9%, principal-


ment per l’efecte d’ajustos d’operacions realitzades amb càrrec a resultats negatius 


d’exercicis anteriors (apartat 2.2.2.1). 


 


En relació amb les bases de presentació dels comptes anuals de la Corporació, cal fer 


l’observació següent:  


 


Marc comptable 


La Corporació comptabilitza el patrimoni i les seves operacions econòmiques i financeres 


d’acord amb les normes i criteris establerts en el Reial decret 1514/2007, del 16 de no-


vembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat. 


 


No obstant això, a la Corporació, d’acord amb l’article 23 dels seus Estatuts, li és d’a-


plicació el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat per 


l’Ordre del 28 d’agost de 1996. Tanmateix, aquest pla comptable està pendent d’adaptació 


al nou Pla general de comptabilitat. 


 


 


2.2.1. Actiu 


En els apartats següents es presenten els diferents epígrafs de la composició de l’actiu del 


Balanç de situació al tancament dels exercicis 2008, 2009, 2010 i 2011 i les observacions 


resultants de la fiscalització efectuada en aquesta àrea. 


 


 


2.2.1.1. Immobilitzat intangible 


El 31 de desembre del 2009, 2010 i 2011, l’epígraf Immobilitzat intangible de la Corporació 


presentava un saldo net de 2,21 M€, d’1,87 M€, i de 0,57 M€, respectivament, d’acord amb 


el desglossament següent: 


 


Immobilitzat intangible Quadre 8. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 


2008-2011 % 


Concessions 48.080,97 48.080,97 48.080,97 48.080,97 0,0 


Patents i marques 3.796,22 3.796,22 3.796,22 3.796,22 0,0 


Aplicacions informàtiques 2.782.519,52 3.047.756,90 3.035.142,78 1.912.693,44 45,5 


Immobilitzat intangible brut 2.834.396,71 3.099.634,09 3.087.019,97 1.964.570,63 44,3 


Amortització acumulada (2.268.915,83) (1.227.901,87) (877.152,00) (676.212,86) 235,5 


Import net 565.480,88 1.871.732,22 2.209.867,97 1.288.357,77 (56,1) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 
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La variació de l’immobilitzat intangible correspon principalment a l’ajust realitzat per la dis-


solució de l’OALHSJC, la seva integració en la Corporació i la regularització de l’amor-


tització acumulada (apartat 2.2.2.1). 


 


 


2.2.1.2. Immobilitzat material 


Al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011, els saldos de l’epígraf Immobilitzat material 


net de la Corporació eren de 57,50 M€, 61,68 M€, i 56,02 M€, respectivament. 


 


Immobilitzat material Quadre 9. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 


2008-2011 % 


Terrenys i construccions 58.319.199,00 43.687.454,97 40.886.943,55 40.878.552,34 42,7 


Instal·lacions tècn. i maquinària 23.244.563,76 27.521.692,91 25.211.010,42 24.179.920,86 (3,9) 


Utillatge i mobiliari 4.461.875,05 6.065.671,05 5.835.726,26 5.703.583,60 (21,8) 


Equips de processos informàtics 2.799.795,54 3.419.798,15 3.182.327,77 2.679.281,84 4,5 


Elements de transport 46.051,88 58.687,83 58.687,83 58.687,83 (21,5) 


Altre immobilitzat material 210.382,40 369.858,57 424.129,65 424.129,65 (50,4) 


Immobilitzacions en curs 0,00 356.915,34 560.564,07 0,00 


 Immobilitzat material brut 89.081.867,63 81.480.078,82 76.159.389,55 73.924.156,12 20,5 


Amortització acumulada (33.066.047,95) (19.797.553,86) (18.662.627,77) (17.106.708,17) 93,3 


Import net 56.015.819,68 61.682.524,96 57.496.761,78 56.817.447,95 (1,4) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


La principal adquisició d’immobilitzat material de l’exercici 2010 correspon a les obres de 


remodelació i als equipaments dels serveis de cuina de la Corporació, per 2,77 M€ (IVA 


inclòs) (apartat 2.6.4). 


 


La variació de l’immobilitzat material de l’exercici 2011 correspon a l’ajust realitzat per la 


dissolució de l’OALHSJC i la seva integració en la Corporació (apartats 2.2.2.1).  


 


L’import net de l’immobilitzat corresponent al 31 de desembre del 2011 està sobrevalorat 


en 3,71 M€, perquè la dotació a l’amortització de l’exercici es va fer per un import inferior al 


que corresponia (apartat 2.3.6) 


 


 


2.2.1.3. Inversions financeres a llarg termini 


Al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011, els saldos de les inversions financeres a 


llarg termini de la Corporació s’han mantingut constants en 0,16 M€. 
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Inversions financeres a llarg termini Quadre 10. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 


2008-2011 % 


Consorci Hospitalari de Catalunya, SA 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,0 


Grup Serhs, SA 5.663,00 5.663,00 5.663,00 5.663,00 0,0 


Inversions financeres a llarg termini 155.663,00 155.663,00 155.663,00 155.663,00 0,0 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


Les inversions financeres corresponen a cinquanta accions de l’empresa pública CHC, SA, 


i a sis-centes seixanta-tres accions de Grup Serhs, SA. 


 


 


2.2.1.4. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011, els saldos dels deutors de la Corporació 


eren de 33,48 M€, 29,57 M€ i 27,52 M€, respectivament. 


 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar Quadre 11. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 


2009-2011 % 


Clients per prestació de serveis i 


empreses del grup, deutores 7.397.605,38 6.682.413,60 16.773.517,78 16.957.870,47 (56,4) 


Deutors diversos 20.124.402,94 22.891.707,78 16.709.662,07 14.002.886,50 43,7 


Administracions públiques 1.405,68 0,00 0,00 0,00 - 


Deutors 27.523.414,00 29.574.121,38 33.483.179,85 30.960.756,97 (11,1) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


Els saldos de l’epígraf Clients per prestació de serveis i empreses del grup, deutores, cor-


responen principalment als imports facturats al CatSalut pendents de cobrament de 


12,00 M€ (71,6%), l’any 2009; de 3,30 M€ (49,4%), l’any 2010 i de 5,23 M€ (70,8%), l’any 


2011. La resta correspon a la facturació a les empreses del grup, a l’ICS, a l’ICASS, al 


Servei d’Emergències Mèdiques, SA, i a mútues i a altres entitats d’assegurança privada. 


 


La facturació al CatSalut s’efectua en virtut del concert i del que disposen les clàusules 


addicionals signades per a cadascun dels exercicis fiscalitzats.  


  


D’altra banda, l’epígraf Deutors diversos inclou principalment els imports que una entitat 


financera avança a la Corporació segons el contracte de facturatge subscrit el juny del 


2004, pel qual la Corporació va transmetre a l’entitat financera la propietat sobre els crèdits 


pendents de cobrament del CatSalut i de l’ICS. Aquest epígraf inclou també el cànon per la 


gestió del servei de ressonància magnètica dels anys 2011 i 2012. El cobrament es va fer 


per compensació durant l’exercici 2013 (apartat 2.6.2). 
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2.2.1.5. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 


Al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011, els saldos de les inversions en empreses 


del grup i associades a curt termini eren de 5,26 M€, 5,34 M€ i 1,73 M€, respectivament. 


 
Inversions en empreses del grup i associades a curt termini Quadre 12. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 


2008-2011 % 


Consorci Sanitari de la Selva 1.400.890,85 1.400.890,85 1.400.890,85 1.400.890,85 0,0 


Hospital Sant Jaume de Calella 0,00 3.489.939,00 3.489.939,00 3.489.939,00 100,0 


Asil de Sant Jaume de Blanes 333.123,06 331.189,87 249.986,12 231.281,16 44,0 


Hospital municipal de Lloret de Mar 0,00 116.085,77 116.085,77 116.085,77 (100,0) 


Altres entitats 0,00 0,00 4.022,01 0,00 (100,0) 


Inversions en empreses del grup i 


associades a curt termini 1.734.013,91 5.338.105,49 5.260.923,75 5.238.196,78 (66,9) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


El compte a cobrar del CSS, d’1,40 M€, correspon a un deute històric que es va cancel·lar 


l’exercici 2012 i el deute de 3,49 M€ de l’Hospital Municipal Sant Jaume de Calella es va 


compensar l’exercici 2011 en el marc de la dissolució i la integració de l’OALHSJC a la 


Corporació (apartat 2.2.2.1). 


 


 


2.2.2. Passiu 


2.2.2.1. Patrimoni net 


Al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011, el patrimoni net de la Corporació era de 


47,32 M€, de 46,08 M€, i de 25,22 M€, respectivament, i els fons propis de 38,65 M€, 


35,35 M€ i 21,29 M€. 


 
Patrimoni net Quadre 13. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 


2008-2011 % 


      


Capital 25.788.203,07 0,00 0,00 0,00 - 


Patrimoni rebut en cessió 28.248.147,26 47.096.106,27 44.383.888,03 44.383.888,03 (36,4) 


Reserves (4.459.088,10) (4.459.088,10) (4.459.088,10) (4.459.088,10) 0,0 


Resultats d’exercicis anteriors (28.282.271,90) (7.239.836,36) (1.318.562,59) (1.318.562,59) * 


Resultat de l’exercici 0,00 (50.830,05) 49.154,70 0,00 0,0 


Fons propis 21.294.990,33 35.346.351,76 38.655.392,04 38.606.237,34 (44,8) 
      


Subvencions, donacions i llegats 3.921.901,61 10.734.161,40 8.664.702,88 5.570.239,66 (29,6) 
      


Patrimoni net 25.216.891,94 46.080.513,16 47.320.094,92 44.176.477,00 (42,9) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


* Percentatge superior a 999%, en valor absolut. 
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L’any 2010 la Corporació va regularitzar les bestretes realitzades pel CatSalut per a 


l’equiparació de les condicions de treball dels hospitals de la XHUP. En aquest sentit, 


l’estudi de costos de l’equiparació va determinar unes aportacions del CatSalut a la 


Corporació durant el període 2006 a 2009 superiors en 5,97 M€, a l’import real. Per aquest 


motiu, es van carregar 5,97 M€ a Resultats negatius d’exercicis anteriors, amb contrapar-


tida al compte de passiu de Deutes a llarg termini, per la part ja cobrada, de 4,05 M€, i a la 


cancel·lació d’un saldo del compte Deutors comercials i altres comptes de cobrar, per la 


part que restava comptabilitzada com a pendent de cobrament d’1,92 M€. 


 


L’any 2011, el Ple de l’Ajuntament de Calella va aprovar dissoldre l’OALHSJC i va cedir a la 


Corporació els actius de titularitat municipal afectats a l’organisme mitjançant escriptura 


pública del 17 de maig del 2011, per 35,69 M€: l’Hospital Sant Jaume per 27,75 M€, altres 


béns mobles i utillatge per 4,98 M€ i finques i pisos per 2,96 M€. 


 


Una part d’aquests actius, l’Hospital Sant Jaume de Calella i els altres béns mobles i 


utillatge, formaven part del Balanç de situació de la Corporació com a béns cedits des de 


la data de constitució de la Corporació l’any 2002. Així, de forma prèvia a la compta-


bilització d’aquest nou patrimoni, la Corporació va donar de baixa de la seva comptabilitat 


tots aquests actius que tenia cedits, de 30,54 M€, i també l’amortització acumulada fins a 


aquella data, d’11,69 M€. L’efecte net de la baixa dels actius, de 18,85 M€, es va compta-


bilitzar minorant el compte de Patrimoni rebut en cessió. 


 


Pel que fa a la incorporació del patrimoni assumit, la Corporació va comptabilitzar els 


actius de 35,69 M€, amb contrapartida a una aportació de capital de 25,79 M€, i d’altra 


banda, amb l’assumpció del deute històric de l’OALHSJC amb la Tresoreria General de la 


Seguretat Social, de 6,41 M€ i amb la cancel·lació dels deutes a cobrar de l’OALHSJC que 


constaven en el seu balanç, de 3,49 M€. 


 


D’altra banda en el mateix exercici, la Corporació va comptabilitzar una provisió per 


deteriorament dels actius rebuts, amb contrapartida als Resultats d’exercicis anteriors, de 


4,48 M€. 


 


L’epígraf Resultats d’exercicis anteriors de l’any 2011 recull la regularització de l’amor-


tització acumulada del període 2006-2010 de 20,49 M€, la cancel·lació dels comptes a 


cobrar de 0,11 M€ i 0,45 M€ de l’Ajuntament de Calella i de l’Hospital Sociosanitari de Lloret 


de Mar, respectivament, i l’assumpció del deute amb la Seguretat Social de la FHASJB, de 


2,06 M€. En sentit contrari, en el compte de Resultats d’exercicis anteriors, es van abonar 


6,86 M€, amb contrapartida al compte de Subvencions, donacions i llegats, per al sane-


jament de les subvencions de capital rebudes que van finançar l’adquisició d’una part dels 


béns ara amortitzats. 


 


Així, doncs, al tancament de l’exercici 2011 l’epígraf Patrimoni net de la Corporació va 


disminuir en 20,86 M€ (45,3%) respecte a la xifra del tancament de l’exercici anterior. 
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2.2.2.2. Provisions a llarg termini 


Al tancament de l’exercici 2011 les provisions a llarg termini presentaven un saldo 


d’1,32 M€. 


 


Provisions a llarg termini Quadre 14. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 


2008-2011 % 


Provisió per retribucions a llarg termini 1.315.042,56 0,00 0,00 0,00 - 


Provisions a llarg termini 1.315.042,56 0,00 0,00 0,00 - 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


La provisió per retribucions a llarg termini correspon al Premi de fidelització a què tenen 


dret els empleats de la Corporació que hi prestin serveis durant vint-i-cinc anys. La provisió 


per aquest concepte el 31 de desembre del 2009 i el 31 de desembre del 2010 era 


d’1,07 M€, però estava comptabilitzada en l’epígraf Remuneracions pendents de pagament 


a curt termini (apartat 2.2.2.6). 


 


 


2.2.2.3. Deutes a llarg termini 


El saldo de l’epígraf Deutes a llarg termini al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011 


era de 3,70 M€, de 10,66 M€, i de 17,55 M€, respectivament. 


 


Deutes a llarg termini Quadre 15. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 


2008-2011 % 


Deutes amb entitats de crèdit 2.304.442,24 2.777.585,12 0,00 0,00 - 


Creditors d’immobilitzat 2.960.130,21 2.208.233,06 1.614.724,89 2.265.649,38 30,6 


Deutes amb el CatSalut 2.650.060,38 4.050.060,38 0,00 0,00 - 


Seguretat Social 8.772.647,17 777.872,53 1.253.334,80 1.640.905,09 434,6 


Fiances dipòsits rebuts 863.822,88 843.584,98 827.560,37 773.472,69 11,7 


Deutes a llarg termini 17.551.102,88 10.657.336,07 3.695.620,06 4.680.027,16 275,0 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


En l’epígraf Deutes amb entitats de crèdit hi ha comptabilitzat el saldo a llarg termini 


pendent de retornar del préstec formalitzat el 29 de juliol del 2010 amb una entitat 


bancària, per 3,31 M€. Al tancament de l’exercici 2011 l’import pendent a llarg termini del 


principal del préstec era de 2,30 M€. 
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El deute més significatiu de l’epígraf Creditors d’immobilitzat corresponia a la remodelació 


de l’obra, les instal·lacions i l’equipament del sistema de cuina en línia freda, d’1,24 M€ el 


31 de desembre del 2010 i de 2,40 M€ el 31 de desembre del 2011 (apartat 2.6.4). 


El saldo de Deutes amb el CatSalut el 31 de desembre del 2011, de 2,65 M€, correspon a 


l’import que la Corporació ha de retornar al CatSalut els anys 2012-2014 per la regu-


larització de les entregues a compte realitzades pel CatSalut en el període 2006-2009 de 


27,9 M€, en aplicació de l’Acord de Govern del 10 d’octubre del 2006, pel qual s’au-


toritzava el Departament de Salut a donar suport a l’aplicació dels compromisos adquirits 


en la negociació de les condicions laborals dels professionals de la XHUP. La part que la 


Corporació havia de retornar al CatSalut l’any 2011, d’1,40 M€, estava comptabilitzada el 


compte Altres deutes de l’epígraf Deutes a curt termini (apartat 2.2.2.5). 


 


L’exercici 2011 la Corporació va comptabilitzar el deute amb la Seguretat Social de la 


FHASJB, de 2,06 M€, i de l’OALHSJC, de 6,41 M€, amb contrapartida a Resultats d’exer-


cicis anteriors. Pel que fa a aquests deutes, el 15 de gener del 2010, la Corporació va 


sol·licitar l’ampliació del període de carència fins al 31 de desembre del 2011, i de la 


moratòria fins a un període de deu anys, en virtut de la disposició addicional tercera de la 


Llei 39/2010, del 22 de desembre, per la qual s’aproven els pressupostos generals de 


l’Estat per a l’any 2011 (apartat 2.2.2.1). 


 


Per altra banda, la Corporació disposa d’una moratòria fins el 30 d’octubre del 2013 per al 


pagament de les quotes a la Seguretat Social dels mesos de juny i juliol de l’any 2008. 


L’import pendent de pagament el 31 de desembre del 2011 era de 0,69 M€, dels quals 


0,39 M€ estaven comptabilitzats en l’epígraf Deutes a curt termini (apartat 2.2.2.5). 


 


 


2.2.2.4. Provisions a curt termini 


Al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011, els saldos de Provisions per reclamacions a 


curt termini de la Corporació s’han mantingut constants en 1,43 M€. 


 


Provisions a curt termini Quadre 16. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 


2008-2011 % 


Provisió per reclamacions a curt termini 1.432.519,01 1.432.519,01 1.432.519,01 1.432.519,01 0,0 


Provisions a curt termini 1.432.519,01 1.432.519,01 1.432.519,01 1.432.519,01 0,0 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


Aquestes provisions corresponen a diverses reclamacions en via judicial de retribucions 


d’empleats per 1,17 M€ i a una demanda de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de 


0,27 M€.  
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2.2.2.5. Deutes a curt termini 


L’epígraf Deutes a curt termini al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011 presentava un 


saldo de 25,33 M€, 23,83 M€, i 25,85 M€, respectivament. 


 
Deutes a curt termini Quadre 17. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 


2008-2011 % 


Deutes amb entitats de crèdit 22.375.747,92 21.598.003,89 23.545.454,41 24.361.539,46 (8,2) 


Altres deutes 3.473.816,14 2.227.255,68 1.783.859,10 1.987.932,70 74,7 


Deutes a curt termini 25.849.564,06 23.825.259,57 25.329.313,51 26.349.472,16 (1,9) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


El saldo de l’epígraf Deutes amb entitats de crèdit corresponent al 31 de desembre del 


2011 inclou els imports avançats a la Corporació per una entitat financera, en virtut del 


contracte de cessió de crèdits, de 14,38 €, el saldo amb la Generalitat de Catalunya pel 


sistema de centralització de tresoreria (cash pooling), de 5,42 M€, i el saldo a curt termini 


dels préstecs formalitzats, de 2,58 M€. 


 


L’import de l’epígraf Altres deutes el 31 de desembre del 2011, correspon principalment 


als treballs facturats per proveïdors d’immobilitzat, d’1,60 M€, al deute amb la Tresoreria 


General de la Seguretat Social de l’exercici 2008, de 0,40 M€, i la part a retornar a curt 


termini al CatSalut per les bestretes realitzades, d’1,40 M€ (apartat 2.2.2.3). 


 


 


2.2.2.6. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


L’epígraf Creditors comercials i altres comptes a pagar, al tancament dels exercicis 2009, 


2010 i 2011 presentava un saldo de 24,37 M€, 22,04 M€ i 18,20 M€, respectivament. 


 
Creditors comercials i altres comptes a pagar Quadre 18. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 


Variació 


2008-2011 % 


Proveïdors i creditors diversos 11.479.263,81 11.981.631,59 15.081.474,93 14.601.680,19 (21,4) 


Remuneracions pendents de pagament a 


curt termini 4.205.459,63 7.410.347,35 6.690.211,56 5.982.742,46 (29,7) 


Administracions públiques 2.519.116,83 2.644.812,18 2.593.667,44 2.578.931,87 (2,3) 


Creditors comerc. i altres comptes a pagar 18.203.840,27 22.036.791,12 24.365.353,93 23.163.354,52 (21,4) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


El saldo final de l’epígraf Proveïdors i creditors diversos correspon a l’import pendent de 


pagament per l’adquisició de material sanitari, de productes farmacèutics i d’altres apro-


visionaments; pels productes intermedis realitzats per altres centres i pels serveis prestats 


per empreses i professionals. 
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El saldo a final de l’exercici de Remuneracions pendents de pagament correspon als 


imports acreditats al tancament dels exercicis fiscalitzats en concepte de pagues i com-


plements retributius regulats en el conveni col·lectiu, a liquidar al personal en el decurs de 


l’exercici següent. 


 


El saldo creditor amb les administracions públiques al tancament dels exercicis fiscalitzats, 


inclou l’import de les retencions efectuades al personal en concepte d’Impost sobre la 


renda de les persones físiques i l’import de les cotitzacions a la Seguretat Social del mes 


de desembre. 


 


 


2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


El Compte de pèrdues i guanys de la Corporació al tancament de l’exercici 2009 pre-


sentava beneficis per 49.157,70 €, al tancament de l’exercici 2010 presentava pèrdues per 


50.830,05 € i al tancament de l’exercici 2011 la Corporació va obtenir un resultat nul. 


 
Compte de pèrdues i guanys Quadre 19. 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Variació 


2009-2011 % 


Operacions continuades   


  Import net de la xifra de negocis 92.971.195,50 100.371.135,86 102.000.305,40 (8,9) 


Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 0,00 0,00 8.640,70 (100,0) 


Aprovisionaments (25.114.745,82) (26.683.925,02) (26.694.795,00) (5,9) 


Altres ingressos d’explotació 845.083,38 1.097.008,05 1.277.045,78 (33,8) 


Despeses de personal (61.564.315,25) (67.188.258,15) (68.254.301,07) (9,8) 


Altres despeses d’explotació (5.557.217,45) (5.928.026,45) (6.031.782,62) (7,9) 


Amortització de l’immobilitzat (797.899,11) (1.485.675,98) (1.756.858,74) (54,6) 


Altre resultat 36.749,59 317.056,71 0,00 - 


Resultat d’explotació 818.850,84 499.315,02 548.254,45 49,4 


Ingressos financers 477,43 404,34 2.285,36 (79,1) 


Despeses financeres (819.328,27) (550.549,41) (501.385,11) 63,4 


Resultat financer (818.850,84) (550.145,07) (499.099,75) (64,1) 


Resultat abans d’impostos 0,00 (50.830,05) 49.154,70 (100,0) 


Resultat de l’exercici 0,00 (50.830,05) 49.154,70 (100,0) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


En els apartats següents es presenten breument els fets més destacables que es des-


prenen de cadascuna de les àrees del Compte de pèrdues i guanys.  


 


La fiscalització especifica de l’àrea de les despeses de les partides pressupostàries de 


protocol i representació, estudis i dictàmens i despeses diverses es tracta en l’apartat 2.7 


d’aquest informe. 
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2.3.1. Import net de la xifra de negocis 


L’Import net de la xifra de negocis pels ingressos per prestació de serveis dels exercicis 


2009, 2010 i 2011 han estat de 102,00 M€, 100,37 M€ i 92,97 M€, respectivament. L’any 


2011 suposaven un 99,1% del total dels ingressos de l’exercici. 


 
Import net de la xifra de negocis Quadre 20. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Variació 


2009-2011 % 


Asseguradores i particulars 5.800.253,72 5.359.518,90 5.206.614,71 11,4 


CatSalut i altres entitats públiques 87.170.941,78 95.011.616,96 96.793.690,69 (9,9) 


Import net de la xifra de negocis 92.971.195,50 100.371.135,86 102.000.305,40 (8,9) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


L’import net de la xifra de negocis correspon als ingressos facturats al CatSalut, a l’ICS, a 


l’ICASS i a altres entitats públiques (per sobre del 90,0% dels ingressos de cada any) i a 


les mútues d’asseguradores i altres tercers per la prestació de serveis d’activitat as-


sistencial. 


 


La Corporació manté una relació amb BC Gest, SL,6 mitjançant la qual els serveis sanitaris 


prestats per la Corporació a pacients, majoritàriament estrangers, es facturen directament 


a aquesta empresa i, posteriorment, és aquesta empresa la que factura els serveis a 


l’usuari o al tercer obligat al pagament. El volum de facturació de la Corporació a BC Gest, 


SL per aquest concepte va ser d’1,23 M€ l’any 2009, d’1,10 M€ l’any 2010 i d’1,05 M€ l’any 


2011. 


 


BC Gest, SL presta també serveis de traducció als usuaris estrangers, la gestió amb la 


companyia asseguradora i altres serveis relacionats que puguin necessitar els pacients, 


complementaris a l’assistència sanitària. 


 


D’altra banda, l’any 2011, la Corporació va encarregar a BC Gest, SL les visites mèdiques 


de pacients lesionats per accident de trànsit. El cost total de les visites va ser de 0,33 M€.  


 


De la fiscalització d’aquesta àrea es fa l’observació següent: 


Convenis i tarifes de serveis sanitaris prestats a pacients privats 


Els termes de l’assistència sanitària que la Corporació presta a pacients amb intermediació 


de l’empresa BC Gest, SL no han estat regulats en cap conveni. Així mateix, els preus 


 


 


6. BC Gest, SL és una societat mercantil de capital públic, el 85% del qual és propietat de la Corporació i el 


15% restant és de l’Ajuntament de Blanes. L’objecte social de la societat és prestar assistència sanitària i 


sociosanitària en les àrees geogràfiques de l’Alt Maresme i de la Selva.  
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d’aquests serveis sanitaris que la Corporació factura a BC Gest, SL no han estat aprovats 


pel Consell Rector, en contra del que determina l’article 11.1.k dels Estatuts de la Cor-


poració. 


 


Ni els serveis sanitaris a pacients lesionats per accident de trànsit, que BC Gest, SL presta 


a la Corporació, ni les tarifes a pagar per la Corporació estan regulats per cap conveni. 


2.3.2. Aprovisionaments 


L’import dels aprovisionaments en els exercicis 2009, 2010 i 2011 va ser de 26,69 M€, 


26,68 M€ i 25,11 M€, respectivament. 


 
Aprovisionaments Quadre 21. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Variació 


2009-2011 % 


Consum de fàrmacs i de material sanitari 11.989.151,63 12.995.367,35 13.680.769,60 (12,4) 


Consum d’altres aprovisionaments 627.145,48 805.734,25 1.172.401,75 (46,5) 


Treballs realitzats per altres empreses 12.498.448,71 12.882.823,42 11.631.623,65 7,5 


Deteriorament de mercaderies 0,00 0,00 210.000,00 (100,0) 


Aprovisionaments 25.114.745,82 26.683.925,02 26.694.795,00 (5,9) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


Pel que fa al consum de fàrmacs i de material sanitari així com al d’altres aprovisionaments 


vegeu l’apartat 2.6.3, de contractació de subministraments. 


 


L’epígraf Treballs realitzats per altres empreses inclou les despeses derivades de treballs 


assistencials i no assistencials facturats per tercers. D’aquests, els més significatius són, 


d’una part, els serveis de laboratori i de diagnosi per la imatge i, d’una altra, els serveis de 


neteja, restauració, bugaderia, manteniment, seguretat i vigilància (apartat 2.6.4). 


 


 


2.3.3. Altres ingressos d’explotació 


Els Altres ingressos d’explotació al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011 van ser 


d’1,28 M€, 1,10 M€ i 0,85 M€, respectivament. 


 
Altres ingressos d’explotació Quadre 22. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Variació 


2009-2011 % 


Subvencions 549.797,88 730.903,07 806.532,37 (31,8) 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 295.285,50 366.104,98 470.513,41 (37,2) 


Altres ingressos d’explotació 845.083,38 1.097.008,05 1.277.045,78 (33,8) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 
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L’epígraf Subvencions inclou les aportacions dels ajuntaments del territori per actuacions 


de caire sanitari que realitza la Corporació. En concret, l’Ajuntament de Lloret de Mar va 


realitzar aportacions per a l’Hospital Municipal de 0,54 M€ anuals.  


 


Pel que fa a Ingressos accessoris i altres de gestió corrent, destaquen els ingressos dels 


cànons de les màquines expenedores de begudes, els quioscs de premsa i les televisions 


de les habitacions. 


 


 


2.3.4. Despeses de personal 


Les Despeses de personal al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011 van ser de 


68,25 M€, 67,19 M€ i 61,56 M€, respectivament. 


 


Despeses de personal Quadre 23. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Variació 


2009-2011 % 


Sous, salaris i assimilats 48.519.892,68 53.591.877,65 54.550.786,32 (11,1) 


Càrregues socials 13.044.422,57 13.596.380,50 13.703.514,75 (4,8) 


Despeses de personal 61.564.315,25 67.188.258,15 68.254.301,07 (9,8) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


La regulació de les condicions laborals del personal durant el període fiscalitzat estava 


establerta en el VII Conveni Col·lectiu dels hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció 


primària concertats, en el Conveni Col·lectiu dels centres sociosanitaris i/o de salut mental 


de Catalunya amb activitat concertada amb el CatSalut, en el Conveni marc estatal de 


serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció i de l’auto-


nomia personal, i en els acords entre el personal laboral i funcionari amb l’Ajuntament de 


Lloret de Mar. 


 


En compliment de la normativa vigent, a partir del mes de juny del 2010, les retribucions 


del personal de la Corporació van ser minorades el 5% de forma lineal per a tots els 


empleats, excepte per a la gerent que es van reduir en un 10%. 


 


El 22 d’agost del 2011, la Corporació va signar un acord amb els representants del 


personal en el marc de l’expedient de regulació 35/2011 instat per la Corporació de Salut 


del Maresme i la Selva, en què es regula, entre altres aspectes, la retribució variable per 


objectius dels exercicis 2011 i 2012. 


 


Aquest acord determina, en un primer punt, que el pagament de les retribucions variables 


per objectius quedaven condicionades a la consecució de l’equilibri pressupostari al 
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tancament de cadascun dels exercicis de vigència de l’acord. En un altre punt, s’espe-


cifica que si el resultat econòmic de l’exercici és positiu, aquest resultat es destinarà 


íntegrament al pagament, total o parcial, de la retribució variable per objectius que s’hagi 


meritat i no s’hagi abonat. 


 


Al tancament de l’exercici 2011, la Corporació va dotar una provisió per la retribució 


variable per incentius meritada durant l’exercici d’1,55 M€.  


 


Pel que fa a la fiscalització d’aquesta àrea, cal fer l’observació següent: 


 


Dotació a la provisió per despeses de personal 


L’acord signat en el marc de l’expedient de regulació d’ocupació de la Corporació esta-


bleix dos condicionants per al pagament de la retribució variable per objectius de l’exer-


cici, que la Sindicatura considera que no s’han aplicat correctament. 


 


Segons l’acord, el pagament de la retribució variable per objectius establia dos condi-


cionants, en els punts 1.1.a i 1.1.f del pacte primer: l’assoliment de l’equilibri pressupostari 


de l’exercici i un Resultat econòmic de l’exercici positiu, respectivament. La Corporació va 


comptabilitzar una provisió per a la retribució variable per objectius de l’exercici 2011 


d’1,55 M€. 


 


El Resultat del pressupost no financer de l’exercici 2011 de la Corporació, calculat prè-


viament a l’aplicació de la despesa per la retribució variable per objectius, va ser 


d’1,05 M€. Així doncs, en aplicació del primer condicionant de l’acord esmentat, la dotació 


per les retribucions variables per objectius a meritar l’exercici 2011 no hauria hagut de 


superar l’import d’1,05 M€, i, per tant, s’hauria dotat amb un escreix de 0,50 M€. 


 


D’altra banda, en aplicació del segon condicionant, el Resultat de l’exercici 2011 que va 


presentar la Corporació abans d’aplicar la despesa per la retribució variable, permetia 


comptabilitzar la provisió feta. Tanmateix, la dotació a l’amortització de l’exercici es va 


infravalorar en 3,71 M€ (apartat 2.3.6), i, en conseqüència, si s’hagués aplicat l’import 


correcte de l’amortització el Resultat de l’exercici hauria estat negatiu i, per tant, no s’hauria 


pogut fer cap provisió per a la retribució variable per objectius. 


 


 


2.3.5. Altres despeses d’explotació 


L’epígraf Altres despeses d’explotació al tancament dels exercicis 2009, 2010 i 2011 va ser 


de 6,03 M€, 5,93 M€ i 5,56 M€, respectivament. 
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Altres despeses d’explotació Quadre 24. 


Epígraf 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Variació 


2009-2011 % 


Serveis exteriors 5.138.246,18 5.454.591,28 6.003.357,00 (14,4) 


Tributs (1.853,64) 13.051,59 13.804,74 - 


Pèrdues deteriorament i variació de provisions 420.824,91 460.383,58 105.358,36 299,4 


Altres resultats de gestió corrent 0,00 0,00 (90.737,48) (100,0) 


Altres despeses d’explotació 5.557.217,45 5.928.026,45 6.031.782,62 (7,9) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


Les partides més significatives incloses en les despeses per Serveis exteriors són les 


despeses per conservació, manteniment i reparacions i les de subministraments, que 


l’exercici 2011 van ascendir a 2,44 M€ i 1,22 M€, respectivament. 


 


 


2.3.6. Amortització de l’immobilitzat 


D’acord amb la Memòria dels Comptes anuals, la dotació per a l’amortització comptabilit-


zada en els tres exercicis fiscalitzats va ser per import inferior al que hauria correspost si 


s’haguessin aplicat els coeficients establerts per la Corporació. Així, la dotació a l’amor-


tització de l’exercici 2009 es va efectuar per una quantitat inferior en 1,76 M€ a la que 


correspondria d’acord amb criteris uniformes basats en la vida útil de cada element, la de 


l’exercici 2010 en 1,49 M€, i la del 2011 en 3,71 M€. 


 


L’exercici 2011 la Corporació va regularitzar l’amortització acumulada del període 2002-


2010 per 20,49 M€. Tanmateix, en aquesta quantitat no hi estava inclosa l’amortització de 


l’Hospital Sant Jaume de Calella perquè en aquell exercici es van efectuar les operacions 


comptables de la integració d’aquest immoble a la Corporació.  


 


De la fiscalització realitzada en aquesta àrea es fa l’observació següent: 


 


Dotació a l’amortització 


L’amortització de l’immobilitzat de l’exercici 2011 es va dotar per un import inferior en 


3,71 M€ a la quantitat que corresponia. L’import comptabilitzat de la dotació de l’exercici 


2011 va ser de 0,80 M€, mentre que l’import que corresponia d’acord amb els valors de 


l’immobilitzat i els coeficients a aplicar era de 4,51 M€. 


 


2.3.7. Resultat financer 


El Resultat financer dels exercicis 2009, 2010 i 2011 va ser negatiu de 0,50 M€, 0,55 M€ i 


0,82 M€, respectivament. 
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Resultat financer Quadre 25. 


Epígrafs 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Variació 


2009-2011 % 


Ingressos financers  


 


 


 Participació en instruments de patrimoni en tercers 477,43 404,34 2.285,36 79,1 


Despeses financeres  


 


 


 Interessos de deutes amb tercers (448.070,58) (287.215,47) (251.781,93) 78,0 


Interessos centralització de tresoreria (cash pooling) (103.762,75) (69.238,08) (57.664,89) 79,9 


Interessos de facturatge (267.300,73) (194.095,86) (190.642,24) 40,2 


Altres despeses financeres (194,21) 0,0 (1.296,05) (85,0) 


Total (818.850,84) (550.145,07) (499.099,75) 64,1 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


Els imports més significatius de les despeses financeres van ser els interessos derivats del 


contracte de facturatge, els interessos de la centralització de la tresoreria amb la Gene-


ralitat (cash pooling) i els interessos corresponents als préstecs que tenia concertats la 


Corporació. 


 


 


2.3.8. Conciliació del Resultat pressupostari amb el Resultat de l’exercici 


La conciliació entre el Resultat pressupostari i el Resultat de l’exercici dels exercicis 2009, 


2010 i 2011 es presenta en el quadre següent. 


 
Conciliació entre el Resultat pressupostari i el Resultat de l’exercici dels exercicis 2009, Quadre 26. 


2010 i 2011 


 
2011 2010 2009 


Resultat pressupostari (1.457.438,63) 2.249.206,35 996.785,25 


+ Inversions en immobilitzat 1.705.234,29 1.593.787,87 2.103.926,30 


– Dotació d’immobilitzat (797.899,11) (1.485.675,95) (1.756.858,74) 


± Dotació provisions (420.824,91) (460.383,58) (315.358,36) 


± Variació d’existències 1.872,22 (190.648,06) 359.062,96 


– Aportacions de capital 0,00 (2.069.458,52) (3.094.463,22) 


± Variació passius financers 955.166,85 363.504,37 1.756.060,51 


± Altres 13.889,29 (51.162,53) 0,00 


Resultat de l’exercici 0,00 (50.830,05) 49.154,70 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


 


2.4. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 


L’Estat de canvis en el patrimoni net al final dels exercicis 2009, 2010 i 2011 de la Cor-


poració es presenta en el quadre següent: 







 


 


3
7
 


 


Estat de canvis en el patrimoni net Quadre 27. 


 


Fons social 


Aportacions Reserves 


Resultats  


d’exercicis 


anteriors 


Resultat  


de l’exercici 


Subvencions, 


donacions 


i llegats rebuts Total 


Saldo ajustat, inici de l’any 2009 44.383.888,03 (4.459.088,10) (1.318.562,59) 0,00 5.570.239,66 44.176.477,00 


Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 0,00 0,00 49.154,70 3.094.463,22 3.143.617,92 


Saldo final, de l’any 2009 44.383.888,03 (4.459.088,10) (1.318.562,59) 49.154,70 8.664.702,88 47.320.094,92 


Ajustos per errors any 2009 i anteriors 0,00 0,00 (5.970.428,47) 0,00 0,00 (5.970.428,47) 


Saldo ajustat, inici de l’any 2010 44.383.888,03 (4.459.088,10) (7.288.991,06) 49.154,70 8.664.702,88 41.349.666,45 


Total ingressos i despeses reconeguts 0,00 0,00 0,00 (50.830,05) 2.069.458,52 2.018.628,47 


Altres operacions amb socis o propietaris 2.712.218,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.712.218,24 


Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 49.154,70 (49.154,70) 0,00 0,00 


Saldo final, de l’any 2010 47.096.106,27 (4.459.088,10) (7.239.836,36) (50.830,05) 10.734.161,40 46.080.513,16 


Saldo ajustat, inici de l’any 2011 47.096.106,27 (4.459.088,10) (7.239.836,36) (50.830,05) 10.734.161,40 46.080.513,16 


Operacions amb socis i propietaris 6.940.244,06 0,00 0,00 0,00 (6.812.259,79) 127.984,27 


Aportacions al fons social 25.788.203,07 0,00 0,00 0,00 0,00 25.788.203,07 


Altres operacions amb socis o propietaris (18.847.959,01) 0,00 0,00 0,00 (6.812.259,79) 0,00 


Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 (21.042.435,54) 50.830,05 0,00 (20.991.605,49) 


Saldo final, de l’any 2011 54.036.350,33 (4.459.088,10) (28.282.271,90) 0,00 3.921.901,61 25.216.891,94 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


Nota: Els imports d’Ajustos per errors d’exercicis anteriors, corresponen a fets posteriors als tancaments dels exercicis. 
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2.5. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 


L’epígraf Estat de fluxos d’efectiu de la Corporació dels exercicis 2009 i 2011 dóna una 


disminució neta de l’efectiu de 2,01 M€ i 0,91 M€, respectivament, i un increment net de 


1,24 M€ en l’exercici 2010. 


 


Estat de fluxos d’efectiu Quadre 28. 


CONCEPTE 2011 2010 2009 


    


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ 400.524,50 1.286.767,57 (399.407,34) 
    


Resultat de l’exercici abans d’impostos 0,00 (50.830,05) 49.154,70 
    


Ajustaments del resultat 2.278.708,82 2.035.821,05 2.255.958,49 


Amortització de l’immobilitzat 797.899,11 1.485.675,98 1.756.858,74 


Correccions valoratives per deteriorament 420.824,91 0,00 0,00 


Variació de provisions 241.133,96 0,00 0,00 


Ingressos financers  (477,43) (404,34) (2.285,36) 


Despeses financeres 819.328,27 550.549,41 501.385,11 
    


Canvis en el capital corrent (1.100.094,72) (118.482,65) (2.097.756,88) 


Existències (13.628,65) 217.891,25 (149.062,96) 


Deutors i altres comptes per cobrar  1.300.477,61 1.911.508,92 (2.545.149,85) 


Altres actius corrents 1.586,58 80.679,99 (43.827,91) 


Creditors i altres comptes per pagar (2.831.666,41) (3.099.843,34) 466.734,93 


Altres passius corrents 443.136,15 771.280,53 173.548,91 
    


Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (778.089,60) (579.740,78) (606.763,65) 


Pagaments d’interessos (778.567,03) (580.145,12) (609.049,01) 


Cobraments d’interessos 477,43 404,34 2.285,36  
    


    


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (1.230.237,10) (2.645.378,11) (3.357.682,77) 
    


Pagaments per inversions (2.138.303,91) (2.645.378,11) (3.357.682,77) 


Immobilitzat intangible  (5.346,27) (11.118,89) (1.122.449,34) 


Immobilitzat material (2.132.957,64) (2.609.966,02) (2.235.233,43) 


Altres actius financers 0,00 (24.293,20) 0,00 
    


Cobraments per desinversions  908.066,81 0,00 0,00 


Empreses del grup (1.933,19) 0,00 0,00 


Altres actius financers 910.000,00 0,00 0,00 
    


    


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (84.532,59) 2.596.655,38 1.746.133,94 
    


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 0,00 1.159.458,24 3.094.463,22 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 1.159.458,24 3.094.463,22 
    


Cobraments i pagaments de passiu financer (84.532,59) 1.437.197,14 (1.348.329,28) 


Emissió 3.429.590,25 7.125.044,59 5.772.648,41 


Deutes amb entitats de crèdit  2.000.000,00 5.789.208,00 4.602.448,11 


Altres deutes 1.429.590,25 1.335.836,59 1.170.200,30 


Devolució i amortització de (3.514.122,84) (5.687.847,45) (7.120.977,69) 


Deutes amb entitats de crèdit  (2.876.599,16) (4.421.703,37) (6.545.570,21) 


Altres deutes (637.523,68) (1.266.144,08) (575.407,48) 
    


AUGMENT NET DE L’EFECTIU O EQUIVALENT (914.245,19) 1.238.044,84 (2.010.956,17) 


Efectiu o equivalents a l’inici de l’exercici 1.590.862,31 352.817,47 2.363.773,64 


Efectiu o equivalents al final de l’exercici 676.617,12 1.590.862,31 352.817,47 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 
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2.6. CONTRACTACIÓ 


En el marc regulador de la contractació pública, la Corporació es troba subjecta a l’apli-


cació íntegra de les prescripcions de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del 


sector públic (LCSP) i del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 


mitjançant el Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre. 


 


La Corporació té encarregada la gestió administrativa i l’assessorament dels procediments 


de contractació des de l’inici dels expedients fins a la liquidació dels contractes al Con-


sorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC)7 mitjançant un conveni de col·labo-


ració. 


 


D’acord amb la base de dades del Registre públic de contractes de la Generalitat de 


Catalunya, durant el període 2009-2011, la Corporació va tramitar quaranta-sis expedients, 


amb un volum de despesa licitada de 54,71 M€. 


 


La mostra d’expedients fiscalitzada, seleccionada a criteri de l’auditor, recull els contractes 


amb els imports més significatius i tots els contractes relatius a estudis i dictàmens, amb 


independència del seu import. La mostra inclou vint-i-cinc expedients, amb una despesa 


licitada de 50,10 M€, que representa el 91,6% de les licitacions del període. 


 


Procediments de contractació de contractes adjudicats en el període 2009 a 2011 Quadre 29. 


 Expedients adjudicats Expedients fiscalitzats 


Tipus de contracte 


Nombre 


d’expedients 


Import licitat 


(IVA exclòs) 


Nombre 


d’expedients 


Import fiscalitzat 


(IVA exclòs) % 


Obres 3 405.061,22 2 245.061,22 60,5 


Gestió de serveis públics 1 1.662.000,00 1 1.662.000,00 100,0 


Subministraments 24 19.709.503,51 8 17.345.384,15 88,0 


Serveis 16 32.930.143,42 12 30.844.515,42 93,7 


Administratius especials 2 0,00 2 0,00 0,0 


Total 46 54.706.708,15 25 50.096.960,79 91,6 


Imports en euros. 


Font: Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya i expedients de contractació. 


 


A més dels vint-i-cinc expedients de contractació fiscalitzats, s’han analitzat els proveïdors 


que, d’acord amb el volum total d’operacions comptabilitzades per la Corporació, podien 


ser susceptibles d’haver-se tramitat a l’empara de la LCSP. D’aquest anàlisi es pot fer 


l’observació següent: 


 


 


7. El CSC està constituït per entitats locals, entitats sense ànim de lucre, centres provisors de serveis a les 


persones en l’àmbit de la salut i de serveis socials i altres entitats admeses per la Junta General. 
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Serveis adjudicats sense procediments de contractació 


Durant els anys 2009, 2010 i 2011 es van prestar diferents serveis informàtics a la Cor-


poració per un valor aproximat de 2,12 M€, sense que constés cap dels procediments de 


contractació establerts en la LCSP.  


 


D’altra banda, fins al mes de novembre de 2011, els serveis de laboratori d’anàlisis clí-


niques es van prestar, per un import de 4,49 M€, a l’empara de successives novacions de 


l’acord de col·laboració de l’1 d’abril del 2003 entre la Corporació i l’empresa Laboratori de 


Referència de Catalunya, SA,8 tot i reunir les característiques d’un contracte de serveis 


subjecte a la LCSP.  


 


 


2.6.1. Contractació d’obres 


Els contractes d’obres fiscalitzats representen el 60,5% de l’import licitat en el període 


2009-2011. 


 


Expedients de contractació d’obres fiscalitzats Quadre 30. 


 Procediment Concepte 


Import licitat 


(IVA exclòs) 


Import 


adjudicat 


(IVA exclòs) 


Data del 


contracte Adjudicatari 


a Negociat sense 


publicitat 


Obres de remodelació 5a 


planta 


117.000,00 110.283,52 01.10.2009 Equip Turis, SA 


b Negociat sense 


publicitat 


Obres, instal·lació, en sala de 


màquines 


128.061,22 109.194,30 24.08.2011 Agefred, SA 


 Total  245.061,22 219.477,82   


Imports en euros. 


Font: Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya i expedients de contractació. 


 


De la fiscalització d’aquesta àrea es fan les observacions següents: 


 


 a) Tramitació de l’expedient de contractació 


L’expedient de contractació de les obres de remodelació de la cinquena planta de l’Hos-


pital Comarcal de Blanes, per procediment negociat sense publicitat –expedient a–, es va 


incoar per Resolució del 23 de juliol del 2009, mentre que l’empresa contractista va rea-


litzar les obres i va presentar les factures entre els mesos d’abril i agost del 2009, és a dir, 


amb anterioritat a la data d’incoació de l’expedient d’adjudicació formal del contracte i de 


la seva signatura. 


 


 


8. Societat integrada pel Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i pel Consorci de Salut i d’Atenció Social de 


Catalunya, SA. 
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 b) Procediment negociat 


La Corporació va tramitar l’expedient b per procediment negociat sense publicitat, d’acord 


amb els criteris previstos en la LCSP. No obstant això, els plecs de clàusules adminis-


tratives particulars no determinaven els aspectes econòmics i tècnics que havien de ser 


objecte de negociació amb les empreses, en contra del que determina l’article 160 de la 


LCSP. D’altra banda, tampoc hi ha constància en l’expedient que es negociessin amb els 


licitadors les ofertes presentades per adaptar-les als requisits indicats en els plecs de 


clàusules administratives particulars i als possibles documents complementaris, amb la 


finalitat d’identificar l’oferta econòmicament més avantatjosa, tal com regula l’article 162.4 


de la LCSP. 


 


 


2.6.2. Contractació de gestió de serveis públics 


La Corporació durant el període fiscalitzat va adjudicar un contracte de gestió de serveis 


públics. 


 


Expedient de contractació de gestió de serveis públics fiscalitzats Quadre 31. 


 Procediment Concepte 


Import de la licitació  


(IVA exclòs) 


Import 


adjudicat 


Data del 


contracte Adjudicatari 


c Obert Servei de ressonància 


magnètica a l’Hospital 


Comarcal de Blanes 


1.662.000,00 - 17.05.2010 CRC Corporació Sanitària 


SA y Medimagen 2005 SL, 


UTE  


 Total  1.662.000,00    


Imports en euros. 


Font: Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya i expedients de contractació. 


 


La Corporació va contractar la prestació del servei de ressonància nuclear magnètica de 


l’Hospital Comarcal de Blanes mitjançant un contracte de gestió de serveis públics en la 


modalitat de concessió. Aquest contracte comporta que l’empresa adjudicatària aporta els 


mitjans tècnics i humans per prestar el servei als pacients derivats des dels diferents 


centres de la Corporació. El contractista també podia atendre altres pacients derivats 


d’altres centres no pertanyents a la Corporació, de caràcter públic o privat.  


 


El contracte té una durada inicial de cinc anys, més tres de pròrroga, a una preu màxim de 


0,33 M€ anuals, i amb un cànon a satisfer per l’adjudicatari de 36.000,00 € anuals. 


 


De la fiscalització d’aquesta àrea es fan les observacions següents: 


 


a) Classificació del contracte 


El contracte del servei de ressonància magnètica es va tramitar com un contracte de gestió 


de serveis públics. Tanmateix, l’article 8.1 de la LCSP defineix el contracte de gestió de 
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serveis públics com aquell en virtut del qual una administració pública encomana a una 


persona, natural o jurídica, la gestió d’un servei la prestació del qual ha estat assumida 


com de la seva competència per l’Administració que l’encomana. En aquest sentit, l’in-


forme 11/2008, del 27 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 


de la Generalitat de Catalunya, estableix que el contracte de gestió de serveis públics és 


una categoria contractual que queda reservada a les administracions públiques amb titu-


laritat i competència sobre serveis públics. 


 


Per tant, atès que la competència de la gestió de serveis públics en l’àmbit dels serveis de 


salut correspon al CatSalut, la Corporació no era competent per incoar expedients admi-


nistratius d’aquest tipus. 


 


Així, d’acord amb l’article 279 de la LCSP, la contractació d’aquest servei s’hauria d’haver 


tramitat com un contracte de serveis, i, per tant, la durada del contracte hauria d’haver 


estat, com a màxim, de sis anys (incloses les pròrrogues) i no de vuit anys com estableix el 


plec de clàusules administratives particulars. També d’acord amb l’article 54 de la LCSP, 


s’hauria d’haver exigit la classificació dels licitadors, ja que el pressupost és superior a 


120.000,00 €. 


 


 b) Publicitat de la licitació 


L’anunci de la licitació publicat en el DOGC informava del preu d’una anualitat, de 0,33 M€, 


però no hi constava ni l’import total del contracte més l’import dels anys de possibles 


pròrrogues, ni el termini d’execució del contracte ni els anys de pròrroga possible, en 


contra del que determina l’article 76 de la LCSP. 


 


La manca d’informació en l’anunci de licitació vulnera els principis de publicitat i trans-


parència que han de regir els procediments de contractació pública. 


 


 c) Data de formalització del contracte 


La Corporació va formalitzar el contracte set mesos després de la notificació de l’adju-


dicació definitiva. Aquest termini supera el termini de deu dies hàbils que estableix l’article 


140 de la LCSP. 


 


 d) Despesa executada 


El contracte del servei de ressonància magnètica estableix el preu unitari per prova rea-


litzada, però no estableix un nombre anual de proves a realitzar per estar subordinades a 


les necessitats dels centres hospitalaris. No obstant això, el contracte està vinculat a l’im-


port màxim anual que consta en el Plec de clàusules administratives particulars, de 


0,33 M€. 
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La despesa executada entre el setembre del 2010 i l’agost del 2011 va ser de 0,36 M€ i 


entre el setembre del 2011 i l’agost del 2012, de 0,51 M€; es a dir, superior en un 9,7% i un 


54,4%, respectivament, al pressupost màxim contractat. 


 


 


2.6.3. Contractació de subministraments 


Els vuit contractes de subministraments fiscalitzats representen el 88,0% de l’import licitat 


en el període 2009-2011. La relació d’aquests contractes s’inclou en el quadre següent: 


 
Expedients de contractació de subministraments fiscalitzats Quadre 32. 


 Procediment Concepte 


Import  


licitat 


Import 


adjudicat 


Data del 


contracte Adjudicatari 


d Obert Adquisició i manteniment de ma-


quinari i programari informàtic 


436.105,00 412.800,96 11.05.2009 Popular Renting, 


SA 


e Negociat sense 


publicitat 


Adquisició i manteniment de 


llicències SAP i SQL - Server 


113.020,00 113.020,00 18.08.2009 SAP España, SA 


f Derivat d’acord 


marc 


Sutures mecàniques, 


laparoscòpia i malles 


1.025.189,20 - 01.01.2010 


i 15.07.2010 


Diversos 


g Obert Equips de mamografia 420.560,65 368.775,70 02.09.2010 Siemens, SA 


h Negociat sense 


publicitat 


Equipament per a ampliació de 


servidors 


49.500,00 48.900,00 15.12.2010 Serveis Informàtics 


Garcia i Bagué, SL 


i Negociat sense 


publicitat 


Adquisició i manteniment de ma-


quinari i programari informàtic 


44.000,00 41.271,00 31.12.2010 Serveis Informàtics 


Garcia i Bagué, SL 


j Derivat d’acord 


marc 


Pròtesis ortopèdiques i de 


traumatologia 


2.757.009,30 -  Diversos 


k Derivat d’acord 


marc 


Productes farmacèutics: 


Lot 1: Medicaments 


Lot 2: Sèrums 


Lot 3: Nutrició enteral 


12.500.000,00  


- 


- 


- 


 


23.11.2010 


23.11.2010 


23.11.2010 


Diversos 


 Total  17.345.384,15 -   


Imports en euros. 


Font: Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya i expedients de contractació. 


 


El subministrament de sutures, de pròtesis i de productes farmacèutics (expedients f, j, k) 


es va tramitar mitjançant contractes derivats d’acords marcs licitats pel CSC en el marc del 


sistema de contractació centralitzat que ofereix. 


 


Els plecs de clàusules administratives dels esmentats acords marc estableixen que les 


entitats adherides han de contractar els subministraments mitjançant consulta per escrit a 


totes les empreses que hagin formalitzat l’acord marc, i han d’adjudicar les licitacions de-


rivades amb els mateixos criteris amb què es van adjudicar els acords marc. 


 


De la fiscalització d’aquesta àrea es fan les observacions següents: 
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 a) Procediment negociat 


La Corporació va tramitar tres licitacions de la mostra (expedients e, h, i) pel procediment 


negociat sense publicitat; el primer expedient, per l’especificitat tècnica del producte 


subministrat, i en els altres dos casos, per l’import de la licitació.  


 


No obstant això, en l’expedient no queda constància que la Corporació negociés amb els 


licitadors els termes del contracte com estableix l’article 153.1 de la LCSP. 


 


 b) Contractes derivats d’acord marc 


En els expedients dels contractes derivats d’acords marcs (expedients f, j, k) no hi ha 


constància que la Corporació consultés totes les empreses homologades, contràriament al 


que s’estableix en els corresponents acords marc. Tampoc hi consten les negociacions 


realitzades ni l’informe de valoració i ponderació dels criteris justificatius de les adjudi-


cacions realitzades. 


 


 c) Servei de manteniment 


El preu pel subministrament de llicències SAP i SQL – Server (expedient e) inclou un 


període d’instal·lació, prova i el manteniment del primer any. No obstant això, el servei de 


manteniment, un cop acabat el primer any des de la instal·lació de les llicències, es va 


mantenir de forma tàcita amb l’empresa subministradora durant els anys 2010-2012 sense 


que s’hagués licitat aquest servei. 


 


 d) Execució contractual 


La Corporació no disposa d’un registre que relacioni la despesa vinculada a un contracte i 


el proveïdor corresponent, amb l’excepció dels contractes de compra de productes farma-


cèutics, en què sí que es disposa d’aquest registre. 


 


Tanmateix, en el transcurs del treball de camp d’aquesta fiscalització, la Corporació va 


confeccionar llistes de les compres de sutures i de pròtesis, i va diferenciar els articles de 


concurs dels articles sense concurs (expedients f i j). Del treball realitzat per la Sindicatura 


es desprèn que als proveïdors d’aquests productes, la Corporació els va adquirir altres 


productes no vinculats als contractes vigents i de forma directa per, almenys, 0,24 M€ 


 


 e) Quantificació dels contractes de subministrament derivats d’acords marc 


En els contractes derivats d’acords marc signats amb les diferents entitats adjudicatàries 


(expedients f i j), únicament es quantificaven els imports unitaris dels productes a submi-


nistrar sense especificar el nombre màxim de cadascun d’aquests productes. Per tant, en 


els documents signats no hi consta el preu del contracte, en contra del que determina 


l’article 75 de la LCSP.  
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La no concreció d’un preu per cadascun dels contractes, juntament amb el fet, ja as-


senyalat, que l’entitat no tenia implementat un procediment per fer un seguiment de la 


despesa vinculada als contractes adjudicats, no permet saber el nivell d’execució de cada 


contracte ni si, en cas d’una despesa superior a la contractada, correspondria tramitar una 


modificació del contracte o una nova licitació. 


 


 


2.6.4. Contractació de serveis 


Els dotze contractes de serveis fiscalitzats, que representen el 93,7% de l’import licitat en 


el període 2009-2011, es presenten en el quadre següent: 


 


Expedients de contractació de serveis fiscalitzats Quadre 33. 


 


Procedi-


ment Concepte 


Import  


licitat 


Import 


adjudicat 


Data del 


contracte Adjudicatari 


l Obert Implantació i manteniment del 


programari SAP 


1.336.207,00 1.269.000,00 17.04.2009 Informática El Corte 


Inglés, SA 


m Obert Bugaderia 2.396.854,56 2.396.501,48 02.11.2009 Elenpunt, SA 


n Obert Servei integral de restauració, 


obres de remodelació i equi-


pament 


8.317.093,70 7.719.693,20 02.11.2009 Serhs Food Àrea, SL 


o Negociat 


sense 


publicitat 


Assessorament tècnic per a la 


construcció d’un hospital a 


Calella 


60.000,00 60.000,00 29.12.2009 Pricewaterhousecoopers 


Corporate Finance, SL 


p Contracte 


menor 


Estudi sobre relacions entre la 


Corporació i la societat civil 


del seu territori d’influència 


7.800,00 7.800,00 15.02.2010 P.B. 


q Contracte 


menor 


Aixecament topogràfic 4.150,00 4.150,00 01.03.2010 À.A.T. 


r Contracte 


menor 


Estudi geotècnic 5.760,40 5.760,40 22.03.2010 Gabinet d’Estudis Geo-


tècnics, SL 


s Negociat 


sense 


publicitat 


Consultoria d’avaluació medi-


ambiental dels centres de la 


Corporació 


35.000,00 28.200,00 10.06.2010 Lavola 1981, SA 


t Obert Manteniment integral instal·la-


cions i equips no d’electro-


medicina 


1.968.260,00 1.771.758,00 01.07.2010 Agefred Servicio, SA 


u Obert Seguretat i vigilància 2.040.000,00 1.885.491,68 31.12.2010 Securitas Seguridad 


España, SA 


v Obert Neteja 11.310.861,76 10.876.687,28 01.06.2011 Iss Facility Services, SAU 


x Obert Anàlisis clíniques 3.362.528,00 3.346.439,20 21.11.2011 Laboratori de Referència 


de Catalunya, SA 


 Total  30.844.515,42 29.371.481,24   


Imports en euros. 


Font: Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya i expedients de contractació. 
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De la fiscalització d’aquesta àrea es fan les observacions següents: 


 a) Contingut del plec de clàusules 


La Corporació va licitar el servei integral de restauració (expedient n) mitjançant un con-


tracte de serveis per concurs i procediment obert. L’objecte del contracte comprèn el 


servei integral de restauració a usuaris i al personal de la Corporació, i també la realització 


del projecte de remodelació de l’obra, les instal·lacions i l’equipament del sistema de cuina 


en línia freda. A la licitació només s’hi va presentar un licitador. 


 


La recuperació de la inversió de l’obra i l’equipament per part de l’adjudicatari es fa mit-


jançant l’aplicació d’un import sobre els preus unitaris dels àpats servits als pacients i al 


personal durant un període previst de deu anys. 


 


El plec de clàusules administratives no preveia expressament la possibilitat de subcontrac-


tar la redacció del projecte i l’execució de les obres ni d’exigir que el subcontractista reunís 


els requisits mínims que la Corporació considerés necessaris per garantir la qualitat de les 


prestacions.  


 


Aquest fet pot donar lloc que empreses licitadores que tinguessin únicament com a ob-


jecte social els serveis de restauració no puguin accedir a la licitació en igualtat de con-


dicions amb les que podien fer-se càrrec de totes les prestacions. 


 


 b) Mesa de Contractació 


La Mesa de Contractació del concurs públic del servei d’anàlisis clínics (expedient x) 


estava constituïda per quatre representants de la Corporació i per dos representants del 


CSC, en qualitat de vocals i assessors jurídics. 


 


El contracte, a proposta de la Mesa, es va adjudicar a l’empresa que fins aleshores pres-


tava el servei mitjançant un conveni, Laboratori de Referència de Catalunya, SA, empresa 


participada per CSC, SA en el 49,5%, que és 100% propietat del CSC. 


 


Així, doncs, els dos vocals de la Mesa representants del CSC complien el motiu d’abs-


tenció establert per l’article 28.2.e de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic 


de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En l’expedient no hi 


consta que aquests vocals s’abstinguessin en aquest procediment. 


 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 27/2014 


47 


 c) Procediment negociat 


La Corporació va tramitar dos expedients de la mostra (expedients o i s) pel procediment 


negociat sense publicitat d’acord amb l’import de la licitació.  


 


No obstant això, en els expedients no queda constància que la Corporació negociés amb 


els licitadors els termes del contracte d’acord amb el que estableix l’article 153.1 de la 


LCSP. 


 


 d) Compliment del contracte 


L’oferta de l’adjudicatari del servei de neteja (expedient v) inclou el compromís de disposar 


en la seva plantilla d’un 18,5% de treballadors discapacitats en la prestació del servei ob-


jecte del contracte. En aquest sentit la ràtio de treballadors discapacitats respecte del total 


va ser un dels criteris emprats en la selecció de l’oferta més avantatjosa. 


 


Tanmateix, el 20 de desembre del 2011 els treballadors discapacitats representaven el 


9,9% de la plantilla; per tant, l’adjudicatari no va assolir el compromís adquirit en el con-


tracte.  


 


 


2.6.5. Contractació administrativa especial 


Els dos contractes administratius licitats per la Corporació en el període 2009-2011, que 


d’acord amb l’article 19.1 de la LCSP, tenen las característiques d’especials, es presenten 


en el quadre següent: 


 


Expedients de contractació administrativa especial fiscalitzats Quadre 34. 


 Procediment Concepte 


Import 


mínim 


del cànon 


Import 


adjudicat 


cànon 


Data del 


contracte Adjudicatari 


y Negociat 


sense 


publicitat 


Explotació de màquines expe-


nedores de begudes i aliments 


sòlids 


24.000,00 25.200,00 25.02.2010 Serhs Food Àrea, SL 


z Negociat 


sense 


publicitat 


Explotació de dos quioscs de 


premsa i petits objectes de regal: 


 


 


 


 


 


 


 


 


Lot 1: Hospital Comarcal Sant 


Jaume de Calella 


4.800,00 6.000,00 31.12.2010 Serhs Food Àrea, SL 


Lot 2: Hospital Comarcal de 


Blanes 


4.800,00 7.200,00 31.12.2010 Serhs Food Àrea, SL 


 Total  33.600,00 38.400,00   


Imports en euros. 


Font: Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya. 
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De la fiscalització d’aquesta àrea es fa l’observació següent: 


 


Procediment negociat 


La Corporació va tramitar els dos expedients de la mostra fiscalitzada per procediment 


negociat sense publicitat. La Corporació va utilitzar aquest procediment perquè concorrien 


algunes de les causes previstes en la LCSP. No obstant això, en l’expedient no hi consta 


que s’utilitzés cap mecanisme de negociació, tret que el defineix i caracteritza, en contra 


del que estableix l’article 153.1 de la LCSP. 


 


 


2.7. DESPESES DE LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES DE PROTOCOL I 


REPRESENTACIÓ, ESTUDIS I DICTÀMENS I DESPESES DIVERSES 


D’acord amb la resolució 636/IX del Parlament de Catalunya (apartat 1.1), a continuació 


s’analitzen les despeses de les partides pressupostàries de protocol i representació, es-


tudis i dictàmens i despeses diverses. Les despeses comptabilitzades en aquests con-


ceptes en els exercicis 2009, 2010 i 2011 ascendeixen a 1,17 M€.  


 


La Sindicatura ha fiscalitzat un conjunt de despeses per import d’1,14 M€, que repre-


senten el 97,4% del total. El treball realitzat ha consistit a revisar el conjunt d’apunts 


comptables de tots els conceptes pressupostaris de l’abast del treball; seleccionar una 


mostra àmplia dels apunts comptables; sol·licitar els documents justificatius dels apunts 


(rebuts, factures, tiquets, anotacions bancàries, etc.), i en aquells casos en què era per-


tinent, s’ha demanat l’objecte de la despesa (estudis, informes, projectes, etc.). D’altra 


banda, s’han sol·licitat i fiscalitzat els procediments de contractació de les despeses que 


ho requerien.  


 


Amb l’excepció del concepte de despeses excepcionals, el nombre d’apunts comptables 


seleccionats va ser de nou-cents seixanta-nou, que representen el 68,3% del conjunt 


d’apunts possibles. La resta d’apunts no s’han fiscalitzat perquè en són un gran nombre i 


amb imports molt petits. 


 


El detall per conceptes d’aquestes despeses i l’import de la mostra seleccionada es mos-


tra en el quadre següent: 







 


 


4
9
 


Despesa comptabilitzada en els conceptes pressupostaris de protocol i representació, estudis i dictàmens i despeses diverses en els exercicis 2009, Quadre 35. 


2010 i 2011 


Descripció del compte  Saldo el 31.12.2009 Saldo el 31.12.2010 Saldo el 31.12.2011 Suma dels saldos  Import fiscalitzat  Percentatge fiscalitzat 


Projecte carretera 0,00 1.480,00 1.580,00 3.060,00 2.340,00 76,47 


Estudis estadístics 0,00 39.682,05 0,00 39.682,05 39.682,05 100,00 


Assessoria tècnica 89.720,19 40.292,46 6.958,80 136.971,45 136.971,45 100,00 


Assessoria de direcció 0,00 3.045,59 3.098,10 6.143,69 6.143,69 100,00 


Auditoria de comptes 22.795,53 23.389,56 24.899,97 71.085,06 71.085,06 100,00 


Altres auditories 0,00 5.780,77 0,00 5.780,77 5.780,77 100,00 


Valoració i peritatges 36.120,00 58.056,37 30.662,30 124.838,67 124.838,67 100,00 


Gestió hospitalària 145.126,80 105.038,37 76.011,66 326.176,83 326.176,79 100,00 


Atencions i obsequis 903,50 1.451,71 286,20 2.641,41 2.066,60 78,24 


Comunicació i imatge 12.666,32 (4.771,80) 0,00 7.894,52 7.894,52 100,00 


Relacions públiques 4.954,86 6.252,50 5.560,22 16.767,58 14.399,97 85,88 


Locomoció del personal 55.675,13 8.223,26 7.666,45 71.564,84 60.540,00 84,59 


Congressos i jornades 20.625,90 21.316,69 6.710,31 48.652,90 46.569,32 95,72 


Despeses investigació 28.096,49 4.713,09 3.268,20 36.077,78 28.096,49 77,88 


Altres despeses de personal 3.267,66 1.986,96 606,91 5.861,53 3.141,28 53,59 


Comunitat 29.407,56 29.407,56 29.407,56 88.222,68 88.222,68 100,00 


Despeses de representació 47.077,27 49.675,79 45.552,00 142.305,06 140.943,90 99,04 


Atencions i obsequis 15.779,21 13.387,08 4.486,08 33.652,37 32.473,94 96,50 


Total 512.216,42 408.408,01 246.754,76 1.167.379,19 1.137.367,18 97,43 


Despeses extraordinàries * 85.571,03 43.762,64 (28.188,55) 101.145,12 215.088,64 - 


Imports en euros. 


Font: Comptabilitat dels exercicis 2009, 2010 i 2011 de la Corporació Sanitària de la Selva i el Maresme. 


* El compte de despeses extraordinàries ha rebut un tracte específic a causa dels moviments comptables enregistrats pel sistema informàtic. 
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A continuació es descriuen les despeses que s’enregistren en cadascun dels conceptes 


pressupostaris esmentats. 


 


• Projecte carretera 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte Projecte carretera, de 1.480,00 € l’exercici 


2010 i de 1.580,00 € l’exercici 2011, correspon a un projecte iniciat l’any 1997 cofinan-


çat pel Pla de Prevenció de la SIDA del Departament de Salut i per la Corporació, i des-


envolupat per la Unitat d’atenció a les drogodependències de la Corporació. El seu 


objectiu és prevenir la infecció per VIH i altres malalties de transmissió sexual en el 


col·lectiu específic de treballadores sexuals i en els seus clients. 


 


• Estudis estadístics 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte Estudis estadístics, de 39.682,05 €, és tota 


de l’exercici 2010, i correspon a les despeses d’un estudi de viabilitat economico-


financera d’un aparcament a l’hospital de Blanes (10.517,72 €), dos estudis de cober-


tura de la xarxa sense fils (wifi) als hospitals de Calella i Blanes (6.924,00 €), un estudi 


d’anàlisi estadística d’un projecte d’investigació de la Corporació (2.186,80 €) i un 


estudi sobre les relacions entre la Corporació i la societat civil del seu territori d’in-


fluència (6.423,53 €).  


 


En aquest concepte es van comptabilitzar erròniament 13.630,00 € que corresponien al 


pagament del mes de març del 2009 del conveni signat amb el CSC l’1 de febrer del 


2009 (apartat de Gestió hospitalària). 


 


• Assessoria tècnica 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte Assessoria tècnica el 2009 és de 


89.720,19 €, el 2010 és de 40.292,46 € i el 2011 és de 6.958,80 €. 


 


Aquest concepte recull, entre altres, la despesa d’un informe per analitzar l’estructu-


ració d’un model de col·laboració publicoprivada per a la construcció d’un nou hospital 


a Calella (69.600,00 €), d’un contracte de suport tècnic d’arquitectura per realitzar un 


concurs públic per a la construcció i explotació d’un pàrquing a l’Hospital de Blanes 


(21.122,00 €), l’aixecament topogràfic (6.230,00 €) i l’estudi geotècnic (6.040,58 €) de la 


zona on s’hauria de construir l’esmentat pàrquing.  


 


Aquest concepte inclou també sengles despeses d’assessorament tècnic d’un arqui-


tecte i d’un arquitecte tècnic que es materialitzen en factures mensuals de 289,95 € i 


285,04 € que es repeteixen durant els tres exercicis fiscalitzats. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 27/2014 


51 


• Assessoria de direcció 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte Assessoria de direcció, de 3.045,59 € l’any 


2010 i de 3.098,10 € l’exercici 2011, correspon a la quota que paga la Corporació a la 


Unió Catalana d’Hospitals (UCH) en concepte de quota d’adhesió a aquesta institució. 


La corporació rep un assessorament per part de la UCH per al correcte compliment de 


la normativa en protecció de dades recollit en el conveni signat el 23 d’abril del 2007 


entre ambdues entitats.  


 


• Auditoria de comptes 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte Auditoria de comptes, de 22.795,53 € l’any 


2009, 23.389,56 € l’any 2010 i 24.899,97 € al 2011, correspon als honoraris professio-


nals dels treballs d’auditoria dels comptes anuals de la Corporació, de l’Hospital de 


Blanes i de l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella. 


 


• Altres auditories 


 


El concepte Altres auditories, de 5.780,77 € l’any 2010, recull la despesa dels honoraris 


professionals dels treballs d’auditoria de protecció de dades de la Corporació, a 


realitzar cada dos anys, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de 


protecció de dades. 


 


• Valoració i peritatges 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte Valoració i peritatges el 2009 és de 


36.120,00 €, el 2010 és de 58.056,37 € i el 2011 és de 30.662,30 €, i recull despeses per 


a estudis diversos, entre els quals hi ha cinc estudis de valoracions i inventaris 


(40.064,00 €), dos estudis per a la valoració energètica dels Hospitals (14.561,20 €), un 


per a l’assistència de la implantació d’un sistema mediambiental (32.712,00 €), un per a 


la valoració de l’aplicació de l’IVA a les operacions realitzades per l’entitat (6.018,00 €), 


un estudi geotècnic (3.427,90 €) i un de topogràfic (6.112,40 €) per a la construcció del 


nou hospital de Calella i la despesa corresponent a un pla especial d’ordenació volu-


mètrica i de concreció d’usos a la parcel·la d’equipaments EQ-Sociosanitaris als 


terrenys de l’Hospital de Blanes (21.122,00 €).  


 


• Gestió hospitalària 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte Gestió hospitalària, de 145.126,80 € l’any 


2009, 105.038,37 € l’any 2010 i 76.011,66 € l’any 2011, correspon al conveni de col·la-


boració entre la Corporació i el CSC, signat l’1 de febrer del 2009, per a la prestació 


d’assistència tècnica en matèria d’acompanyament a la gestió i consultoria estratègica 
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(contractació administrativa, assessorament jurídic, consultoria de projectes, suport a la 


direcció de recursos humans, etc.). 


El 4 de febrer del 2011, es va signar una addenda al conveni on es reconeix la pròrroga 


del conveni i la reducció de l’objecte del conveni en les prestacions de consultoria de 


projectes. En conseqüència, l’aportació també es va reduir fins a 60.000,00 € anuals.  


 


La distribució del cost d’aquests serveis es recull en el quadre següent: 


 


Desglossament per conceptes de la despesa del conveni amb el CSC durant el període Quadre 36. 


2009-2011 


Concepte 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Total 


Facturació de gener i febrer 2009 abans del conveni 51.843,47 0,00 0,00 51.843,47 


Serveis de contractació administrativa 50.266,66 53.066,65 49.560,00 152.893,31 


Assessorament jurídic 8.700,00 10.530,00 10.620,00 29.850,00 


Consultoria de projectes 22.716,67 27.401,72 4.621,66 54.740,05 


Suport a la direcció de gestió 8.700,00 10.530,00 10.620,00 29.850,00 


Suport a la direcció de recursos humans 2.900,00 3.510,00 590,00 7.000,00 


Total 145.126,80 105.038,37 76.011,66 326.176,83 


Imports en euros. 


Font: Documentació facilitada per la Corporació Sanitària de la Selva i el Maresme referida al període 2009-2011. 


 


Tot i que el conveni signat és amb el CSC, el servei el presta i factura CSC Consultoria i 


Gestió, SA, societat participada al 100% pel CSC. 


 


• Atenció i obsequis 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte Atenció i obsequis, de 2.641,41 € durant 


els tres exercicis, recull despeses diverses com centres fúnebres de flors o detalls que 


es donen als participants en cursos i congressos organitzats per la Corporació. 


 


• Comunicació i imatge 


 


El concepte Comunicació i imatge, de 12.666,32 € l’exercici 2009, recull despeses de 


tríptics, calendaris i fulletons varis per promocionar campanyes i/o accions de la Cor-


poració, una placa commemorativa de la inauguració del Centre d’assistència primària 


de Lloret i altres serveis de publicitat de programes realitzats per la Corporació. El saldo 


negatiu de l’exercici 2010 és conseqüència d’anul·lacions de reserves de crèdit de 


l’exercici anterior. 


 


• Relacions públiques 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte Relacions públiques, de 4.954,86 € l’exer-


cici 2009, de 6.252,50 € l’exercici 2010 i de 5.560,22 € l’exercici 2011, correspon a 
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despeses per a l’assistència a congressos de personal de la Corporació i despeses 


diverses, com publicitat a la web de notícies d’un diari, i despeses de restauració.  


• Locomoció del personal 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte Locomoció de personal el 2009 va ser de 


55.675,13 €, mentre que el 2010 va baixar a 8.223,26 € i el 2011 va ser de 7.666,45 €. 


Aquest concepte recull, entre altres, les despeses relacionades amb els desplaçaments 


del personal, com quilometratge, autopistes i pàrquings. 


 


L’exercici 2009, una part de la despesa comptabilitzada en aquest concepte, per 


46.149,84 €, correspon a càrrecs per nòmina d’onze mensualitats, que afecten quinze 


professionals per la prestació de serveis de guàrdies o serveis de cobertura. A aquests 


pagaments no se’ls aplica cap retenció per cap impost o cotització social.  


 


D’aquests professionals, nou eren treballadors de la Corporació i se’ls retribuïen les 


guàrdies realitzades fora de l’horari laboral, i un desè, era un professional extern que 


realitzava el servei d’autòpsies.  


 


• Congressos i jornades 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte Congressos i jornades durant el període 


fiscalitzat va ser de 20.625,90 € l’exercici 2009, de 21.316,69 € l’exercici 2010 i de 


6.710,31 € l’exercici 2011. Aquest concepte recull despeses relacionades amb el mate-


rial dels congressos i jornades organitzats per la Corporació, i altres despeses d’assis-


tència del personal de la Corporació a congressos i jornades. 


 


• Despeses d’investigació 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte Despeses d’investigació l’any 2009 va ser 


de 28.096,49 €, de 4.713,09 € el 2010, i de 3.268,20 € el 2011. Aquest concepte recull la 


despesa que la Corporació ha realitzat per a cofinançar estudis de recerca i inves-


tigació, mitjançant la signatura de contractes i convenis de col·laboració. 


 


• Altres despeses de personal 


 


La despesa comptabilitzada durant el període fiscalitzat en el concepte Altres despe-


ses de personal, de 5.861,53 €, correspon al pagament de les taxes i impostos per 


donar d’alta un treballador estranger perquè aconseguís el permís de treball. 


 


• Comunitat 


 


La despesa comptabilitzada durant el període fiscalitzat en el concepte Comunitat, de 


88.222,68 €, recull l’aportació mensual de 2.100,54 € (catorze pagues) que realitza la 
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Corporació a les monges jubilades que antigament s’ocupaven de l’Asil de Blanes. La 


Corporació no disposa de cap document que reguli les condicions i l’abast d’aquesta 


despesa. 


• Despeses de representació 


 


El concepte Despeses de representació recull, d’una banda, la despesa comptabilitza-


da per desplaçaments, àpats, servei d’assistència religiosa i altres despeses diverses, i 


el pagament mensual de 300,51 € a la comunitat Vedruna de monges jubilades que 


antigament s’ocupaven de l’Asil de Calella. La Corporació no disposa de cap document 


que reguli les condicions i l’abast d’aquesta despesa.  


 


En aquest concepte també hi ha comptabilitzats pagaments mensuals fixos i periòdics 


a dotze treballadors que componen l’equip directiu del Consorci, en concepte de 


despeses de representació, per un total de 124.336,14 € en el conjunt dels tres anys 


fiscalitzats.  


 


• Atencions i obsequis al personal 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte Atencions i obsequis al personal va ser de 


15.779,21 € l’any 2009, de 13.387,08 € el 2010 i de 4.486,08 € el 2011. Aquest concepte 


recull despeses diverses per a treballadors i pacients dels centres sociosanitaris: llibres 


i roses per la diada de Sant Jordi, aperitius de Nadal dels diferents centres, detalls per 


al personal quan compleix vint-i-cinc anys d’antiguitat a la Corporació, obsequis per 


jubilació, centres de flors, detalls que es donaven a assistents a congressos i jornades 


organitzades per la Corporació i despeses de restauració. 


 


• Despeses extraordinàries 


 


La despesa comptabilitzada en el concepte despeses extraordinàries va ser de 


85.571,03 € l’exercici 2009 i de 43.762,64 € l’exercici 2010. El saldo d’aquest concepte 


l’exercici 2011 va ser negatiu de 28.188,55 €. 


 


Aquest concepte recull, d’una part, un conjunt de despeses totalment heterogènies, 


tant de l’exercici corrent com d’exercicis anteriors, però també, d’una altra, apunts d’a-


nul·lacions de despeses o a ingressos que no s’havien comptabilitzat quan corresponia 


fer-ho.  


 


Així, l’exercici 2009 recull una regularització de les quotes de la Seguretat Social de 


quatre treballadors del Consorci que durant el període 2005-2009 constaven liquidats 


en règim de pluriocupació, mentre que no els corresponia perquè havien cessat la seva 


activitat en altres empreses.  
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L’any 2010 hi ha comptabilitzada despesa per 9.823,04 € per una regularització d’una 


retenció per IRPF no practicada l’exercici 2007, que inclou la quota, els interessos de 


demora i la sanció imposada. També es van comptabilitzar dos pagaments, per un 


import global de 33.308,85 €, que corresponen a regularitzacions de les clàusules del 


concert amb el CatSalut d’exercicis anteriors. 


El saldo negatiu de l’exercici 2011 és per la comptabilització en un sol apunt d’un 


ingrés de 29.155,65 €, que correspon a una subvenció del FORCEM de 56.270,99 €, a 


una liquidació complementària de la Seguretat Social, de 21.152,19 € i de fins a trenta-


una altres petites quantitats.  


 


De la fiscalització dels comptes descrits es fan les observacions següents: 


 


a) Prestació recurrent de serveis 


Durant els tres anys fiscalitzats hi ha comptabilitzades despeses de caràcter recurrent en 


el temps sense que la Corporació hagi tramitat cap dels procediment de contractació 


establerts el la LCSP. 


 


En aquest sentit, en el concepte Assessoria tècnica hi ha comptabilitzades despeses d’as-


sessorament tècnic d’un arquitecte i d’un arquitecte tècnic que es materialitzen en factures 


mensuals de 289,95 € i 285,04 € que es repeteixen durant els tres exercicis fiscalitzats. 


 


Les auditories de comptes dels exercicis 2009, 2010 i 2011 es van encarregar mitjançant 


un contracte directe cadascun dels tres anys. 


 


Les despeses en serveis de fotocomposició, serveis de comunicació i dissenys gràfics en 


suports tradicionals es repeteixen durant els tres anys fiscalitzats amb el mateix proveïdor. 


 


b) Contractació de treballs d’assessoria i de valoracions i peritatges 


La Corporació va contractar els treballs d’assessoria tècnica i els estudis de valoració i 


peritatges de forma directa a partir de la sol·licitud de tres ofertes. La Corporació, per con-


tractar diversos d’aquests estudis, hauria hagut d’utilitzar els procediments de licitació 


pública establerts en la LCSP, atès que el seu cost superava l’import establert en la llei 


esmentada per als contractes menors. 


 


c) Encàrrec d’un estudi 


La Corporació va encomanar l’estudi sobre les relacions entre la Corporació i la societat 


civil del seu territori d’influència a una persona física, que l’havia de realitzar entre el 15 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 27/2014 


56 


de febrer i el 30 de juny del 2010 per un preu de 7.800,00 €. D’acord amb l’encàrrec, a 


finals del mes de febrer s’havia d’abonar el 40% de la quantitat estipulada, un 30% a la 


presentació d’un dels documents de l’estudi i la resta quan la Corporació acceptés el 


treball. 


 


No obstant això, el mateix dia 15 de febrer, la Corporació va abonar el 47% de l’import 


acordat, i el 23 d’abril el 35%. La Corporació no ha facilitat a la Sindicatura cap document 


de l’esmentat estudi. El contracte es va rescindir per Resolució de la Gerència el 31 de 


gener del 2011. 


d) Prestació de servei de consultoria i assistència 


La prestació del servei de consultoria i assistència establerta en el conveni signat amb el 


CSC la va prestar i facturar CSC Consultoria i Gestió, SA. D’acord amb la normativa de 


contractació, el CSC es considera mitjà propi perquè és una entitat local pública de 


caràcter associatiu en què participa la Corporació. Tanmateix, el CSC no podia encomanar 


les tasques d’aquest conveni a CSC Consultoria i Gestió, SA, ja que aquesta empresa és 


una societat d’economia mixta, i per tant, d’acord amb la LCSP, no pot ser considerada 


mitjà propi ni del CSC, ni dels seus ens associats. Per tant, aquest contracte l’hauria d’ha-


ver executat directament el CSC o s’hauria d’haver licitat d’acord amb un procediment 


obert. 


 


e) Pagaments a professionals 


En l’exercici 2009 hi ha comptabilitzats 46.149,84 € que corresponen a pagaments a un 


conjunt de professionals per la prestació de serveis sobre els quals la Corporació no va 


realitzar cap tipus de retenció fiscal ni de Seguretat Social  


 


f) Aportacions periòdiques 


Durant els tres exercicis fiscalitzats hi ha pagaments periòdics i fixos a dotze treballadors 


de la Corporació en concepte de despeses de representació, per un total de 124.336,14 € 


respecte dels quals la Corporació no disposa de cap document que concreti suficientment 


l’abast d’aquestes despeses i als quals no aplica cap retenció fiscal ni de Seguretat 


Social. 


 


D’altra banda, la Corporació va fer aportacions econòmiques mensuals a dues entitats 


religioses que antigament s’ocupaven de l’Asil de Blanes i de l’Asil de Calella, de 


2.100,54 € i de 300,51 €, respectivament, i no s’ha facilitat a la Sindicatura cap document 


que concreti el motiu ni l’abast d’aquestes aportacions. 
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g) Comptabilització conjunta 


En el concepte Despeses extraordinàries de l’exercici 2011 hi ha un sol apunt comptable 


que recull trenta-tres operacions, algunes amb imports positius i altres amb imports nega-


tius. Com a mínim dues d’aquestes trenta-tres operacions no corresponen al concepte 


Despeses extraordinàries: un ingrés que correspon a una subvenció del FORCEM de 


56.270;99 €, i una liquidació complementària per quotes de la Seguretat Social de 


21.152,19 €. 


 


 


 


3. CONCLUSIONS 


Un cop analitzats els comptes anuals dels exercicis 2009, 2010 i 2011 i l’activitat de la 


Corporació de Salut del Maresme i la Selva en les diverses àrees fiscalitzades, d’acord 


amb els objectius d’aquest informe de fiscalització esmentats en l’apartat 1.1, en els 


apartats següents es destaquen les principals observacions fetes al llarg de l’informe.  


 


Els comptes anuals de la Corporació, excepte per les observacions 3 i 5 de l’apartat se-


güent, expressen de forma raonable la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera 


el 31 de desembre del 2009, el 31 de desembre de 2010 i el 31 de desembre del 2011 i 


dels resultats de les seves operacions en el període fiscalitzat. 


 


 


3.1. OBSERVACIONS 


En aquest apartat s’inclouen les principals observacions relatives als comptes anuals de la 


Corporació de Salut del Maresme i la Selva corresponents al període 2009-2011 i dels 


aspectes de contractació i de personal objecte de la fiscalització. 


 


I. Pressupost 


 


1) Retiment de comptes 


La Corporació va trametre els comptes dels exercicis 2009, 2010 i 2011 a la Sindicatura de 


Comptes més enllà del termini del 30 d’abril, establert en l’article 71 del text refós de la Llei 


de finances públiques de Catalunya (apartat 2.1.a). 


 


2) Gestió del pressupost 


La Corporació no va seguir les fases de la gestió del pressupost durant cadascun dels 


exercicis fiscalitzats i, al tancament de l’any, va elaborar la corresponent Liquidació del 
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pressupost amb els imports del Compte de resultats de la comptabilitat financera amb les 


oportunes conciliacions. 


 


Aquesta manca de gestió del pressupost va comportar que les obligacions reconegudes 


en diversos capítols de la Liquidació del pressupost dels tres exercicis fossin superiors als 


corresponents crèdits definitius (apartat 2.1 b). 


 


II. Balanç de situació 


 


3) Marc comptable  


La Corporació comptabilitza el patrimoni i les seves operacions econòmiques i financeres 


d’acord amb les normes i criteris establerts en el Reial decret 1514/2007, del 16 de 


novembre, pel qual s’aprova el Pla general comptable.  


 


No obstant això, al Consorci li és d’aplicació el Pla general de comptabilitat pública de la 


Generalitat de Catalunya, aprovat per l’Ordre del 28 d’agost de 1996, el qual està pendent 


d’adaptació al Pla general de comptabilitat (apartat 2.2). 


 


4) Convenis i tarifes de serveis sanitaris prestats a pacients privats 


Les relacions entre la Corporació i l’empresa BC Gest, SL, per a la prestació de serveis a 


pacients estrangers i a pacient lesionats per accidents de trànsit, no estan regulades en 


cap conveni. 


 


Així mateix, d’acord amb l’article 11.1.k dels Estatuts de la Corporació, el Consell Rector 


hauria d’haver aprovat les tarifes dels serveis per assistència sanitària prestats a aquells 


pacients, amb intermediació de l’empresa BC Gest, SL (apartat 2.3.1). 


 


5) Resultat de l’exercici 


El Resultat de la Corporació de l’exercici 2011 va ser zero. Tanmateix, el Compte de 


resultats s’hauria vist alterat si s’hagués dotat correctament l’amortització de l’exercici, ja 


que es va comptabilitzar per un import inferior en 3,71 M€ a la quantitat que corresponia 


(apartat 2.3.6). 


 


Si la Corporació hagués fet la dotació per a l’amortització correctament, el Resultat de 


l’exercici hauria estat negatiu i, en conseqüència, per aplicació de la clàusula f del punt 1.1 


del pacte primer de l’Acord en el marc de l’expedient de regulació 35/2011, no s’hauria po-


gut comptabilitzar la provisió per a la retribució variable per objectius de l’exercici d’1,55 M€ 


tot i complir l’altre condicionant (clàusula a del punt 1.1), vinculat a l’equilibri pressupostari. 


Provisió que, d’altra banda, estava sobrevalorada en 0,50 M€ (apartat 2.3.4). 
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III. Contractació 


 


6) Serveis adjudicats sense procediments de contractació 


Durant els anys 2009, 2010 i 2011 la Corporació va contractar, sense seguir cap dels pro-


cediments establerts a la LCSP, diferents serveis informàtics, per un valor aproximat de 


2,12 M€ (apartat 2.6). 


7) Classificació del contracte 


El contracte del servei de ressonància magnètica es va tramitar com un contracte de 


gestió de serveis públics. Tanmateix, l’article 8.1 de la LCSP defineix el contracte de gestió 


de serveis públics com aquell en virtut del qual una administració pública encomana a una 


persona, natural o jurídica, la gestió d’un servei la prestació del qual ha estat assumida 


com de la seva competència per l’Administració que l’encomana. 


 


Per tant, atès que la competència de la gestió de serveis públics en l’àmbit dels serveis de 


salut correspon al CatSalut, la Corporació no era competent per incoar expedients 


administratius d’aquesta tipologia (apartat 2.6.2.a). 


 


8)  clàusules Contingut del plec de


La Corporació va licitar el servei integral de restauració (expedient m) mitjançant un con-


tracte de serveis per concurs i procediment obert. Els plecs preveien un pressupost d’obra 


i d’equipaments de 2,63 M€. A la licitació només s’hi va presentar un licitador. 


 


Tanmateix, el plec de clàusules administratives no preveia expressament la possibilitat de 


poder subcontractar la redacció del projecte i l’execució de les obres, ni establia els 


requisits mínims que hauria de tenir el possible subcontractista per garantir la qualitat de 


les prestacions que la Corporació considerés. 


 


Això no va permetre que empreses licitadores que tinguessin únicament com objecte 


social els serveis de restauració accedissin a la licitació en igualtat de condicions amb les 


que podien fer-se càrrec de totes les prestacions (apartat 2.6.4.a). 


 


9) Aspectes formals i de tramitació 


La fiscalització de la mostra dels vint-i-cinc expedients de contractació ha posat de ma-


nifest algunes incidències en relació amb els aspectes formals de la tramitació. 


 


Així, l’anunci de la licitació d’un contracte va ser incomplet ja que no incloïa l’import base 


del pressupost de licitació i no concretava el període d’execució. La manca d’informació 
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en l’anunci de licitació vulnera els principis de publicitat i transparència que han de regir 


els procediments de contractació pública (apartat 2.6.2.b). 


 


Dos dels vocals de la Mesa de Contractació del procediment d’adjudicació del servei 


d’anàlisis clíniques, estaven inclosos en el motiu d’abstenció que estableix l’article 28.2.e 


de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 


del procediment administratiu comú (apartat 2.6.4.b). 


 


La Corporació i l’adjudicatari del contracte del servei de ressonància magnètica van for-


malitzar el contracte en document administratiu set mesos després de la notificació de 


l’adjudicació definitiva, termini que supera els deu dies hàbils que estableix l’article 140 de 


la LCSP (apartat 2.6.2.c). 


 


10) Valoració d’ofertes 


Els contractes derivats dels tres acords marcs de la mostra fiscalitzada no inclouen la 


documentació acreditativa d’haver consultat a totes les empreses homologades. Tampoc 


consten les negociacions realitzades ni l’informe de valoració i ponderació dels criteris 


justificatius de les adjudicacions realitzades (apartat 2.6.3.b). 


 


En cap dels set expedients de la mostra fiscalitzada tramitats pel procediment negociat 


sense publicitat per raó del preu de licitació, consta que es negociessin les condicions del 


contracte, en contra del que estableix l’article 153.1 de la LCSP (apartats 2.6.1.b, 2.6.3.a, 


2.6.4.c, i 2.6.5). 


 


11) Quantificació del contracte 


En els contractes derivats d’acords marc es van fixar els preus unitaris dels productes a 


subministrar, però no hi consta el preu total del contracte, en contra del que determina 


l’article 75 de la LCSP.  


 


La no concreció d’un preu total del contracte, juntament amb el fet que l’entitat no tenia 


implementat un procediment per fer un seguiment de la despesa vinculada als contractes 


adjudicats, no permet saber el nivell d’execució del contracte (apartat 2.6.3.e).  


 


12) Execució del contracte 


La despesa executada del contracte de ressonància magnètica va excedir el pressupost 


adjudicat en dos dels exercicis fiscalitzats (apartat 2.6.2.d). 
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13) Compliment del contracte 


La plantilla de personal del contracte del servei de neteja no ha assolit la ràtio de treba-


lladors discapacitats inclosa en el contracte. Aquesta ràtio va ser un dels criteris emprats 


en la selecció de l’oferta més avantatjosa (apartat 2.6.4.d). 


 


14) Execució d’obres o serveis 


La incoació d’un dels expedients de contractació d’obres va ser posterior a la realització 


de les obres (apartat 2.6.1 a). 


 


El servei de manteniment de les llicències de SAP, un cop acabat el primer any des de la 


instal·lació de les llicències, es va mantenir amb l’empresa subministradora sense que es 


licités el servei (apartat 2.6.3.c). 


 


IV. Despeses de les partides pressupostàries de protocol i representació, estudis 


i dictàmens i despeses diverses 


 


15) Contractació d’estudis i serveis 


La Corporació va contractar diferents estudis i treballs tècnics mitjançant la sol·licitud de 


tres ofertes quan, per l’import de la despesa prevista, corresponia seguir un procediment 


obert dels establerts a la LCSP (apartat 2.7.b). 


 


També va contractar sense seguir cap dels procediments establerts en la LCSP diferents 


serveis de caràcter recurrent per a més d’un exercici, independentment del preu satisfet, 


com l’assessorament tècnic d’arquitectura, la contractació de l’auditoria de comptes i el 


servei de fotocomposició i disseny gràfic (apartat 2.7.a). 


 


La prestació del servei de consultoria i assistència establerta en el conveni signat amb el 


CSC la va prestar i facturar CSC Consultoria i Gestió, SA. D’acord amb la normativa de 


contractació, el CSC es considera mitjà propi. Tanmateix, CSC Consultoria i Gestió, SA és 


una societat d’economia mixta, i per tant, d’acord amb la LCSP, no pot ser considerada 


mitjà propi ni del CSC ni dels seus ens associats. Així, doncs, aquest contracte l’hauria 


d’haver realitzat directament el CSC o s’hauria d’haver licitat d’acord amb un procediment 


obert (apartat 2.7.d). 


 


16) Encàrrec d’un estudi 


El 15 de febrer del 2010 la Corporació va encomanar un estudi sobre les relacions entre la 


Corporació i la societat civil del seu territori d’influència a una persona física, per un preu 
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de 7.800,00 € i perquè estigués finalitzat el 30 de juny de 2010. Fins al 23 d’abril del 2010 


la Corporació havia pagat per aquest encàrrec 6.423,53 €, però no ha facilitat a la Sindi-


catura cap document sobre l’estudi (apartat 2.7.c). 


 


Per Resolució de la gerent del Consorci, el contracte es va rescindir el 31 de gener del 


2011. 


 


17) Pagaments a professionals 


Durant l’exercici 2009 hi ha comptabilitzats 46.149,84 € que corresponen a pagaments a 


un conjunt de professionals per la prestació de serveis professionals sobre els quals la 


Corporació no va realitzar cap tipus de retenció fiscal ni de Seguretat Social. 


 


D’altra banda, durant els tres exercicis fiscalitzats hi ha pagaments periòdics i fixos a 


dotze treballadors de la Corporació en concepte de despeses de representació, per un 


total de 124.336,14 €, als quals la Corporació no ha aplicat cap retenció fiscal ni per 


Seguretat Social (apartat 2.7.e).  


 


18) Aportacions periòdiques 


La Corporació realitzava aportacions econòmiques mensuals a dues entitats religioses que 


antigament s’ocupaven de l’Asil de Blanes i de l’Asil de Calella, de 2.100,54 € i de 


300,51 €, respectivament, però no s’ha facilitat a la Sindicatura cap document que concreti 


ni el motiu ni l’abast d’aquestes aportacions (apartat 2.7.f). 


 


19) Comptabilització conjunta 


En el concepte Despeses extraordinàries de l’exercici 2011 hi ha un sol apunt comptable 


que recull trenta-tres operacions, unes en positiu, entre les quals n’hi ha una per una 


liquidació complementària per quotes de la Seguretat Social de 21.152,19 € i altres en 


negatiu, entre les quals s’inclou un ingrés per una subvenció del FORCEM de 56.270;99 € 


(apartat 2.7.g).  


 


 


 


4. AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 


tramès el 10 d’octubre del 2014 a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. 


 


La directora gerent va demanar una ampliació del termini per presentar les al·legacions, 


què es va ampliar fins al 12 de novembre del 2014. 
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A continuació es transcriu l’escrit enviat per la Corporació, amb registre d’entrada a la 


Sindicatura de Comptes núm. 5814, de l’11 de novembre del 2014: 


 


 


 


Sr. Andreu Morillas Antolín 


Síndic 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Senyor,  


 


Adjunt us trametem el document amb les al·legacions i justificacions pertinents al 


projecte d’informe de fiscalització núm. 22/2012-C, Corporació de Salut del Maresme 


i la Selva. Resolució 636/IX del Parlament, en resposta al vostre escrit adreçat al Sr. 


Albert Fernández Terricabras, President de la nostra institució, de data 10 d’octubre 


de 2014. 


 


Atentament, 


 


Núria Constans i Macià 


Directora gerent 


Calella, 11 de novembre de 2014 


 


 


A LA SINDICATURA DE COMPTES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 


 


 


 


 


 


 


La Dra. Núria Constans i Macià, actuant en qualitat de directora gerent, en nom i 


representació de la CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA, 


 
 


M A N I F E S T A 
 


 


I.- Que en data 13 d’octubre de 2014, ha estat rebut a la seu de la Corporació, el 


projecte d’informe 22/2012-C de la Sindicatura de Comptes, derivat de resolució 


636/IX del Parlament de Catalunya, per a la fiscalització dels comptes de l’entitat cor-


responents als exercicis pressupostaris 2009, 2010, i 2011, que inclogui especial-


ment totes les despeses de les partides pressupostàries de protocol i representació, 


estudis i dictàmens i despeses diverses. 


 


II.- Que volem agrair a la Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalunya, la 


feina feta i l’actitud demostrada durant el treball de confecció del projecte d’informe, 
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que ens ha servit per detectar, analitzar, aclarir, i en la mesura del possible solu-


cionar, algunes de les deficiències que s’hagin pogut trobar en el funcionament de la 


Corporació dels indicats exercicis. 


 


III.- Així mateix, agrair-los l’oportunitat que ens concedeixen de poder donar resposta 


i aclarir les situacions plantejades en el projecte d’informe, respostes i aclariments 


que basem en les següents 


 


A L · L E G A C I O N S 


 


PRIMERA.- PRESSUPOST I BALANÇ DE SITUACIÓ 


 


“Rendiment de comptes” 


 


D’acord amb el nostre coneixement i interpretació, els consorcis sanitaris no estan 


sotmesos a la legislació que obliga a utilitzar tots els instruments de la gestió pres-


supostària, si no que pot utilitzar la comptabilitat financera i amb posterioritat liquidar 


els exercicis amb criteris pressupostaris. Aquest fet no implica però que no es faci un 


seguiment acurat i periòdic tant del pressupost com de les despeses. El seguiment 


és realitzat tant per l’equip de Direcció com part del Consell Rector de la Corporació, 


tal i com queda reflectit en les diferents actes de les seves sessions. 


 


“Convenis i tarifes de serveis sanitaris prestats a pacients privats” 


 


En aquest punt per tal de clarificar les activitats prestades per la Corporació de Salut 


del Maresme i la Selva, durant l’any 2014, i per mandat del Consell Rector, s’està 


procedint a la liquidació de l’empresa BC-Gest, SL (de la qual la Corporació n’és 


accionista majoritària). 


 


“Resultat de l’exercici” 


 


En quant a aquest apartat, si bé l’acord en el marc de l’expedient de regulació 


núm. 35/2011 no contempla la xifra de les amortitzacions que s’inclourien, fruit de 


la negociació es va fixar una amortització determinada, tal i com es recull en el 


document “Plataforma 100811 proposta”, que la Direcció de la Corporació va pas-


sar a la mesa negociadora i que queda reflectit al document “Acta 2-1208-2011” 


signada per totes les parts. per la qual cosa, si no “stricto sensu”, si que forma part 


de dit acord. 


 


 


SEGONA.- 2.6. CONTRACTACIÓ 


 


Relatiu a l’apartat 2.6. de Contractació, com a comentari general, indicar que la Cor-


poració, davant la necessitat de controlar i corregir algunes deficiències detectades 


en els procediments de contractació, i per tal d’adaptar-se de forma més adequada 


a la legislació sobre contractes del Sector Públic, en l’anualitat 2011 va consolidar 


una Unitat de Contractació formada per una persona, que a l’any 2013, ha estat 
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reforçada amb la incorporació d’una segona, per tal de garantir el compliment 


d’aquesta normativa administrativa en totes les fases del contracte. 


 


En aquest sentit, l’any 2014 s’ha creat un document intern de protocol de contrac-


tació administrativa de la CSMS, per tal de que els agents implicats en els proce-


diments de contractació coneguin la normativa existent i per tal de facilitar-los les 


eines per complir amb aquesta normativa. 


 


Així mateix, s’està realitzant formació i coordinació amb els departaments de com-


pres de l’entitat per tal de complir amb els terminis i procediments preceptius que la 


Legislació Administrativa pugui exigir en cada cas. 


 


En concret, en relació a la referència que es fa al projecte d’informe sobre serveis 


adjudicats sense procediments de contractació, s’ha realitzat un anàlisi d’aquelles 


despeses susceptibles de ser tramitades (en l’actualitat) pel TRLCSP, i s’han solu-


cionat algunes de les situacions detectades mentre que en d’altres ens trobem en 


tràmit de solució. 


 


Per exemple, en quant als proveïdors d’informàtica, la despesa sense expedient de 


contractació a l’any 2013 va baixar a 416.000 € i en tots els casos que resten sense 


procediment ens trobem en tràmit de solució. 


 


I pel que respecta al contracte amb Laboratori de Referència de Catalunya, l’any 


2010 es va iniciar un procediment de contractació administrativa obert harmonitzat, 


(exp. CSMS 6/2010), que va ser adjudicat l’1 d’abril de 2011, però que va ser recor-


regut, raó per la qual l’inici del contracte no es va produir fins a l’efectiva resolució 


del recurs presentat, l’any 2012. 


 


En l’actualitat continua vigent el citat contracte que va ser tramitat per procediment 


administratiu adequat, d’acord amb la derogada LCSP. 


 


 


TERCERA.- 2.6.1. CONTRACTACIÓ D’OBRES 


 


Respecte als contractes d’obra fiscalitzats, com hem dit amb anterioritat, s’està en 


tràmit de solució d’aquestes possibles deficiències en el procediment administratiu. 


 


Relatiu al contracte d’obres d’instal·lacions a les sales de màquines de l’Hospital de 


Blanes, entenem que els aspectes objecte de negociació reflectits al quadre de ca-


racterístiques específiques queden determinats a partir del contingut del sobre B de 


DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, definit a la clàusula 12 del Plec de Clàusules Admi-


nistratives Particulars del Contracte. 


 


Tot i això, en l’actualitat, en els procediments negociats tramitats per la Corporació 


s’ha millorat aquest aspecte concretant i específicament amb més detall els aspectes 


de negociació en el propi quadre de característiques i en els plecs de prescripcions 


tècniques de cada procediment. Així mateix s’atorga una puntuació màxima deter-


minada a cadascun d’aquests criteris. 
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QUARTA.- 2.6.2. SERVEI DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA 


 


a) Classificació 


 


Referent a aquest punt entenem que en el moment de determinar la qualificació del 


contracte de ressonància magnètica com a gestió de servei públic, existien vàries 


línies doctrinals d’interpretació al respecte. En aquest sentit fins i tot del propi informe 


de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya 


núm. 11/2008, de 27 de novembre, (sense caràcter vinculant), se’n desprenen con-


clusions que podrien reforçar l’argumentari a favor de que es qualifiqués aquest con-


tracte com a gestió de serveis públics. 


 


Així doncs si bé, aquesta part admet que en base a una primera interpretació de 


l’informe de la Junta Consultiva, el contracte indicat hagués hagut de ser qualificat 


com a contracte de serveis (i no gestió de serveis públics), doncs “aquesta categoria 


contractual queda reservada a les administracions públiques amb titularitat i com-


petència sobre serveis públics”, en el propi informe s’addueix també que “la delimi-


tació dels ens, entitats i organismes que integren la categoria d’Administració pública 


s’ha d’interpretar a partir de la nova delimitació de l’àmbit subjectiu d’aplicació de la 


LCSP”.  


 


I seguint aquest fil, la LCSP, en el seu article 3.2. e) inclou els consorcis entre les 


entitats que tenen la consideració d’Administració Pública i amb un primer nivell de 


subjecció a la Llei, motiu pel qual podríem interpretar en base al mateix informe 


11/2008 de la Junta que els consorcis, com la Corporació de Salut del Maresme i de 


La Selva, podien ser considerats administracions públiques amb titularitat i compe-


tència sobre serveis públics. 


 


En aquest sentit, també la Instrucció de l’Advocacia de l’Estat núm. 1/2008 (que es 


cita en el propi informe 11/2008 de la Junta Consultiva) arriba a la conclusió de que 


no poden celebrar contractes de gestió de serveis públics les fundacions de Sector 


Públic Estatal, les societats mercantils de l’Estat i les Entitats Públiques Empresarials, 


totes elles pertanyents al segon nivell de subjecció a la LCSP segons determina l’art. 


3.2. de la mateixa, sense que es digui res dels consorcis.  


 


En conclusió, en el seu moment vam interpretar que la dinàmica de la Llei, i de 


l’informe en tant es remet al seu àmbit subjectiu per arribar a les conclusions, és que 


qui tenia la consideració d’Administració Pública als efectes del primer nivell de 


subjecció, podia celebrar contractes de gestió de serveis públics., i per tant ente-


níem que la conclusió negativa de l’informe no es referia als consorcis ni resultava 


aplicable als mateixos.  


 


Això no obstant, en base a la primera interpretació apuntada de l’informe 11/2008 de 


la Junta Consultiva, que sembla ser la que s’està aplicant per part del sector públic 


depenent de la Generalitat de Catalunya, en l’actualitat la CSMS té molt present 


aquest informe i les seves implicacions i, en conseqüència, els expedients de la 


CSMS no són qualificats en cap cas com de gestió de serveis públics. 
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b) Publicitat de la licitació 


 


La manca de la informació mínima que havia d’aparèixer en l’anunci de licitació d’a-


quest expedient, publicat al DOGC, es deu a un error humà en l’execució de la tasca 


per part de la persona que la tenia encarregada. 


 


c) Data de formalització del contracte 


 


Relatiu al termini de formalització del contracte, fou degut al temps en que es va 


trigar a constituir la Unió Temporal d’Empresaris, en base a l’article 48 de la LCSP. 


 


En l’actualitat existeix en els plecs de clàusules administratives particulars dels con-


tractes de la Corporació una clàusula específica de la possibilitat d’executar els 


contractes mitjançant Unions Temporals d’Empresaris, tot establint el règim de com-


promís i posterior formalització de la UTE en cas de resultar adjudicatària del 


contracte. 


 


d) Despesa executada 


 


En el cas dels imports facturats superiors als adjudicats d’aquest contracte, s’admet 


que va ser degut a una manca de previsió correcta de les quantitats de proves de 


ressonància a realitzar-se. En aquest sentit la Unitat de Contractació de la Cor-


poració està treballant per a que en els actes preparatoris dels procediments de 


contractes de subministraments o serveis en que es fixa un preu màxim depenent de 


la demanda del subministrament o servei a prestar, es defineixin amb el màxim rigor i 


exactitud possible les previsions de comandes a realitzar durant el període con-


tractual. 


 


Això no obstant, en el cas concret del que parlem, cal indicar que les quantitats to-


tals facturades, d’haver estat considerades com a preu base de licitació, no ha-


guessin alterat el tipus de procediment de licitació (obert harmonitzat), amb la qual 


cosa en aquest sentit, es van respectar els principis de publicitat i concurrència fo-


mentats per la Llei de Contractació Administrativa. 


 


 


CINQUENA.- 2.6.3. CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS  


 


a) Procediment negociat 


 


En quant a la negociació en els 3 expedients esmentats entenem que no es va ne-


gociar doncs en els 3 casos tan sols hi havia una oferta i aquesta es va considerar 


satisfactòria per part del departament tècnic responsable. 


 


En qualsevol cas, en l’actualitat, els informes de valoració de les ofertes en els pro-


cediments Negociats incoats per la Corporació, incorporen les negociacions realit-


zades, si escauen, i es puntua cadascun dels elements que serveixen de criteri de 


negociació. 
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b) Contractes derivats d’acord marc 


 


Com hem indicat a l’inici de l’apartat referent a contractació administrativa, el reforç 


de la Unitat de Contractació va dirigit a corregir deficiències que pugui haver en els 


procediments, com pugui ser en aquest cas el deixar constància documental de les 


sol·licituds d’oferta als adjudicataris dels acords marc. 


 


c) Servei de manteniment 


 


Respecte a la despesa de manteniment de les llicències SAP, estem en tràmit de 


regularització d’aquesta despesa, per la qual iniciarem el procediment corresponent 


conforme al TRLCSP. 


 


d) Execució contractual 


 


En quant a les despeses de productes no vinculats a acords marc però que en for-


men part del seu objecte, també ens trobem en tràmit de solució d’aquestes defi-


ciències, doncs s’està introduint als nous acords marc a licitar aquells articles que 


fins al moment en quedaven fora. 


 


e) Quantificació dels contractes de subministrament derivats d’acord marc 


 


Segons l’article 75 de la derogada LCSP (la qual era d’aplicació als expedients de 


referència), el preu del contracte podia formular-se en termes de preus unitaris refe-


rits als diferents elements que comprenen la prestació o les unitats de la mateixa que 


s’entreguin o executin, com en termes de preus aplicables a tant alçat a la totalitat o 


part de les prestacions del contracte. En els expedients que ens ocupen el preu era 


cert, tal com exigeix l’apartat 1 del precepte, si bé estava formulat en termes de 


preus unitaris, ja que l’apartat 2 de l’article així ho permetia. 


 


No obstant, en l’actualitat, en els contractes formalitzats per la CSMS, ja es tracti de 


procediments de contractació ordinaris o bé d’acords marc, sempre consta el valor 


estimat dels contractes, doncs si bé el preu del contracte està formulat en termes 


unitaris sempre es fan constar les previsions de consum per a tota la vigència del 


contracte. 


 


 


SISENA.- 2.6.4. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS 


 


a) Contingut del plec de clàusules: expedient del servei de RESTAURACIÓ 


 


Aquest contracte era un contracte mixt d’obres i serveis que, atès el que disposa 


l’article 12 de la derogada LCSP, es regia per la normativa dels contractes de serveis 


per ser aquesta la prestació amb major volum econòmic. És per aquest motiu que la 


classificació que s’exigia era la pròpia d’un contracte de serveis. 


 


La Sindicatura considera que és un error que en aquest expedient no s’incorporés de 


forma expressa la possibilitat de subcontractar la redacció del projecte i l’execució 


de les obres.  
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En aquest expedient es va preveure la possibilitat de subcontractar però sempre prè-


via autorització per part de l’òrgan de contractació, segons consta a la clàusula 31 


del plec de clàusules administratives particulars. La decisió de la CSMS està empa-


rada en l’article 210 de la LCSP, el qual és d’aplicació de forma subsidiària per als 


casos en què no es regula de forma expressa la subcontractació. Per tant, entenem 


que sí estava permesa la subcontractació. 


 


b) Mesa de Contractació SERVEI D’ANÀLISIS CLÍNICS 


 


En aquest cas entenem que, si bé el Consorci de Salut i d’Atenció Social de 


Catalunya és titular de la meitat del capital de l’empresa contractista, i malgrat els 


vincles existents entre l’esmentat Consorci i la CSMS, Laboratori de Referència de 


Catalunya, S.A. no era mitjà propi del Consorci (atès que no complia els requisits de 


l’article 24.6 de la LCSP per ser-ho) ni tampoc dels seus associats, és a dir, que 


Laboratori de Referència de Catalunya, S.A. no era mitjà propi de la CSMS. Per tant, 


els negocis jurídics celebrats entre la CSMS i Laboratori de Referència de Catalunya, 


S.A. no estaven exclosos de l’àmbit d’aplicació de la LCSP, en base al seu article 


4.1.n). Segons l’article 24.6 de la LCSP, paràgraf tercer, el fet de ser considerada 


una entitat mitjà propi d’una altra determina per a la primera la impossibilitat de 


participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels que 


siguin mitjà propi. No obstant, la LCSP no estenia aquesta prohibició a les entitats 


que no són considerades mitjà propi de l’entitat contractant de què es tractés. De fet, 


entenem que hagués estat discriminatòria i contrària als principis de la llei l’eventual 


decisió de no permetre que Laboratori de Referència de Catalunya, S.A., hagués 


participat en una licitació convocada per la CSMS pel fet d’estar participat el seu 


capital per una entitat (el Consorci) respecte de la qual l’entitat contractant tenia i té 


un vincle d’associació.  


 


Pel que fa a les causes d’abstenció de l’article 28.2.e) de la Llei 30/1992, vam en-


tendre en aquell moment que cap dels vocals de la Mesa es trobaven incursos en 


aquesta causa d’abstenció doncs consideràvem que cap d’ells havia tingut una 


relació de servei amb la persona jurídica en qüestió. 


 


Això no obstant, podem entendre una interpretació contrària al que indiquem, 


donada la participació social de CSC, SA en l’empresa Laboratori de Referència de 


Catalunya, S.A., i en aquest sentit volem aclarir que davant de situacions semblants 


en les que ens puguem trobar, actuarem procedint a l’abstenció, seguint un criteri de 


prudència. 


 


c) Procediment negociat 


 


Ens remetem a la resposta donada a l’apartat 2.6.3. a) 


 


d) Compliment del Contracte 


 


Tal i com hem indicat a l’inici de l’apartat de contractació administrativa, s’ha reforçat 


la Unitat de Contractació per tal de controlar el compliment de la normativa admi-
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nistrativa en totes les fases dels procediments. Això implica també les condicions 


d’execució dels mateixos. 


SETENA.- 2.6.5. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA ESPECIAL 


 


Respecte a ambdós casos ens remetem a l’indicat en l’apartat 2.6.3. a). 


 


 


VUITENA.- 2.7. DESPESES DE LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES DE 


PROTOCOL I REPRESENTACIÓ, ESTUDIS I DICTÀMENS, I DESPESES 


DIVERSES 


 


Relatiu a les despeses de les partides pressupostàries de protocol i representació, 


estudis i dictàmens, i despeses diverses, donat que alguns dels casos apuntats en 


aquest apartat tenen a veure amb despeses de la Corporació que haurien d’anar 


associades a un expedient administratiu de contractació, la consolidació i reforç de 


la Unitat de Contractació de la Corporació esmentada a l’inici de l’apartat 2.6, està 


servint també per a regularitzar contractualment aquestes situacions. 


 


En concret respecte a algunes de les observacions apuntades comentar el següent: 


 


a) Prestació recurrent de serveis 


 


Quant a la prestació recurrent de serveis com d’arquitecte i arquitecte tècnic, audi-


tors i fotocomposició, comunicació i disseny gràfic, indicar que ens trobem en tràmit 


de solució de les situacions apuntades. Per exemple, en el cas de la comunicació ha 


estat tramitat durant aquest any 2014 un procediment administratiu adequat per a la 


contractació d’aquest servei. 


 


d) Prestació de serveis de consultoria i assistència 


 


Respecte a la prestació de serveis de consultoria i assistència per part del Consorci 


de Salut i Social de Catalunya, observem que la Sindicatura no qüestiona que el CSC 


té la condició de mitjà i propi i servei tècnic dels seus associats. 


 


Quant a CSC Consultoria i Gestió, SA., a dia d’avui no compleix un dels requisits per 


a ser mitjà propi i servei tècnic, segons l’article 24.6 de la LCSP (i de l’actual 


TRLCSP), que és que el seu capital sigui íntegrament públic. En conseqüència, ad-


metem que CSC no hagués hagut d’encomanar a CSC Consultoria i Gestió, SA les 


tasques que li havia encarregat prèviament la CSMS (i de forma totalment legal). En 


conseqüència, la CSMS va obrar conforma a dret i va ser el CSC qui no va realitzar 


l’encàrrec a la seva filial correctament. 


 


No obstant l’anteriorment manifestat, ens consta que actualment s’estan realitzant els 


tràmits oportuns per tal que CSC Consultoria i Gestió, SA. deixi de ser una societat 


d’economia mixta i pugui ser mitjà propi, segons l’art. 24.6 del TRLCSP. 
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e) Pagaments a professionals 


 


Respecte a aquest punt, indicar que fruit de les notes apuntades en Auditories i in-


formes de Intervenció previs, aquesta situació està corregida des de l’anualitat 2010, 


en que es van realitzar ja les retencions corresponents. 


 


f) Aportacions periòdiques 


 


Quant a les aportacions a dotze treballadors en conceptes de representació, l’any 


2014 s’ha finalitzat la regularització i aquests conceptes ja tenen l’aplicació de la re-


tenció fiscal corresponent. 


 


En relació a aquest punt també cal indicar que les despeses de representació es-


mentades per un total de 124.336,14 € en tres anys, suposen un promig aproximat de 


3.400 € per treballador i any, encara que la despesa efectiva de cadascun no va ser 


exactament igual. Cal esmentar també que aquestes despeses es troben justificades 


doncs es corresponen al reconeixement a “preu alçat”, de les despeses per des-


plaçaments i dietes inter-centres gestionats per la Corporació, i donada la dispersió 


d’aquests centres (14 edificis en un radi de prop de 40 km). Aquests desplaçaments 


es realitzen en vehicles particulars amb una pauta regulada que pot ser alterada 


segons les necessitats. 


 


g) Comptabilització conjunta 


 


La comptabilització com a despesa extraordinària l’any 2009 dels conceptes indicats 


en aquest punt, es va dur a terme per interpretació de la normativa vigent en aquell 


moment, i així mateix, d’acord amb els criteris establerts en Auditoria al correspondre 


a moviments anteriors a l’exercici, raons per les quals va prevaldre aquest criteri al 


de la pròpia naturalesa del concepte. 


 


 


NOVENA.- Finalment, respecte als punts del projecte d’informe no comentats en el 


present escrit d’al·legacions, indicar amb caràcter general, que la Corporació de Sa-


lut del Maresme i La Selva admet les situacions esmentades, i ha corregit i intenta en 


la mesura del possible continuar corregint des de l’any 2012, aquestes situacions. 


 


I en base a tot l’exposat, 


 


SOL·LICITA: Que es tingui per presentat aquest escrit, se serveixi admetre’l i, en 


mèrits de l’exposat, tingui per realitzades les precedents al·legacions en relació al 


projecte d’informe 22/2012-C., estimant-les per la seva procedència. 


 


Núria Constans i Macià 


Directora gerent 


Corporació de Salut del Maresme i la Selva 


 


Calella, a 11 de novembre de 2014 
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5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades per la directora gerent de la Corporació de Salut del Maresme 


i la Selva al projecte d’informe, referent a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, 


Resolució 636/IX del Parlament de Catalunya, han estat degudament analitzades i valo-


rades per la Sindicatura de Comptes. 


 


En aquest sentit, la Sindicatura no ha alterat el text de l’informe perquè o bé considera que 


les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació descrita en l’informe o 


bé no comparteix els judicis exposats en aquelles. 
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 


 
 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 27 de novembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies i Sra. Emma Balseiro Carreiras, 
actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i 
com a ponent el síndic major I. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb deliberació prèvia s’acorda 
aprovar l’informe de fiscalització 32/2014, relatiu a l’anàlisi de l’evolució de l’endeutament 
financer de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2008-2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 11 de desembre de 2014 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 32/2014 


5 


ÍNDEX 


ABREVIACIONS ..................................................................................................................... 6 


1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................... 7 


1.1. OBJECTE I ABAST .................................................................................................. 7 


2. L’ENDEUTAMENT DE LA GENERALITAT: CONCEPTE I EVOLUCIÓ .............................. 7 


3. CONTINGUT I ESTRUCTURA DEL DEUTE ................................................................... 10 


3.1. AUTORITZACIÓ D’OPERACIONS I EMISSIONS DE DEUTE SEGONS LA LLEI 


D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA ......................................................................... 11 


3.2. DEUTE A LLARG TERMINI ..................................................................................... 12 


3.2.1. Límit per operacions d’endeutament a llarg termini ................................ 13 


3.2.2. Valors negociables en euros .................................................................. 14 


3.2.3. Valors negociables en divises ................................................................ 17 


3.2.4. Préstecs ................................................................................................. 17 


3.3. DEUTE A CURT TERMINI ....................................................................................... 19 


3.3.1. Límit per operacions d’endeutament a curt termini ................................ 20 


3.3.2. Crèdits .................................................................................................... 20 


3.3.3. Emissions de valors negociables a curt termini ...................................... 21 


3.3.4. Confirming .............................................................................................. 22 


3.4. VIDA MITJANA DE L’ENDEUTAMENT ...................................................................... 22 


3.4.1. Calendari d’amortitzacions ..................................................................... 23 


3.5. ESTRUCTURA DEL DEUTE SEGONS LA NATURALESA DEL TIPUS D’INTERÈS .......... 24 


4. SALDO I TIPUS D’INTERÈS MITJÀ ................................................................................ 25 


5. DESPESES D’EMISSIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ ............................................ 27 


6. INDICADOR DE CÀRREGA FINANCERA ...................................................................... 29 


7. INDICADOR DE DEUTE PER HABITANT ...................................................................... 31 


8. INDICADOR DE DEUTE TOTAL SOBRE EL PRODUCTE INTERIOR BRUT ................... 33 


9. CONCLUSIONS ............................................................................................................ 36 


10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS ........................................................................................... 37 


11. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS .......................................................................... 40 
 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 32/2014 


6 


ABREVIACIONS 


 


BEI Banc Europeu d’Inversions 


CA Comunitats autònomes 


CPFF Consell de Política Fiscal i Financera 


EMTN Euro Medium Term Notes 


INE Institut Nacional d’Estadística 


LOFCA Llei orgànica 8/1980, del 22 de setembre, de finançament de les comunitats 


autònomes 


M€ Milions d’euros 


PIB Producte interior brut 


SEC95 Sistema europeu de comptes nacionals i regionals 1995 


 


 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 32/2014 


7 


1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTE I ABAST 


D’acord amb la normativa vigent i amb el Programa anual d’activitats de la Sindicatura de 


Comptes, s’emet aquest informe relatiu a l’anàlisi de l’evolució de l’endeutament financer 


de la Generalitat de Catalunya en el període comprès entre els exercicis 2008 i 2012. 


 


L’objectiu de l’informe consisteix a mostrar quin és l’endeutament de la Generalitat de Ca-


talunya a partir de l’anàlisi de les dades, facilitades pel Departament d’Economia i Co-


neixement, en el període 2008-2012, quina n’ha estat l’evolució i quina és la situació en el 


darrer any analitzat.  


 


L’informe es refereix a les operacions d’endeutament financer formalitzades durant el 


període analitzat, tant a llarg com a curt termini, previstes en l’article 16 del Decret le-


gislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances 


públiques de Catalunya i que es detallen en el Compte general del deute públic, inclòs en 


el compte de l’Administració general de la Generalitat de Catalunya. 


 


 


 


2. L’ENDEUTAMENT DE LA GENERALITAT: CONCEPTE I EVOLUCIÓ 


Després de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 5/2001, complementària a la Llei general 


d’estabilitat pressupostària i els acords del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) del 


6 de març de 2003, es va aprovar el procediment d’informació, control i aprovació respecte 


a l’endeutament de les comunitats autònomes. 


 


Les comunitats autònomes han d’enviar al Ministeri d’Hisenda, en el primer trimestre de 


cada any, un Programa anual d’endeutament en el qual s’han d’incloure les previsions 


d’emissions i amortitzacions de l’exercici relatives tant a l’Administració general i els seus 


organismes autònoms, com a les universitats i a la resta d’ens inclosos en el sector Ad-


ministració pública segons el Sistema europeu de comptes nacionals i regionals 1995 


(SEC95). 


 


L’últim programa anual d’endeutament presentat per la Generalitat de Catalunya i aprovat 


pel Ministeri d’Economia i Hisenda va ser el de l’exercici 2009. 


 


En el quadre següent es presenta l’endeutament del sector públic segons dades incloses 


en la Memòria d’endeutament elaborada per la Direcció General de Política Financera, 


Assegurances i Tresor. 
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Quadre 1. Endeutament del sector públic (SEC95) 


Exercici Generalitat Universitats Resta d’ens del sector públic * Total 


2008 16.135 - 1.935 18.070 


2009 20.186 - 2.328 22.514 


2010 28.096 - 3.645 31.741 


2011 35.543 - 6.369 41.912 


2012 42.791 24 7.230 50.045 


Imports en milions d’euros. 


Font: Departament d’Economia i Coneixement. 


* Inclou organismes autònoms comercials, industrials i financers; entitats de dret públic; societats partici-


pades; consorcis i fundacions, inclosos al sector administracions públiques segons el SEC95. 


 


Com es pot observar, a efectes del deute computable segons criteris SEC95, no hi ha 


endeutament financer en les universitats segons les dades facilitades pel Departament 


d’Economia i Coneixement i això es perquè en l’exercici 2004 es va iniciar un procés 


d’assumpció de deute, amb la intenció de concentrar-lo, reduir la càrrega financera i 


racionalitzar la gestió de l’endeutament. L’import que apareix en l’exercici 2012 és el saldo 


corresponent al 31 de desembre d’una pòlissa de crèdit. 


 


En aquest informe s’analitza detalladament l’endeutament de la Generalitat, ja que per la 


seva quantia és el més important. El 31 de desembre del 2012, el saldo viu era de 


42.791 M€, que suposava un 85,5% sobre el total. 


 


En el gràfic següent es mostra l’evolució del volum del deute de la Generalitat: 


 


Gràfic 1. Evolució del deute de la Generalitat 


 


Imports en milions d’euros. 


Font: Departament d’Economia i Coneixement. 
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En el quadre següent es mostra l’evolució del deute des de l’exercici 2004 fins a l’exercici 


2012. 


 


Quadre 2. Evolució del deute 


Exercici Deute Variació anual Variació anual % Índex base 2004 


2004 9.990 - - 100,0 


2005 11.000 1.010 10,1 110,1 


2006 11.060 60 0,6 110,7 


2007 12.570 1.510 13,7 125,8 


2008 16.135 3.565 28,4 161,5 


2009 20.186 4.051 25,1 202,1 


2010 28.096 7.910 39,2 281,2 


2011 35.543 7.447 26,5 355,8 


2012 42.791 7.248 20,4 428,3 


Imports en milions d’euros. 


Font: Departament d’Economia i Coneixement. 


 


L’evolució registrada durant el període d’anàlisi del quadre anterior confirma que el volum 


de deute té un especial creixement en els últims quatre anys, en els quals l’índex base 


2004 passa de 202,1 a 428,3. La caiguda de l’activitat econòmica ha suposat una dismi-


nució de la recaptació tributària i una necessitat de finançar-se mitjançant endeutament. 


 


En el compte general de deute públic presentat per la Intervenció també s’inclouen els al-


tres instruments financers utilitzats per l’Administració. Són els següents: 


 


Quadre 3. Evolució d’altres instruments financers de l’Administració 


Exercici 


Censos 


emfitèutics Confirming 


Pagaments a 


tercers 


Deute  


ICF/ICCA * Total 


2008 1.040 643 461 430 2.574 


2009 987 611 1.031 452 3.081 


2010 912 721 - 435 2.068 


2011 827 515 - 430 1.772 


2012 736 - - 391 1.127 


Imports en milions d’euros. 


Font: Departament d’Economia i Coneixement. 


* ICF: Institut Català de Finances. ICCA: Institut Català del Crèdit Agrari. 


 


Com es pot observar en el quadre anterior en aquest període s’ha reduït la utilització d’a-


quests instruments financers. 


 


En l’informe 15/2014 del Compte General de la Generalitat de Catalunya, exercici 2012 s’a-


nalitzen aquests instruments financers. En el mateix informe es fa una anàlisi de les 


infraestructures i equipaments finançats amb sistemes alternatius diferents dels inclosos en 


el quadre 3. 
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3. CONTINGUT I ESTRUCTURA DEL DEUTE 


A continuació s’analitza l’estructura del deute des de la perspectiva del termini; l’evolució 


és la següent:  


 


Quadre 4. Deute viu 


Exercici 


Llarg termini (més d’un any) Curt termini (menys d’un any) 


Total Import % Import % 


2008 13.363 82,8 2.772 17,2 16.135 


2009 17.797 88,2 2.389 11,8 20.186 


2010 25.310 90,1 2.786 9,9 28.096 


2011 24.972 70,3 10.571 29,7 35.543 


2012 35.864 83,8 6.927 16,2 42.791 


Imports en milions d’euros.  


Font: Departament d’Economia i Coneixement. 


 


Com es pot observar en el quadre anterior, el total de deute viu a llarg termini a 31 de de-


sembre del 2012 és de 35.864 M€. Mentre el deute a llarg termini ha passat a representar 


el 83,8% del total en 2012 (un 70,3% en 2011), el deute a curt termini ha disminuït, i s’ha 


situat en 6.927 M€ (10.571 M€ en 2011). Aquesta reducció del deute a curt termini és 


degut, fonamentalment, a la minoració de l’import de les emissions dirigides a inversors 


detallistes. 


 


L’article 16 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 


de la Llei de finances públiques de Catalunya diu que l’endeutament de la Generalitat pot 


adoptar una de les modalitats següents:  


 


• Operacions de crèdit en forma de préstecs concertats amb persones físiques o jurí-


diques 


• Emissions d’emprèstits en forma de deute públic 


• Emissions de deute de la Tresoreria 


 


L’emprèstit és una modalitat de finançament per la qual una entitat que necessita fons va 


directament al mercat en lloc d’anar a l’entitat financera. Si l’emissor de l’emprèstit és un 


organisme públic s’anomena deute públic.  


 


El deute públic és el deute emès per un estat o administració pública mitjançant diferents 


sistemes de col·locació que es divideix en participacions representades per títols valors 


també anomenats valors negociables. Aquest deute pot tenir diferents venciments: a curt 


termini rep el nom de pagarés o lletres del tresor, a mitjà termini, el de bons i a llarg termini, 


el d’obligacions.  
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Durant el període 2008-2012 s’han posat en circulació valors en moneda estrangera, però 


cal indicar que aquests han estat coberts mitjançant operacions de permuta financera 


(swap) per cobrir el risc per tipus de canvi. 


 


 


3.1. AUTORITZACIÓ D’OPERACIONS I EMISSIONS DE DEUTE SEGONS LA LLEI 


D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 


L’article 9 de la Llei orgànica 5/2001, del 13 de desembre, complementària a la Llei general 


d’estabilitat pressupostària, determina que l’Estat ha d’autoritzar les comunitats autònomes 


a realitzar operacions de crèdit o emissió de deute tenint en compte el compliment del 


principi d’estabilitat pressupostària i tractant de limitar la capacitat d’endeutament i l’in-


crement de la càrrega financera derivada a les administracions públiques que hagin 


incomplert els objectius d’estabilitat pressupostària. 


 


Les comunitats autònomes que hagin aprovat els seus pressupostos incomplint l’objectiu 


d’estabilitat amb un major dèficit del fixat estaran obligades a elaborar un pla econòmic 


financer de reequilibri. 


 


L’autorització de l’Estat a les comunitats autònomes per realitzar operacions de crèdit i 


emissions de deute haurà de tenir en compte el compliment dels objectius d’estabilitat 


pressupostària fixats en cada cas, així com la resta d’obligacions establertes en la llei. 


 


En els supòsits d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat que consisteixi en un major dèficit 


que el fixat, totes les operacions d’endeutament de la comunitat autònoma necessitaran 


d’autorització de l’Estat. No obstant això, si la comunitat autònoma presenta un pla eco-


nòmic financer de reequilibri i les mesures contingudes en el pla són declarades idònies 


pel CPFF, no caldrà l’autorització de l’Estat per a les operacions de crèdit a curt termini que 


no siguin considerades finançament exterior. Les emissions de deute necessiten l’auto-


rització de l’Estat. 


 


Durant el període analitzat en aquest informe, la Generalitat va presentar diferents plans 


economicofinancers de reequilibri que s’han anat aprovant fins que el pla presentat el 


gener de 2011 no es va considerar idoni. Això va suposar que en l’exercici 2011 la Gene-


ralitat necessités l’autorització de l’Estat per a qualsevol operació d’endeutament tant a 


llarg com a curt termini. 


 


En l’exercici 2011 les restriccions dels mercats per accedir al finançament a llarg termini 


van fer que operacions que inicialment s’havien de formalitzar a llarg termini s’haguessin 


de formalitzar a curt termini. Com a conseqüència, algunes operacions a curt termini van 


ser considerades autoritzades per la part no disposada de les autoritzacions a llarg termini, 


però un 17% de l’endeutament a curt termini formalitzat durant l’exercici no es pot con-


siderar autoritzat per l’Estat. 
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El setembre de 2011 es va reformar l’article 135 de la Constitució espanyola per garantir el 


principi d’estabilitat pressupostària. Amb la modificació es van vincular totes les admi-


nistracions públiques i es va establir que una llei orgànica fixaria el dèficit estructural 


màxim permès a l’Estat i a les comunitats autònomes en relació amb el seu producte 


interior brut (PIB). 


 


Per complir el mandat constitucional es va aprovar la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, 


d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En aquesta nova llei es manté la 


necessitat de presentar un pla economicofinancer en el cas que s’incompleixi l’objectiu 


d’estabilitat pressupostària. 


 


Per a l’exercici 2012 la Generalitat va presentar un pla economicofinancer de reequilibri per 


al període 2012-2014 que el CPFF va declarar idoni el 17 de maig del 2012. Així, doncs, 


només necessitaven autorització les operacions de crèdit a curt termini amb finançament 


exterior i les emissions de deute. 


 


En l’exercici 2012 l’autorització de l’Estat per aquest tipus d’endeutament va ser inferior i 


igual que en l’exercici anterior es va considerar autoritzat per la part no disposada de les 


disposicions a llarg termini. 


 


 


3.2. DEUTE A LLARG TERMINI 


A continuació es presenta el detall de l’endeutament a llarg termini pendent d’amortitzar 


per el període 2008-2012: 


 


Quadre 5. Deute a llarg termini 


Exercici 


Valors negociables 


en euros 


Valors negociables 


en divises Préstecs Total 


2008 8.873 171 4.319 13.363 


2009 11.700 709 5.388 17.797 


2010 17.213 811 7.286 25.310 


2011 16.335 916 7.721 24.972 


2012 17.756 937 17.171 35.864 


Imports en milions d’euros. 


Font: Departament d’Economia i Coneixement. 


 


En aquest quadre s’observa que l’import dels préstecs han incrementat considerablement 


en l’últim exercici: ha passat a ser del 30,9% el 2011, al 47,9% el 2012 i s’ha situat en una 


proporció similar als valors respecte al total del deute a llarg termini. Aquest increment és 


degut principalment als nous mecanismes de finançament impulsats per l’Estat sota la 


forma de préstecs (vegeu l’apartat 3.2.4). 
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3.2.1. Límit per operacions d’endeutament a llarg termini 


La Llei de pressupostos de cada any estableix els límits perquè el Govern pugui emetre o 


contreure deute amb terminis de reemborsament superiors a un any en qualsevol mo-


dalitat, tant en operacions en l’interior com en l’exterior. Aquest límit queda fixat en un 


import que s’afegeix al saldo viu de l’exercici anterior, amb algunes excepcions que es 


veuran a continuació. 


 


En el quadre següent es mostren els límits que ha fixat la Llei de pressupostos i altra nor-


mativa al llarg del període analitzat i es compara amb el saldo viu dels mateixos exercicis. 


 


Quadre 6. Límit per operacions d’endeutament a llarg termini 


Autoritzacions endeutament segons pressupost Generalitat 2008 2009 2010 2011 2012 


Endeutament autoritzat a 1 de gener 14.192 16.622 23.698 33.919 42.328 


Increment endeutament autoritzat al pressupost 1.568 3.250 7.624 5.622 3.299 


Refinançament entitats SEC95 862 54 9 1 5 


Deute viu a 31 de desembre amb reemborsament igual o 


inferior a l’any - 2.772 2.388 2.786 10.571 


Suplement de crèdit (art. 4, Llei 21/2009, del 18 de desembre) - 1.000 - - - 


Préstecs participatius (disposició addicional 14a, Llei 25/2009, 


del 23 de desembre) - - 200 - - 


Imports Institut de Crèdit Oficial per finançar proveïdors (art. 


39.6, Llei 1/2012, del 22 de febrer) - - - - 6.541 


Assumpció de passius conseqüència de processos de 


licitació (art. 1, Decret llei 1/2012, del 26 de juny) - - - - 864 


Endeutament total autoritzat 16.622 23.698 33.919 42.328 63.608 


Deute viu a 31 de desembre 13.363 17.797 25.310 24.972 35.864 


Imports en milions d’euros. 


Font: Direcció General de Política Financera. 


 


En el títol 4 de totes les lleis de pressupostos del període analitzat es fixen els límits per als 


saldos de deute viu per les operacions de llarg i curt termini. 


 


En l’article que regula les operacions d’endeutament a llarg termini hi consta del següent: 


 


• En l’apartat a es fixa l’import que es pot augmentar per a l’exercici respecte al saldo 


autoritzat l’any anterior. 


 


• En l’apartat b es permet augmentar l’import autoritzat anteriorment amb la finalitat d’a-


mortitzar l’endeutament de les entitats públiques que es classifiquen en el sector d’ad-


ministracions públiques, d’acord amb les normes del SEC95, pel mateix import que 
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s’amortitzi, per optimar la càrrega financera global. El deute dels exercicis 2008-2012 ha 


estat el següent: 


 


Quadre 7. Operacions d’endeutament subrogades procedents d’entitats públiques 


Entitats 2008 2009 2010 2011 2012 


Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 112 - - - - 


Gestió d’Infraestructures, SA 694 - - - - 


Regs de Catalunya, SA 31 7 - - - 


Parc Sanitari Pere Virgili 25 - - - - 


Administració, Promoció i Gestió, SA - 47 - - - 


Gestió de Serveis Sanitaris - - 3 1 - 


Institut Català d’Oncologia - - 5 - - 


Gestió i Prestació de Serveis de Salut - - 1 - - 


Institut Cartogràfic de Catalunya - - - - 5 


Total 862 54 9 1 5 


Imports en milions d’euros. 


Font: Direcció General de Política Financera. 


 


• En l’apartat c (a partir de la Llei de pressupostos del 2009) s’autoritza a augmentar el 


límit establert a l’apartat a amb la finalitat de refinançar o substituir les operacions 


d’endeutament amb un termini de reemborsament igual o inferior a un any. L’import 


màxim que es pot refinançar o substituir no pot ser superior al deute viu existent en la 


modalitat de reemborsament igual o inferior a un any el 31 de desembre de l’any 


anterior. 


 


 


3.2.2. Valors negociables en euros 


Totes les darreres emissions de valors s’han posat en circulació d’acord amb el Decret 


47/2001, del 6 de febrer, pel qual es regula el programa d’emissions i bescanvis de valors 


negociables a llarg termini de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic europeu i 


per les diferents ordres anuals per les quals es disposa l’import i les característiques dels 


valors a emetre durant l’exercici. 


 


La normativa estableix diferents formes d’emissió i posada en circulació que són les que 


s’han utilitzat durant aquest període i que són les següents: subhasta competitiva, col·lo-


cació restringida entre creadors de mercat i col·locació sindicada simple o assegurada. 


 


La Generalitat també va iniciar en l’exercici 2009 el Programa d’emissió de valors Euro 


Medium Term Notes (EMTN), regulat per la legislació anglesa i cotitzat en la Borsa de 


Luxemburg i en l’exercici 2010, emissions destinades a inversors detallistes; és a dir, inver-


sors particulars que mitjançant entitats col·laboradores de la Generalitat poden participar 


en subhastes. 
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Respecte a les emissions de valors regulades per la legislació espanyola, durant el període 


2009-2012 no s’han fet subhastes de bons i obligacions ateses les circumstàncies espe-


cials dels mercats financers a causa de la crisi però sí s’han fet col·locacions restringides. 


El 31 de desembre de 2012 hi havia pendents d’amortitzar les emissions de valors nego-


ciables a llarg termini següents: 


 


Quadre 8. Valors a llarg termini 


Descripció Import nominal Cupó % Venciment 


Obligacions 10 anys 492 4,350 16.07.2014 


Obligacions 10 anys 1.075 3,875 15.09.2015 


Obligacions 10 anys 934 4,3 15.11.2016 


Obligacions 5 anys 1.342 4,125 23.04.2013 


Obligacions 25 anys 27 5,25 05.10.2023 


Obligacions 30 anys 91 5,325 05.10.2028 


Obligacions 20 anys 36 10,9 16.11.2015 


Obligacions 15 anys 130 Euríbor 06 M + 0,045 04.07.2014 


Obligacions 15 anys 140 Euríbor 06 M + 0,12 17.10.2017 


Obligacions 20 anys 60 Euríbor 06 M + 0,14 17.10.2017 


Obligacions 15 anys 250 Euríbor 06 M + 0,10 13.06.2018 


Obligacions 15 anys 200 Euríbor 06 M + 0,01 13.07.2016 


Obligacions 15 anys 260 Euríbor 06 M + 0,01 13.07.2015 


Obligacions 30 anys 500 4,690 28.10.2034 


Obligacions 30 anys 1.120 4,220 26.04.2035 


Obligacions 10 anys 1.269 4,750 04.06.2018 


Valors col·locació privada 20 2,550 17.02.2026 


Valors col·locació privada 20 2,550 17.02.2027 


Valors col·locació privada 20 2,550 17.02.2028 


Valors col·locació privada 80 Euríbor 06 M + 0,13 08.09.2024 


Valors col·locació privada 500 Euríbor 03 M + 0,95 11.02.2013 


Valors col·locació privada 1.000 4,950 11.02.2020 


Valors col·locació privada 1.000 5,750 25.06.2015 


Valors col·locació privada 25 3,750 16.09.2013 


Valors col·locació privada 58 3,936 31.10.2013 


Valors col·locació privada 400 Euríbor 03 M + 4,5 30.03.2015 


Bons simples 587 5,375 04.04.2013 


Bons simples 1.000 Euríbor 03 M + 0,95 28.03.2014 


Total nominal 12.636   


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


Nota: Les obligacions estan agrupades per tipus d’interès i venciment, encara que tinguin 


dates d’emissió i subscripció diferents. 


 


Respecte a les emissions de valors EMTN, durant l’exercici 2012, i a causa de les cir-


cumstàncies del mercat, no s’han fet emissions a través d’aquest programa, però el 31 de 


desembre del 2012 queden pendents les emissions següents: 
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Quadre 9. Emissions EMTN 


Data de desemborsament Import nominal Cupó % Venciment 


25.02.2009 22 5,900 20.05.2024 


11.05.2009 70 CMS10A 11.05.2029 


29.05.2009 50 Inflació 29.05.2014 


08.06.2009 35 4,430 30.09.2014 


30.06.2009 20 Euríbor 06 M + 1,52 20.04.2014 


09.09.2009 21 3,710 09.09.2014 


10.09.2009 20 5,219 10.09.2029 


15.09.2009/12.11.2009 337 4,900 15.09.2021 


06.04.2010 50 Euríbor 03 M + 0,65 06.04.2017 


07.04.2010 850 3,875 07.04.2015 


21.04.2010 30 4,801 31.07.2020 


13.05.2010 25 5,400 13.05.2030 


27.05.2010 30 5,300 27.05.2027 


28.05.2010 105 5,900 28.05.2030 


30.06.2010 100 6,350 30.11.2041 


05.08.2010 1 Evolució Telefònica 05.08.2015 


01.10.2010 10 5,950 01.10.2030 


04.11.2010 1 Evolució Telefònica 04.11.2015 


10.01.2011 2 Evolució Telefònica 11.01.2016 


28.04.2011 18 Euríbor 03 M + 3,6 15.02.2013 


Total nominal 1.797   


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Tal com s’ha comentat anteriorment l’any 2010 la Generalitat de Catalunya va iniciar una 


nova via de captació de fons amb una emissió de bons dirigida a inversors detallistes per 


3.000 M€ que va augmentar en el 2011 fins a un import total emès de 7.414 M€ (2.541 M€ a 


llarg termini i 4.873 M€ a curt termini). En l’exercici 2012 el total ha estat de 2.313 M€ 


(782 M€ a llarg termini i 1.531 M€ a curt termini). 


 


A continuació es presenta un resum de les emissions a llarg termini destinades a inversors 


detallistes que queden pendents d’amortitzar el 31 de desembre del 2012: 


 


Quadre 10. Emissions destinades a inversors detallistes 


Concepte Exercici 2011 Exercici 2012 


Venciment 27.4.2013 21.11.2013 29.4.2014 


Cupó 4,75% 5,25% 5% 


Import emès 960 1.581 782 


Imports en milions d’euros.  


Font: Elaboració pròpia. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 32/2014 


17 


3.2.3. Valors negociables en divises 


Els valors en divises es distingeixen dels valors negociables en euros per la particularitat 


d’haver estat formalitzats en moneda estrangera. 


 


El saldo el 31 de desembre del 2012 estava constituït per les operacions següents: 


 


Quadre 11. Deute en divises 


Import en divises Import en M€ Cupó % Data venciment 


Emissions EMTN en divises:    


18.000 M iens 135 2,965 08.09.2039 


50 M francs suïssos 41 2,315 10.09.2015 


50 M francs suïssos 41 2,355 10.11.2015 


3.000 M iens 27 1,500 16.09.2014 


350 M francs suïssos 306 1,500 01.10.2014 


11.000 M iens 85 1,445 22.10.2014 


150 M francs suïssos 131 2,750 24.03.2016 


Valors en divises:    


200 M USD 171 6,250 17.12.2018 


Total Deute en divises 937   


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


3.2.4. Préstecs 


A continuació es detalla l’import dels préstecs pendents el 31 de desembre del 2012 se-


gons la modalitat de l’endeutament. 


 


Quadre 12. Préstecs 


Concepte Import 


Préstecs Schuldschein 2.000 


Préstecs Banc Europeu d’Inversions 1.770 


Altres préstecs 3.672 


Fons per pagaments a proveïdors 2.020 


Institut de Crèdit Oficial (venciments financers) 1.044 


Fons de liquiditat autonòmic  6.665 


Total 17.171 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Els préstecs Schuldschein representen l’11,6% del total. Es tracta d’un préstec similar als 


bons, regit per l’ordenament jurídic alemany, en el qual una entitat financera fa d’inter-


mediari entre l’inversor i l’Administració. 
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Els préstecs del Banc Europeu d’Inversions (BEI) suposen un 10,3% del total. El BEI és una 


institució de finançament de la Unió Europea els accionistes de la qual són els seus estats 


membres. El BEI facilita finançament a llarg termini a projectes d’inversió viables a fi de 


contribuir a l’assoliment dels objectius de la política de la Unió Europea. 


 


L’import d’Altres préstecs correspon a un total de 45 préstecs formalitzats amb 13 entitats 


financeres diferents. 


 


Fins a l’exercici 2011 només hi havia préstecs de les tres primeres categories. Ha estat a 


partir de l’exercici 2012 i degut a la situació econòmica que ha originat restriccions i 


dificultats per a les comunitats autònomes per obtenir recursos en els mercats financers i 


l’acumulació de deutes comercials que han aparegut nous mecanismes de recolzament a 


la liquiditat. 


 


Aquests mecanismes de finançament es detallen a continuació: 


 


Fons per al finançament del pagament a proveïdors 


Dins de la línia de finançament, el Govern de l’Estat va aprovar l’Acord 6/2012, del 6 de 


març, del CPFF, pel qual es fixen les línies generals d’un mecanisme extraordinari de 


finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes. Aquest 


mecanisme s’ha instrumentat mitjançant la concessió de préstecs i en el cas de Catalunya 


s’han formalitzat onze préstecs per 2.020 M€ a deu anys, amb dos anys de carència.  


 


Aquests préstecs meritaran un interès variable, equivalent a l’euríbor a 3 mesos més un 


diferencial. Aquest diferencial reflectirà el cost de finançament del Tresor Públic pels ma-


teixos terminis, incrementat amb un marge màxim de 115+30 punts bàsics. El diferencial 


es podrà revisar trimestralment en cada data de pagament (pel primer trimestre el dife-


rencial és de 525 punts bàsics). 


 


El préstec s’amortitzarà en quaranta quotes consecutives, de les quals les vuit primeres 


seran de carència. 


 


Institut de Crèdit Oficial: venciments financers 


La Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, en reunió del 2 de febrer del 


2012, va adoptar un acord pel qual instruïa a l’Institut de Crèdit Oficial la posada en marxa 


de la línia de finançament directa per al pagament d’obligacions pendents associades al 


venciment de deute financer autonòmic contret abans de l’1 de gener de 2012 i amb 


venciment el 30 de juny del 2012. La Generalitat ha formalitzat quatre préstecs que el 31 


de desembre del 2012 tenen un import viu de 1.044 M€. 


 


Aquests préstecs tenen un interès variable, equivalent al tipus de referència ICO més un 


marge de 225 punts bàsics. S’entén per tipus de referència ICO l’euríbor a 6 mesos més el 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 32/2014 


19 


diferencial i aquest diferencial és el cost que sobre euríbor hagi pogut incórrer l’ICO en la 


captació de fons en els mercats financers. A la data de signatura del contracte, el 


diferencial a aplicar durant tota la vida del préstec és 280 punts bàsics. 


 


El préstec té una amortització anual, lineal i constant els anys 2013, 2014 i 2015. 


 


Fons de liquiditat autonòmic (FLA) 


Per atendre les seves necessitats financeres, la Generalitat de Catalunya també s’ha 


adherit al nou mecanisme de suport a la liquiditat de les comunitats autònomes, creat pel 


Reial decret llei 21/2012, del 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les administracions 


públiques i en l’àmbit financer. El finançament obtingut a càrrec del Fons de liquiditat 


autonòmic ha suposat un total de 6.665 M€, mitjançat un préstec formalitzat el 5 d’octubre 


de 2012, destinat a atendre el dèficit i part dels venciments de l’any 2012 de valors emesos 


i préstecs. 


 


Aquest préstec té un tipus d’interès fix a aplicar a les disposicions, que és el cost de 


finançament del Tresor en el mercat secundari a termini equivalent del mes en què es 


realitzin les disposicions més 30 punts bàsics. L’amortització serà anual, lineal i constant 


amb dos anys de carència.1  


 


 


3.3. DEUTE A CURT TERMINI 


El detall de l’endeutament a curt termini pendent d’amortitzar pel període 2008-2012 es 


presenta a continuació: 


 
Quadre 13. Deute a curt termini 


Exercici Crèdits Valors negociables Confirming Total 


2008 1.884 888 - 2.772 


2009 1.651 738 - 2.389 


2010 2.524 262 - 2.786 


2011 5.281 5.290 - 10.571 


2012 3.291 3.156 480 6.927 


Imports en milions d’euros. 


Font: Departament d’Economia i Coneixement. 


 


L’endeutament a curt termini ha anat augmentant durant el període analitzat fins a arribar al 


seu nivell màxim en l’exercici 2011. Les dificultats per obtenir finançament a llarg termini 


van suposar haver d’utilitzar més intensament l’endeutament a curt termini. 


 


 


1. En la reunió del 31 de juliol del 2014, la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics ha acordat 


modificar les condicions d’aquest préstec ampliant el termini de carència i rebaixant el tipus d’interès. 
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3.3.1. Límit per operacions d’endeutament a curt termini 


D’acord amb la llei de pressupostos el límit màxim d’endeutament viu de la Generalitat per 


operacions d’endeutament amb termini de reemborsament igual o inferior a un any és d’un 


cert percentatge sobre l’estat de despeses del pressupost. En el quadre següent es 


mostra l’evolució d’aquest percentatge durant el període 2008-2012. 


 


Quadre 14. Percentatge màxim d’endeutament a curt termini 


Exercici Percentatge sobre l’estat de despesa del pressupost 


2008 15,5 


2009 29,5 


2010 30,0 


2011 30,0 


2012 45,0 


Font: Lleis de pressupostos. 


 


En el quadre següent es mostren els límits que va fixar la llei de pressupostos al llarg del 


període analitzat i es comparen amb el saldo viu dels mateixos exercicis. 


 


Quadre 15. Límit per operacions d’endeutament a curt termini 


Autoritzacions endeutament segons pressupost Generalitat 2008 2009 2010 2011 2012 


Endeutament total autoritzat 4.378 8.771 9.756 9.789 13.377 


Deute viu a curt termini a 31.12.  2.772 2.389 2.786 10.571 6.927 


Imports en milions d’euros. 


Font: Direcció General de Política Financera. 


 


Com es pot observar, en l’exercici 2011, el deute viu va superar l’import autoritzat per la llei 


de pressupostos.  


3.3.2. Crèdits 


A continuació és mostra el detall del saldo de crèdits a curt termini: 


 


Quadre 16. Crèdits a curt termini 


Concepte 2008 2009 2010 2011 2012 


Línies de crèdit 1.884 1.651 2.274 4.581 1.218 


Préstecs a curt termini - - 250 700 2.073 


Total 1.884 1.651 2.524 5.281 3.291 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Dins de les línies de crèdit hi ha el saldo de les operacions de crèdit utilitzades en la gestió 


de centralització de tresoreria (cash pooling)2 que permet una gestió corporativa de la 


tresoreria mitjançant la gestió conjunta de diversos comptes bancaris, amb l’objectiu 


d’optimitzar els saldos del grup. El saldo d’aquests comptes el 31 de desembre són els 


següents: 


 
Quadre 17. Crèdits utilitzats en la gestió de centralització de la tresoreria 


Any Import 


2008 - 


2009 651 


2010 2.274 


2011 3.481 


2012 945 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Aquestes operacions es remuneren a l’euríbor més un marge que per al 2012 va ser entre 


150 i 200 punts bàsics. 


 


Els préstecs a curt termini a 31 de desembre del 2012 inclouen catorze préstecs de set 


entitats financeres diferents, entre els quals hi ha un préstec de 260 M€ de la modalitat ICO 


venciments financers.3 


 


 


3.3.3. Emissions de valors negociables a curt termini 


El saldo de les emissions de valors a curt termini estava compost pels conceptes següents: 


 
Quadre 18. Emissions a curt termini (saldo viu) 


Concepte 2008 2009 2010 2011 2012 


Pagarés 887 688 36 - - 


Pagarés singulars - 50 - 9 - 


Pagarés Euro Commercial Paper - - 226 - - 


Valors EMTN - - - 257 625 


Emissió deute públic - - - 5.024 2.531 


Total 887 738 262 5.290 3.156 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


2. L’any 2006 es va acordar implantar un sistema de centralització de tresoreria (cash pooling) que es recull en 


l’article 22, de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, modificat per la Llei 16/2008, del 23 


de desembre, de mesures fiscals i financeres. 


3. Aquest paràgraf ha estat afegit arran de les al·legacions presentades. 
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Durant l’exercici 2012, a causa de les circumstàncies del mercat no es van emetre pagarés 


del programa de subhastes regulars, ni pagarés singulars domèstics. Tampoc s’han emès 


pagarés del programa Euro Commercial Paper, programa iniciat en el 2010. 


 


En l’exercici 2011 es van iniciar les emissions de valors dirigides a inversors detallistes a 


curt termini. 


 


A continuació es presenta un resum de les emissions a curt termini destinades a inversors 


detallistes que es van formalitzar en els exercicis 2011 i 2012: 


 
Quadre 19. Emissions a curt termini destinades a inversors detallistes 


Concepte Exercici 2011 Exercici 2012 


Venciment 2.5.2012 21.11.2012 29.4.2013 


Cupó 4,25% 4,75% 4,5% 


Import emès 2.234 2.639 1.531 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


3.3.4. Confirming 


El confirming és una modalitat de pagament que es va iniciar en el 1997 amb la signatura 


de convenis amb diverses entitats financeres per a la gestió de pagaments dels crèdits a 


càrrec de la Generalitat de Catalunya. 


 


Fins a l’exercici 2011 el confirming es presentava dins d’altres instruments financers, tal 


com es pot observar en el quadre 3 d’aquest informe. L’exercici 2012 va ser el primer any 


en què aquest concepte es va incloure com a endeutament financer, d’acord amb la 


decisió de l’Eurostat del 31 de juliol del 2012 que va considerar el confirming com deute 


financer i no comercial. 


3.4. VIDA MITJANA DE L’ENDEUTAMENT 


S’ha calculat la vida mitjana de l’endeutament de les operacions formalitzades durant 


aquest període a llarg termini i per aquest càlcul s’han considerat totes les operacions 


vives en cadascun dels exercicis analitzats. 


 


El 31 de desembre del 2012 la vida mitjana obtinguda de les operacions d’endeutament a 


llarg termini era de 12,3 anys. 


 


Respecte a l’exercici anterior hi va haver una lleugera disminució de 0,2 anys ja que va 


passar de 12,5 anys en l’exercici 2011 a 12,3 anys en l’exercici 2012. 


 


En el quadre següent es mostra la vida mitjana en funció de la classificació de l’en-


deutament a llarg termini per als exercicis 2011 i 2012. 
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Quadre 20. Vida mitjana de l’endeutament a llarg termini 


Concepte 2011 2012 Diferència 


Préstecs Schuldschein 15,7 16,5 0,8 


Préstecs Banc Europeu d’Inversions 22,0 20,2 (1,8) 


Altres préstecs 9,0 7,9 (1,1) 


Fons pel finançament del pagament a proveïdors - 10,0 - 


Institut de Crèdit Oficial (venciments financers) - 3,0 - 


Fons de liquiditat autonòmic  - 10,0 - 


Valors en euros 10,4 10,4 0,0 


Valors en divises 11,5 11,9 0,4 


Total 12,5 12,3 (0,2) 


Font: Elaboració pròpia. 


 


La variació més significativa és en els préstecs del BEI i Altres préstecs. Aquestes va-


riacions són com a conseqüència del següent:  
 


• Els préstecs del BEI tenen una vida mitjana que està entre 20 i 25 anys. A l’exercici 2012 


baixa respecte a l’exercici anterior perquè en l’exercici 2012 s’han subrogat cinc préstecs 


que s’havien concedit a Aigües Ter Llobregat. La data d’inici del préstec un cop subrogat 


és la data de subrogació la qual cosa fa disminuir la vida mitjana d’aquests préstecs. 
 


• En la modalitat d’Altres préstecs la reducció està motivada perquè en els últims exer-


cicis no s’han formalitzat gaires préstecs i per contra s’han produït amortitzacions. 


 


 


3.4.1. Calendari d’amortitzacions 


El calendari d’amortitzacions de l’endeutament tant a llarg com a curt termini es mostra en 


el quadre següent: 
 


Gràfic 2. Calendari d’amortitzacions 


 
Imports en milions d’euros. 


Font: Departament d’Economia i Coneixement. 
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A continuació s’exposen amb més detall els imports del deute viu el 31 de desembre de 


2012, que s’han d’amortitzar en els exercicis següents. 


 
Quadre 21. Calendari d’amortitzacions 


Exercici Amortització % % acumulat 


2013 13.073 30,6 30,6 


2014 4.758 11,1 41,7 


2015 5.715 13,4 55,1 


2016 2.826 6,6 61,7 


2017 1.844 4,3 66,0 


2018-2022 10.067 23,5 89,5 


2023-2027 1.551 3,6 93,1 


2028-2032 1.069 2,5 95,6 


2033-2041 1.888 4,4 100,0 


Total 42.791 100,0 100,0 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Com es pot observar, en un termini de deu anys s’haurà d’amortitzar el 89,5% del deute 


pendent el 31 de desembre del 2012. Els exercicis en què els imports són més significatius 


són el 2013, que inclou l’endeutament a curt termini, i el període 2018-2022, que inclou 


l’amortització dels préstecs concertats en l’exercici 2012 com a mecanismes de suport a la 


liquiditat. 


 


 


3.5. ESTRUCTURA DEL DEUTE SEGONS LA NATURALESA DEL TIPUS D’INTERÈS 


En el quadre següent es recull el deute en funció del tipus d’interès que es remunera, fix o 


variable, i l’evolució d’aquest en el període objecte d’anàlisi. 


 
Quadre 22. Estructura del deute per naturalesa del tipus d’interès 


Exercici 


A tipus fix A tipus variable 


Total Import % Import % 


2008 9.365 58,0 6.770 42,0 16.135 


2009 13.112 65,0 7.074 35,0 20.186 


2010 18.309 65,2 9.787 34,8 28.096 


2011 22.820 64,2 12.723 35,8 35.543 


2012 25.120 58,7 17.671 41,3 42.791 


Imports en milions d’euros. 


Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 


 


Com es pot observar, el percentatge d’operacions vives a tipus d’interès fix es manté 


bastant estable amb el màxim en l’exercici 2010, amb l’aparició de l’emissió a inversors 
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detallistes que comportava cupons a tipus d’interès fix. Encara que en exercicis posteriors 


també hi van haver emissions a inversors detallistes, l’increment de l’endeutament a curt 


termini amb interessos variables va compensar els percentatges. 


 


 


 


4. SALDO I TIPUS D’INTERÈS MITJÀ 


El tipus d’interès mitjà, amb el qual s’ha remunerat cadascuna de les operacions s’obté del 


quocient entre els interessos reconeguts durant l’exercici i el deute viu mitjà de les ope-


racions de les quals s’han reconegut interessos. 


 


En el quadre següent es mostra, per una banda, els imports dels saldos mitjans cor-


responents a cadascuna de les modalitats d’endeutament en què s’han classificat les 


operacions vigents durant l’exercici 2012 i, per una altra banda, en percentatge, el tipus 


d’interès mitjà amb què s’han remunerat les disposicions de crèdit. 


 


Quadre 23. Saldo i tipus d’interès mitjà (operacions vigents 2012) 


Modalitat d’endeutament Saldo mitjà Tipus mitjà % 


Préstecs Schuldschein 2.243 3,54 


Préstecs Banc Europeu d’Inversions 1.231 3,58 


Altres préstecs 3.762 3,47 


Fons pel finançament del pagament a proveïdors 1.010 5,79 


Institut de Crèdit Oficial (venciments financers) - - 


Fons de liquiditat autonòmic  - - 


Valors en euros 17.043 4,42 


Valors en divises 923 3,39 


Total endeutament 26.212 4,19 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Per calcular els saldos i tipus d’interès mitjà exposats en el quadre anterior no s’han tingut 


en compte els saldos dels préstecs de l’Institut de Crèdit Oficial (venciments financers) i 


del Fons de liquiditat autonòmic perquè durant l’exercici 2012 no es van reconèixer 


interessos. 


 


El valor obtingut de tipus d’interès mitjà per les operacions d’endeutament de l’exercici 


2012, sense tenir en compte l’endeutament a curt termini, ha estat del 4,19%. 


 


Els préstecs de l’Institut de Crèdit Oficial, quatre en total, tenen un tipus d’interès revisable 


semestralment però a pagar anualment. El tipus d’interès és variable i pel primer semestre 


és el 6,063%, 6,038%, 6,509% i 6,511%, respectivament, per cadascun dels préstecs, molt 


per sobre del tipus d’interès mitjà de l’exercici 2012 que era el 4,19%.  
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Els préstecs del Fons de liquiditat autonòmic tenen un tipus d’interès mensual a pagar 


anualment. El tipus d’interès previst pel 2012 és el cost de finançament del Tresor en el 


mercat secundari més un diferencial de 30 punts bàsics. Els tipus a aplicar són el 5,65%, 


el 5,16% i el 4,96% pels mesos d’octubre, novembre i desembre. Aquests tipus d’interès 


també estan per sobre del tipus d’interès mitjà de l’exercici 2012. 


 


A continuació es mostra l’evolució d’aquest tipus d’interès mitjà durant el període analitzat: 


 
Quadre 24.  Tipus d’interès mitjà 


Modalitat d’endeutament 2008 2009 2010 2011 2012 


Préstecs Schuldschein 4,46 3,69 2,89 3,23 3,54 


Préstecs Banc Europeu d’Inversions 4,91 3,68 3,7 3,81 3,58 


Altres préstecs 5,01 2,95 1,46 2,89 3,47 


Fons pel finançament del pagament a proveïdors - - - - 5,79 


Institut de Crèdit Oficial (venciments financers) - - - - - 


Fons de liquiditat autonòmic  - - - - - 


Valors en euros 4,67 4,72 4,16 4,85 4,42 


Valors en divises 5,54 2,96 3,4 3,57 3,39 


Total 4,71 4,27 3,57 4,28 4,19 


Font: Elaboració pròpia. 


 


En general i encara que la proporció entre interessos variables i fixos és molt similar. La 


disminució que es produeix en l’exercici 2010 en el tipus d’interès mitjà és a conseqüència 


de la forta disminució de l’euríbor en aquell exercici. 


 


Després de l’exercici 2010, els tipus d’interès van tornar a pujar encara que l’euríbor ho va 


fer més lentament.  


 


Gràficament l’evolució dels tipus d’interès mitjà en el període analitzat és la següent: 


 


Gràfic 3. Evolució del tipus d’interès mitjà 


 
Font: Elaboració pròpia. 
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En el gràfic següent es comparen els tipus d’interès mitjà i els tipus d’euríbor per 


disposicions a 1, 3, 6 i 12 mesos, que són els que s’han utilitzat per les disposicions que la 


Generalitat de Catalunya efectua en els préstecs formalitzats. 


 


Gràfic 4. Comparació del tipus d’interès mitjà de la Generalitat de Catalunya amb l’euríbor 


 


Font: Elaboració pròpia. 


 


L’evolució de l’euríbor té una certa similitud amb l’evolució del tipus d’interès mitjà encara 


que des de l’exercici 2009 el diferencial és considerable. 


 


En l’exercici 2012 la diferència augmenta i això és degut al fet que en l’exercici 2012 els 


tipus d’interès fixos als quals es formalitzen els préstecs augmenten mentre que l’euríbor 


estava en un nivell més baix. 


 


El fet que el percentatge d’operacions a tipus fix sigui elevat –entre un 58 i un 65% en el 


període analitzat– fa que la baixada important de l’euríbor en aquest període no es vegi 


reflectida de la mateixa manera en els tipus d’interès mitjà calculats per la Sindicatura. 


 


D’altra banda la difícil situació financera de la Generalitat dificulta el seu ‘accés als mercats 


financers i eleva el cost financer de les operacions malgrat que l’euríbor s’hagi mantingut 


baix els últims quatre anys. 


 


 


 


5. DESPESES D’EMISSIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ 


En el capítol 3 del pressupost de despeses s’hi recullen, a part dels interessos de l’en-


deutament, les despeses d’emissió, modificació i cancel·lació necessàries per dur a terme 


les operacions d’endeutament. 
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Aquestes despeses durant el període 2008-2012 han estat les següents: 


 


Quadre 25. Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació 


Concepte 2008 2009 2010 2011 2012 


Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació (deute públic en euros) - 3 86 160 63 


Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació (préstecs en euros) 1 3 30 26 34 


Despeses d’emissió, modificació i cancel·lació (deute públic en divises) * - - - - - 


Total 1 6 116 186 97 


Total despeses capítol 3 697 797 919 1.479 1.743 


% despeses d’emissió / total despeses 0,1 0,8 12,6 12,6 5,6 


Imports en milions d’euros. 


Font: Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 


* Les despeses d’emissió, modificació i cancel·lació del deute públic en divises són immaterials. 


 


A continuació es mostra gràficament l’evolució d’aquestes despeses durant el període 


analitzat. 


 


Gràfic 5. Evolució de les despeses d’emissió, modificació i cancel·lació 


 
Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Dins de les despeses d’emissió, modificació i cancel·lació de deute públic, els imports més 


importants són per comissions que es van meritar com a conseqüència de les emissions 


de valors dirigides a inversors detallistes. En l’exercici 2010 es va emetre una única emis-


sió de valors que va comportar unes despeses en comissions de col·locació i d’asse-


gurament de 73 M€. En el 2011 es van emetre tres emissions amb unes despeses totals de 


140 M€. En l’exercici 2012 hi va haver l’última emissió amb unes despeses totals de 63 M€. 


 


Respecte a les despeses d’emissió, modificació i cancel·lació de préstecs destaquen les 


comissions d’obertura de préstecs a partir de l’exercici 2010. 


0


20


40


60


80


100


120


140


160


180


2008 2009 2010 2011 2012


Despeses financeres


del deute públic en


euros


Despeses financeres


dels préstecs en


euros


Despeses financeres


del deute públic en


divises







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 32/2014 


29 


Com es pot observar, en general, en l’exercici 2012 es produeix una disminució en aquest 


tipus de despeses respecte als exercicis 2010 i 2011. La causa és la disminució de les 


comissions meritades per les emissions dirigides a inversors detallistes i perquè la majoria 


de les operacions formalitzades estan sota la cobertura d’institucions financeres de caràc-


ter públic com l’Institut de Crèdit Oficial o amb mitjans facilitats per l’Estat per al finan-


çament de les comunitats autònomes, com el Fons pel finançament del pagament a pro-


veïdors i el Fons de liquiditat autonòmic. En aquests casos les comissions són menors que 


les operacions realitzades amb entitats privades. 


 


 


 


6. INDICADOR DE CÀRREGA FINANCERA 


La càrrega financera s’obté de la suma de les despeses financeres i les despeses deri-


vades de l’amortització del principal del deute. 


 


L’indicador de càrrega financera mesura el percentatge d’ingressos corrents que han de 


destinar-se al pagament de la càrrega financera; és, per tant, un indicador d’endeutament. 


 


Aquest indicador també és una restricció legal al volum d’endeutament de les comunitats 


autònomes. Així sobre aquest aspecte, l’article 14.2 de la Llei orgànica de finançament de 


les comunitats autònomes (LOFCA) diu el següent: 


 


Així mateix, les comunitats autònomes podran concertar operacions de crèdit per ter-


mini superior a un any, qualsevol que sigui la forma com es documentin, sempre que 


compleixin els següents requisits: 


 


a) Que l’import total de crèdit sigui destinat exclusivament a la realització de despe-


ses d’inversió. 


 


b) Que l’import total de les anualitat d’amortització, per capital i interessos, no exce-


deixi del vint-i-cinc per cent dels ingressos corrents de la comunitat autònoma. 


 


També cal tenir en compte la disposició transitòria tercera de la Llei orgànica 2/2012, del 


27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, on es diu el següent: 


 


Fins al 2020, excepcionalment, si com a conseqüència de circumstàncies extraordi-


nàries resultés necessari per a garantir la cobertura dels serveis públics fonamentals, 


es podran concertar operacions de crèdit per un termini superior a un any i no su-


perior a deu, sense que resultin d’aplicació les restriccions previstes a l’apartat 2 de 


l’article 14 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Co-


munitats autònomes. Les operacions que es concertin sota aquesta excepció hauran 


de ser autoritzades en qualsevol cas per l’Estat, que apreciarà si es donen les cir-


cumstàncies previstes en aquesta disposició. 
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D’acord amb aquesta disposició i atesa la situació de la Generalitat de Catalunya la res-


tricció legal de l’article 14.2 de la LOFCA no és aplicable a l’exercici 2012. 


 


La Llei de finances públiques de Catalunya també va incloure aquesta restricció dins del 


seu articulat fins a l’exercici 2011, en el qual es va eliminar la referència concreta al 25% i 


es va establir de forma general que l’import de les amortitzacions havien d’ajustar-se a la 


normativa aplicable en cada moment a les administracions públiques, en el marc del 


sistema de finançament de l’Estat. 


 


A continuació es mostra l’evolució de l’indicador de càrrega financera de la Generalitat de 


Catalunya i de la mitjana del conjunt de les comunitats autònomes per al període 2008-


2012. 


 
Quadre 26. Indicador de càrrega financera per a la Generalitat de Catalunya 


Concepte 2008 2009 2010 2011 2012 


Capítol 3. Taxes, béns i altres ingressos 697 797 919 1.479 1.743 


Capítol 9. Variació passius financers 587 1.362 1.795 4.825 6.123 


Càrrega financera 1.284 2.159 2.714 6.304 7.866 


      


Ingressos corrents 24.001 26.129 22.675 21.639 22.462 


      


Indicador de càrrega financera: Catalunya 5,4% 8,3% 12,0% 29,1% 35,0% 


Indicador de càrrega financera: mitjana comunitats autònomes 3,8% 4,6% 6,6% 10,4% 16,1% 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Tal com es pot observar, l’indicador s’ha anat incrementant al llarg del període i no tan sols 


per l’increment de la càrrega financera sinó també pel descens en els ingressos corrents. 


 


El límit a Catalunya ha estat superat en els exercicis 2011 i 2012 encara que en l’exercici 


2012, tal com s’ha comentat anteriorment, no hi ha cap restricció legal a causa de la no 


aplicació de l’article 14.2 de la LOFCA. 


 


Un dels motius de la superació del límit en l’exercici 2011 va ser l’amortització de 3.000 M€, 


que corresponien a valors emesos al novembre del 2010 per inversors detallistes a un any i 


dos dies. 


 


A continuació es compara gràficament l’evolució que ha tingut l’indicador de càrrega 


financera de Catalunya respecte al conjunt de les comunitats autònomes. 


 


Per poder realitzar aquesta comparació s’han utilitzat les dades que presenta la Direcció 


General de Coordinació Financera de les comunitats autònomes del Ministeri d’Hisenda i 


Administracions Públiques. Això fa que per a la comunitat autònoma de Catalunya hi hagi 


unes petites diferències respecte a les dades abans presentades, però que en cap cas 


suposen diferències importants. 
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Gràfic 6. Evolució de l’indicador de càrrega financera 


 
Font: Elaboració pròpia. 


 


En l’exercici 2008 els indicadors de Catalunya i la resta de comunitats autònomes tenien 


valors similars, però a partir de l’exercici 2011 l’indicador de Catalunya es desvia del 


conjunt de comunitats autònomes ja que s’inicien els problemes de finançament i això va 


obligar a utilitzar l’endeutament a curt termini, que va comportar amortitzacions que no es 


podien diferir en el temps. 


 


 


 


7. INDICADOR DE DEUTE PER HABITANT 


Per poder fer el càlcul del deute per habitant s’han obtingut les dades de diferents fonts. 


Les dades de població provenen de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), i el deute total de 


les comunitats autònomes s’ha obtingut del Banc d’Espanya, ja que es tracta d’una font 


oficial que registra les dades de totes les comunitats autònomes i això permet fer compa-


racions. 


 


Les dades corresponents al deute inclouen les unitats que s’ocupen de l’Administració ge-


neral de la comunitat autònoma, de les universitats i d’aquells organismes i empreses 


dependents de la comunitat autònoma que es classifiquen com a Administració pública. 


 


Les dades del Banc d’Espanya difereixen de les dades facilitades pel Departament d’Eco-


nomia i Coneixement, degut a que les dades del Banc d’Espanya són dades extretes 


aplicant la metodologia del SEC95, tal com es pot observar en els quadres següents. 


 


En el quadre següent es mostra l’evolució de l’endeutament per habitant de Catalunya i de 


la mitjana del conjunt de comunitats autònomes. 
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Quadre 27. Evolució de l’endeutament per habitant 


Exercici 


Deute total  


(M€)  


Població  


(milers habitants) 


Deute per habitant 


Catalunya (€) 


Deute per habitant 


mitjana CA(€)  


2008 20.825 7.364 2.827,95 1.578,50 


2009 25.402 7.475 3.398,26 1.952,25 


2010 34.697 7.512 4.617,03 2.577,22 


2011 43.172 7.540 5.725,73 3.026,62 


2012 51.386 7.571 6.787,21 3.937,41 


Font: Banc d’Espanya i Institut Nacional d’Estadística. 


 


En el gràfic següent es mostra l’evolució del deute per habitant i la comparació amb les 


dades registrades per la mitjana de les comunitats autònomes per al període 2008-2012. 


 


Gràfic 7. Evolució del deute per habitant 


 
Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Com es pot observar, el deute per habitant a Catalunya ha estat més alt que la mitjana de 


les comunitats autònomes. 


 


En l’exercici 2008 el deute mitjà per habitant era de 1.578,50 € mentre que a Catalunya era 


de 2.827,95 €, fet que suposava una diferència de 1.249,45 €, un 79,2% més. 


 


Les dades per a 2012 mostren que la diferència ha augmentat, ja que mentre que el deute 


autonòmic mitjà era de 3.937,41 € a Catalunya se situava en 6.787,21 €, amb una diferència 


de 2.849,80 €, un 72,4% més. 
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A continuació es presenten els valors del deute total per habitant, per comunitats autò-


nomes en l’exercici 2012. 


Gràfic 8. Deute total de les comunitats autònomes per habitant. Exercici 2012 


 
Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Banc d’Espanya i l’Institut Nacional d’Estadística. 


 


 


 


8. INDICADOR DE DEUTE TOTAL SOBRE EL PRODUCTE INTERIOR BRUT 


En aquest apartat s’analitza el deute en relació amb el PIB a preus de mercat i es compara 


amb el de la resta de comunitats autònomes. S’han utilitzat les dades de l’INE (obtingudes 


al març del 2014) i del Banc d’Espanya. Les dades sobre el PIB relatives als exercicis 2008 


i 2009 són definitives, les del 2010 i 2011 són estimacions provisionals i les de l’exercici 


2012 és un avenç estimació. 
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A continuació es mostra un quadre amb la ràtio del deute sobre el PIB per Catalunya per al 


període 2008-2012. 


 


Quadre 28. Ràtio del deute sobre el PIB 


Exercici Deute total PIB Deute/PIB % 


2008 20.825 200.805 10,4 


2009 25.402 193.054 13,2 


2010 34.697 194.165 17,9 


2011 43.172 194.285 22,2 


2012 51.386 192.535 26,7 


Imports en milions d’euros. 


Font: Banc d’Espanya i Institut Nacional d’Estadística. 


 


L’evolució de l’indicador reflecteix una certa estabilitat els primers anys i després comença 


a augmentar. Aquest increment no només està explicat per un increment del deute, sinó 


que també és a conseqüència de la disminució del PIB.  


 


En el gràfic següent es mostra l’evolució registrada per la ràtio deute/PIB a Catalunya i es 


compara amb la mitjana de les comunitats autònomes. 


 


Gràfic 9. Evolució de l’endeutament 
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: Elaboració pròpia. 


En el gràfic anterior es pot observar com en els primers anys es mantenia una proporció 


similar entre Catalunya i la mitjana de les comunitats i com des de l’exercici 2010 la dife-
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rència s’ha anat fent més gran. La diferència percentual en l’exercici 2012 entre les dues 


magnituds se situa en 8,7 punts percentuals. 


 


En el quadre següent es mostren les dades del deute total i del PIB per a cadascuna de 


les comunitats autònomes, amb les dades de l’exercici 2012. 


 


Quadre 29. Deute total i PIB per comunitat autònoma. Exercici 2012 


Comunitat autònoma Deute total PIB Deute/PIB % 


Andalusia 20.544 138.923 14,8 


Aragó 4.606 32.543 14,2 


Astúries 2.675 21.889 12,2 


Balears 5.776 25.886 22,3 


Canàries 4.687 40.161 11,7 


Cantàbria 2.032 12.538 16,2 


Castella i Lleó 7.586 54.291 14,0 


Castella - La Manxa 10.190 36.143 28,2 


Catalunya 51.386 192.535 26,7 


Comunitat Valenciana 29.461 97.622 30,2 


Extremadura 2.436 16.367 14,9 


Galícia 8.261 55.308 14,9 


Madrid 20.130 185.188 10,9 


Múrcia 4.628 26.636 17,4 


Navarra 2.812 17.764 15,8 


País Basc 7.204 63.597 11,3 


La Rioja 1.045 7.847 13,3 


Total / mitjana comunitats autònomes 185.459 1.025.238 18,1 


Imports en milions d’euros. 


Font: Banc d’Espanya i Institut Nacional d’Estadística. 


 


Com es pot observar, el fet que una comunitat tingui un nivell alt d’endeutament en termes 


absoluts no implica que tinguin una elevada ràtio d’endeutament sobre el PIB, ja que 


aquest indicador posa en relació l’endeutament amb un indicador econòmic que reflecteix 


la producció total de béns i serveis produïts en un període de temps. 


 


Així, es pot observar que mentre Catalunya és la comunitat autònoma amb l’import més alt 


d’endeutament total en termes absoluts, en la ràtio deute/PIB ocupa la tercera posició, tal 


com es mostra en el quadre següent: 
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Gràfic 10. Deute sobre PIB per comunitats autònomes. Exercici 2012 


 
Font: Elaboració pròpia. 


 


 


 


9. CONCLUSIONS 


Com a resultat del treball de la Sindicatura de Comptes es formulen les observacions 


següents: 


 


1. El creixement en el saldo del deute en els últims exercicis ha estat especialment 


significatiu, amb una variació anual que supera el 20% i que al 2010 va arribar al 


39%. 


 


2. El 31 de desembre del 2012 la Generalitat de Catalunya tenia un total de 9.729 M€ en 


operacions vinculades a crèdit oficial o en operacions que faciliten liquiditat per part de 


l’Estat, que representaven el 27,1% de l’endeutament a llarg termini. Aquestes ope-
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racions estan formalitzades a un cost superior al tipus d’interès mitjà de la resta del 


deute per a l’exercici 2012. 


 


3. Les restriccions dels mercats per accedir al finançament a llarg termini va fer que en 


els exercicis 2011 i 2012, operacions que inicialment s’havien de formalitzar a llarg 


termini s’hagin formalitzat a curt termini. Això ha suposat que algunes operacions a curt 


termini es consideressin autoritzades per la part no disposada de les autoritzacions a 


llarg termini. 


En l’exercici 2011 la Generalitat va superar el límit d’endeutament viu per operacions 


d’endeutament amb termini de reemborsament igual o inferior a un any.  


 


4. A 31 de desembre del 2012, el 58,7% del deute era a tipus fix mentre que el 41,3% era 


a tipus variable; la vida mitjana de les operacions d’endeutament formalitzades a llarg 


termini era de 12,3 anys; en un termini de deu anys s’haurà d’amortitzar el 89,5% del 


total de deute pendent; i el tipus d’interès mitjà, sense incloure el deute a curt termini, 


era del 4,2%. 


 


5. S’ha produït un important increment de l’indicador de la càrrega financera al llarg dels 


exercicis analitzats, passa del 5,4% el 2008 al 35% el 2012, distanciant-se considera-


blement de la mitjana del conjunt de les comunitats autònomes.  


 


6. El 31 de desembre del 2012, Catalunya tenia un deute per habitant de 6.787,21 €, su-


perior a la mitjana de les comunitats autònomes.  


 


7. La ràtio deute/PIB de Catalunya va passar del 10,4% el 2008 al 26,7% en l’exercici 


2012. La ràtio i la seva evolució, durant el període analitzat, sempre ha estat per sobre 


la mitjana de les comunitats autònomes. 


 


 


 


10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 


tramès el 5 de novembre del 2014 al Departament d’Economia i Coneixement per tal que, 


si fos el cas, presentessin les al·legacions corresponents en el termini establert. 


 


A continuació es transcriu l’escrit d’al·legacions presentat pel Departament el 17 de no-


vembre del 2014. Els annexos enviats, juntament amb les al·legacions, no han estat 


reproduïts i estan disposats en l’arxiu de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
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Generalitat 


de Catalunya 


El conseller d’Economia 


i Coneixement 


 


 


Il·ltre. Sr. Jaume Amat 


Síndic major 


Sindicatura de Comptes 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Benvolgut síndic, 


 


En resposta al vostre escrit sobre el projecte d’informe referent a l’Anàlisi de l’evolució 


de l’endeutament financer de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2008-2012, amb 


el número de registre de sortida 09110/24, que va tenir entrada al Registre d’aquest 


Departament el passat 5 de novembre, us trameto, adjunt, l’informe del secretari ge-


neral amb les al·legacions pertinents. 


 


Així mateix, i en resposta a la vostra petició, també us fem arribar aquestes al·lega-


cions per correu electrònic en fitxer de word. 


 


Atentament, 


 


 


Andreu Mas-Colell 


 


Barcelona, 17 de novembre de 2014 


 


 


 


 


 


 


Generalitat de Catalunya 


Departament d’Economia i Coneixement 


Secretari general 


 


 


Al·legacions a l’informe sobre l’Anàlisi de l’evolució de l’endeutament financer de la 


Generalitat 2008-2012, que ha elaborat la Sindicatura de Comptes: 


 


1. Pàg. 8,[4] Quadre 1, en l’evolució del deute de les entitats incloses al sector 


APSEC, caldria dir que en el període analitzat part de l’augment del deute 


s’ha produït per: 
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o Subrogació de deute d’empreses públiques, com es pot veure al quadre 


7, a la pàgina 14[4] 


 


o  reclassificacions d’empreses amb deute elevats, com ara Edificis i Equi-


paments de Catalunya, ACA o FP Hospital de Sant Pau. S’adjunten qua-


dres explicatius. 


 


2. Pàg. 11,[4] penúltim paràgraf. Diu que en 2011 un 17% del deute a curt 


termini no es pot considerar autoritzat per l’Estat: 


 


o En realitat si estava autoritzat ja que es van utilitzar autoritzacions de deu-


te a llarg però una part es va emetre a curt degut a les condicions de 


mercat. Part del deute a curt cal considerar-lo formalitzat en base a auto-


ritzacions per emetre a llarg termini 


 


o El mateix es diu al quadre 15, pàgina 20: era deute autoritzat a emetre a 


llarg termini que les condicions de mercat van portar a emetre a curt  


 


o Aquest mateix tema s’esmenta a la conclusió 3.  


 


3. Pàg. 22,[4] apartat 3.4. Vida mitjana de l’endeutament. En aquest apartat 


calculen la vida mitjana de les operacions formalitzades sense tenir en 


compte que ja s’han produït amortitzacions i reduït la vida residual. Seria 


doncs la vida mitjana de l’endeutament formalitzat (12,3 anys) però no de 


l’endeutament viu, que seria inferior (5,49 anys). Això es recull també a la 


conclusió 4. 


 


4. Pàgina 15:[4] es diu que durant l’any 2012 no s’han fet emissions a través del 


programa EMTN i, en canvi, a la pàgina 21 es veu un increment dels valors 


EMTN (de 257 M€ a 625 M€). Durant l’any 2012 es van formalitzar emissions a 


curt termini a través de l’EMTN. 


 


5. Pàgina 18:[4] el total de préstecs ICO-vencimientos formalitzats va ser de 


1.304 M€: 1.044 M€ a llarg termini i 260 a curt termini. 


 


 


 


Albert Carreras 


Secretari general 


 


Barcelona, 17 de novembre de 2014 


 


 


4. Els números de pàgina es refereixen al projecte d’informe. En l’edició de l’informe definitiu, la paginació pot 


haver variat lleugerament. (Nota de la Sindicatura) 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 32/2014 


40 


11. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de 


Comptes. Un cop revisades es fan els comentaris següents: 


 


• L’al·legació número cinc, presentada pel Departament d’Economia i Coneixement, ha 


suposat que s’afegeixi un paràgraf nou en l’apartat 3.3.2 de l’informe, que amplia la 


informació inicial. 


 


• Pel que fa a la resta d’al·legacions, no s’ha alterat el text de l’informe, per entendre que 


les al·legacions trameses són explicacions que confirmen la situació descrita en el 


projecte d’informe o perquè no es comparteixen els judicis que s’hi exposen 
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I. INTRODUCCIÓ











1. INTRODUCCIÓ


Aquest informe recull l’activitat realitzada 
al llarg de l’any 2014 per l’Autoritat Catalana 
per a la Prevenció de la Tortura i d’altres 
Tractes o Penes Cruels, Inhumans o 
Degradants (ACPT). Aquest és el cinquè 
informe que es presenta al Parlament de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 74 de la Llei 24/2009, de 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges. 


El nombre de centres visitats ha continuat 
creixent en relació amb els centres supervisats 
els tres anys anteriors. S’han visitat 82 
centres, mentre que l’any 2013 se’n van 
visitar 53, l’any 2012, 36, i l’any 2011, 17. La 
característica comuna dels centres objecte de 
supervisió per l’ACPT és que exerceixen la 
custòdia de persones que, per motius diversos, 
estan privades de llibertat.


La novetat incorporada enguany, seguint les 
recomanacions metodològiques que l’any 
anterior va formular l’Associació de Prevenció 
de la Tortura –principal ONG d’àmbit 
internacional en la prevenció de la tortura–, 
ha estat la comunicació de manera immediata 
als responsables dels equipaments visitats de 
les observacions i les recomanacions que es 
deriven de les visites realitzades. Això ha 
permès que en el moment de presentar 
aquest informe una part important de les 
recomanacions ja es puguin considerar 
acceptades per l’administració responsable.


Metodològicament, també cal destacar la 
incorporació a l’Equip de Treball d’una tècnica 
externa, especialista en psiquiatria i en 
medicina legal i forense. Aquesta nova visió 
permet millorar l’anàlisi dels aspectes mèdics 
i de l’ús de les contencions mecàniques i 
farmacològiques, que en les visites a centres 
geriàtrics, unitats hospitalàries psiquiàtriques 
penitenciàries, centres de salut mental i 
departaments d’infermeria de centres 
penitenciaris sovint s’han de saber valorar. 


Aquesta incorporació de suport tècnic a 
càrrec de personal qualificat es veurà 
reforçada el proper any amb la col·laboració 
d’altres tècnics experts, especialistes en 
altres disciplines com ara la geriatria.


Cal recordar que totes les visites segueixen 
un protocol prèviament establert, 


singularitzat en funció del tipus de centre 
supervisat. Les visites es fan sempre sense 
avís previ i sense que hi hagi una franja 
horària definida.


Principals conclusions i recomanacions 


Aquest informe presenta per a cada centre 
visitat una breu fitxa en la qual, i entre 
altres informacions, es recullen les 
principals conclusions extretes per l’Equip i 
les recomanacions que se’n deriven.


D’aquestes conclusions i recomanacions, 
cal destacar-ne dues de manera especial:


1) Dèficits en el procés de custòdia dels 
detinguts. Actualment la durada real de la 
detenció preventiva comporta en molts 
casos una vulneració sistemàtica del dret a 
la llibertat (article 17 CE) del detingut, atès 
que el temps transcorregut entre la detenció 
i la conducció davant el jutge excedeix a 
bastament el “temps estrictament 
necessari” que recullen l’article 17.2 de la 
Constitució espanyola i l’article 520 de la 
Llei d’enjudiciament criminal. 


Per la seva banda, la UE ha dictat tres 
directives des del 2010, la Directiva 2010/64/
UE, sobre el dret de traducció i interpretació 
en els processos penals; la Directiva 2012/13/
UE, sobre el dret a la informació en els 
processos penals, i la Directiva 2013/48/UE, 
sobre el dret d’assistència de l’advocat en 
els processos penals, que, en línies generals, 
no són observades pels cossos policials del 
país i, en conseqüència, incideixen de ple 
en l’increment dels dèficits detectats en el 
procés de custòdia. 


El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha 
assentat en diverses sentències que les 
normes recollides en les directives 
comunitàries quan no s’han transposat en 
l’ordenament jurídic de cada estat 
gaudeixen de l’efecte directe vertical, que 
significa que són imperatives i que, com a 
tals, poden ser invocables de manera 
expressa i directa davant les autoritats 
públiques.


No és acceptable, doncs, que es denegui 
sistemàticament als lletrats l’accés al llibre 
de custòdia de detinguts per conèixer l’hora 
exacta de la detenció o, el que és molt més 







greu, la denegació de la còpia de l’atestat 
policial abans de començar la declaració de la 
persona detinguda. Aquesta pràctica 
contradiu clarament la Directiva 2012/13/UE, 
el termini de transposició de la qual finalitzava 
el 2 de juny del 2014. L’article 7.1 d’aquesta 
directiva estableix que “quan una persona 
sigui objecte de detenció o privació de llibertat 
en qualsevol fase del procés penal, els estats 
membres han de garantir que es lliuri a la 
persona detinguda o al seu advocat els 
documents relacionats amb l’expedient 
específic que estiguin en poder de les 
autoritats competents i que siguin 
fonamentals per impugnar de manera 
efectiva, segons el que disposa la legislació 
nacional, la legalitat de la detenció o de la 
privació de llibertat”.


Tampoc no és ajustada a dret la negativa de 
permetre a l’advocat comunicar-se 
reservadament amb el seu defensat des del 
primer moment de la detenció, sigui per 
telèfon o per qualsevol altre mitjà com ara la 
videoconferència, fins i tot, abans de 
entrevistar-se amb ell i de ser interrogat per 
la policia, d’acord amb el que estableix la 
Directiva 2013/48/UE en els articles 3.2a i 
3.3a. Si bé és cert que en aquest cas el 
termini de venciment de la transposició és 
per al proper 27 de novembre de 2016, la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea assenyala en diverses 
sentències que els jutjats nacionals s’han 
d’abstenir de fer interpretacions del dret 
penal intern que puguin comprometre les 
finalitats i els objectius de la normativa 
comunitària.


En un altre ordre de coses, la Sala de Govern 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) va acordar el passat 6 de maig de 
2014 fer un canvi en les normes de 
repartiment dels jutjats d’instrucció de 
Barcelona i establir una segona conducció 
de persones detingudes al partit judicial de 
Barcelona. 


En termes generals, la doble conducció s’ha 
de valorar positivament, atès que suposa 
una certa millora respecte de la situació 
anterior. Al mateix temps, però, és necessari 
posar en qüestió la forma com s’ha 
implantat i denunciar que resulta clarament 
insuficient per resoldre el problema de 
fons. Tal com s’ha establert, la doble 
conducció no soluciona la sistemàtica 


vulneració del dret a la llibertat de les 
persones detingudes, que se segueix produint 
en la gran majoria de casos.


En qualsevol cas, cal ser conscients que 
l’objectiu plantejat requereix la implicació 
activa de tots els operadors que participen 
d’una manera o altra en la tutela dels drets 
dels detinguts, molt especialment els cossos 
policials, els jutges i els advocats. Per això, i 
amb l’objectiu d’incrementar les garanties 
durant el procés de custòdia dels detinguts, 
l’ACPT recomana:


a) Que les comissaries de policia avisin els 
col·legis d’advocats immediatament després 
que es produeixi la detenció sense excuses ni 
demores.


b) Que els col·legis d’advocats contactin sense 
dilacions amb el lletrat designat o el que 
pertoqui per torn d’ofici.


c) Que l’advocat requerit assisteixi a la 
comissaria en un lapse de temps raonable i 
que es computi, si escau, el termini de vuit 
hores legalment establert a partir de l’avís.


d) Que els col·legis d’advocats adverteixin del 
fet que la legislació europea relativa a 
l’assistència al detingut és aplicable, notòria i 
pública, i que adverteixin que si els cossos 
policials persisteixen a negar l’exercici 
d’aquests drets s’haurà de denunciar la 
comissió de delictes, d’acord amb l’article 537 
del Codi penal.


e) Que els agents dels cossos policials 
practiquin les diligències sense demores 
indegudes.


f) Que, un cop practicades les diligències 
necessàries –tal com prescriu l’article 520 
LECrim–, els detinguts siguin immediatament 
traslladats davant l’autoritat judicial.


g) Que els jutjats de guàrdia estiguin en 
disposició de rebre detinguts durant el màxim 
lapse de temps possible (de 08.00 a 22.00 
hores ).


2) Policies locals i funcions policia judicial. 
Les visites realitzades a dependències de 
policies locals de Catalunya evidencien que 
assumeixen funcions de policia judicial, i que 
practiquen intervencions, detencions, 
custòdies i trasllats de detinguts amb diferents 







criteris i nivells d’autonomia i de col·laboració 
amb els Mossos d’Esquadra. S’observa una 
disparitat de competències assumides en 
matèria de policia judicial, de protocols 
d’actuació i d’experiències pràctiques.


Aquesta disparitat de funcions suscita el 
dubte sobre si en tots els casos s’observen 
els marcs legals vigents, que, cal dir-ho, 
contribueixen, a la pràctica, a l’existència 
d’aquestes diferències diametrals, ja que 
les nombroses previsions normatives 
estatals i autonòmiques que regulen les 
funcions de policia judicial de les policies 
locals no són prou coherents ni precises.


Amb l’objectiu d’incrementar en les 
policies locals les garanties durant el 
procés de custòdia dels detinguts, l’ACPT 
recomana:


a) És convenient procedir a una clarificació 
normativa que resolgui les incoherències i 
les insuficiències del marc legal autonòmic, 
amb un catàleg de les funcions de policia 
judicial que corresponen al Cos de Mossos 
d’Esquadra, que exerceix la funció de 
policia ordinària i integral, i de les funcions 
pròpies i complementàries que poden 
desenvolupar les policies locals.


b) En cada municipi, en els convenis que es 
poden signar entre el Departament d’Interior 
i cada ajuntament s’han de enumerar i 
concretar les funcions de policia judicial que, 
segons les dimensions, circumstàncies i 
possibilitats respectives, poden desenvolupar 
les policies locals corresponents d’entre les 
que determina el catàleg que estableixi la 
legislació autonòmica.


c) L’assumpció de la competència per part 
d’algunes policies locals per instruir 
atestats per atemptats o resistència contra 
agents de l’autoritat municipal, i fins i tot 
contra les autoritats o els funcionaris 
municipals, no té justificació tècnica ni 
pràctica i resulta inconvenient pel risc de 
confondre la condició subjectiva de víctima 
o de testimoni, amb la d’instructor, que 
necessàriament ha d’estar revestida 
d’objectivitat i imparcialitat.


d) Cal evitar el fet que grans municipis 
com ara Barcelona disposin d’una 
estructura permanent de recursos humans, 


instal·lacions i funcions dedicada a 
activitats de planificació de política 
criminal. D’una banda, no estan 
justificades, ja que excedeixen el que 
permeten les normes vigents i, de l’altra, 
no s’adiuen amb l’existència a Catalunya 
d’un model de policia integral 


e) El trasllat dels detinguts a càrrec de la 
Policia Local des del municipi en què s’ha 
produït la detenció fins a un altre on hi 
hagi dependències de Mossos només és 
admissible legalment quan està previst en 
els convenis subscrits entre l’ajuntament i 
el Departament d’Interior o en els plans de 
coordinació aprovats per aquest. En 
qualsevol cas s’han d’evitar les disfuncions 
administratives o organitzatives que 
impliquen dilacions derivades de trasllats 
extramunicipals per a la posada a 
disposició dels Mossos o més de dos 
trasllats successius, ja que afecten 
negativament els drets de les persones 
detingudes.


f) Finalment, en aquest apartat es proposa, 
com ja es va formular en l’informe anterior, 
que totes les àrees de custòdia de la policia 
local que presentin deficiències 
estructurals (impossibilitat de separar 
detinguts, manca d’eines de treball, 
inadequació d’instal·lacions) deixin 
d’actuar com a dipòsit de detinguts, i que 
siguin les dependències de custòdia dels 
Mossos d’Esquadra de la localitat o la zona 
en qüestió les que facin aquestes funcions. 


Marc institucional d’actuació de l’ACPT


Enguany l’esforç formatiu de l’ACPT s’ha 
dut a terme entorn del Protocol d’Istanbul. 
En aquest sentit es va commemorar el Dia 
Internacional en Suport a les Víctimes de 
la Tortura (26 de juny) amb una jornada 
sobre l’aplicació del Protocol d’Istanbul en 
la prevenció de la tortura i els 
maltracta¬ments, i la tasca dels OPCAT. 


D’altra banda, cal fer esment que queda 
pendent que el Parlament de Catalunya 
designi els dos nous membres del Consell 
Assessor per a la Prevenció de la Tortura 
que han d’ocupar la representació dels que 
s’han donat de baixa al llarg del 2014.







Incompliment de la Llei del Síndic de 
Greuges per la manca de comunicació a 
les Nacions Unides


Cal recordar un any més que, malgrat els 
anys transcorreguts des de l’aprovació de la 
Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de 
Greuges, resta pendent que el Govern espanyol 
comuniqui al Subcomitè de les Nacions Unides 
de Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o 
Penes Cruels, Inhumans o Degradants que el 


Síndic de Greuges actua com a Autoritat 
Catalana per la Prevenció de la Tortura. Cal 
cridar l’atenció sobre l’incompliment greu de 
la Llei del Síndic de Greuges que representa 
aquesta manca de comunicació. En aquest 
mateix context, resta també pendent de 
concreció el conveni de col·laboració entre el 
Defensor del Poble (en funcions de Mecanisme 
Nacional de Prevenció de la Tortura en l’àmbit 
espanyol) i el Síndic de Greuges (en funcions 
de Mecanisme Català de Prevenció de la 
Tortura).
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II. VISITES REALITZADES











2.1. Metodologia 


Durant el 2014 s’han realitzat un total de 82 
visites a 81 centres diferents, d’acord amb 
la distribució següent: 


 Policia de la Generalitat – Mossos d’Es-
quadra: 31 comissaries


 Policia local o guàrdia urbana: 30 
comissaries (31 visites)


 Centres penitenciaris: 5


 Centres geriàtrics: 5


 Centres de salut mental: 2


 Mòduls penitenciaris hospitalaris: 1


 Unitats hospitalàries psiquiàtriques peni-
tenciàries: 1


 Centres residencials de discapacitats: 1


 Centres de justícia juvenil: 1


 Centres residencials d’educació intensiva: 1


 Centres residencials d’acció educativa: 1


 Centres d’acolliment: 1


 Comunitats terapèutiques: 1


Una novetat respecte als anys anteriors és 
que les visites realitzades a centres gerià-
trics, unitats hospitalàries psiquiàtriques 
penitenciàries, centres de salut mental i 
departaments d’infermeria de centres 
penitenciaris s’han fet amb la participació 
i la col·laboració d’una tècnica externa, 
especialista en medicina legal i forense i 
psiquiatria, la qual cosa ha suposat un 
enfocament complementari i qualificat a 
l’hora de realitzar les visites; en particu-
lar, des de la perspectiva de l’anàlisi dels 
aspectes mèdics i de l’ús de les contenci-
ons mecàniques i farmacològiques.


Amb la incorporació d'aquesta experta 
s'inicia una nova perspectiva de treball de 
l'ACPT i la voluntat d'ara endavant és 
comptar amb la col·laboració d'altres tèc-


nics experts, especialistes en altres disci-
plines com ara la geriatria.


D'altra banda, des d’una perspectiva d’op-
timització de recursos en el desenvolupa-
ment de les visites, cal posar de manifest 
que en la majoria de casos s’han aprofitat 
els desplaçaments per visitar més d’una 
dependència. Així, és el cas de les comis-
saries de la policia catalana en què es 
visitaven simultàniament les dependèn-
cies de la policia autonòmica i les de la 
policia local o guàrdia urbana, amb l’ob-
jectiu, a més, de comprovar la coordinació 
entre ambdós cossos policials i els conve-
nis de col·laboració subscrits en matèria 
de seguretat ciutadana.


Les visites als diferents centres s'han 
desenvolupat amb normalitat i, com en 
anys anteriors, s'han fet sense avís previ i 
preferentment durant el dia o la tarda.


Les visites han estat presidides pel síndic 
o l'adjunt o adjunta en qui ha delegat. En 
particular, les relatives a centres d'inter-
nament de menors sempre han estat pre-
sidides per l'adjunta d'infants, la qual 
també ha estat acompanyada per la tèc-
nica i alguns assessors de l'Àrea d'Infàn-
cia del Síndic de Greuges.


Enguany també s'han entrevistat perso-
nes privades de llibertat, però per motius 
de seguretat i de protecció de dades no es 
publiquen les seves entrevistes, sinó que 
es recullen els aspectes més rellevants 
que s'han observat. En aquest sentit, algu-
nes visites s'han focalitzat en l'entrevista 
a una mostra representativa de la unitat, 
departament o establiment visitat. És el 
cas del Centre Penitenciari de Ponent, el 
centre terapèutic Font Fregona – Masia 
Maspons o el centre de justícia juvenil El 
Segre.  


Pel que fa a les comissaries de la Policia de 
la Generalitat –Mossos d’Esquadra, val a 
dir que enguany s’ha fet un esforç consi-
derable per arribar a tot el territori i visi-
tar les diferents regions policials de Cata-
lunya. Així, s'ha visitat per primer cop 
comissaries de la Regió Policial Pirineu 
Occidental i Regió Policial Girona.







Del total de comissaries visitades d'arreu 
de Catalunya algunes àrees de custòdia no 
són operatives i només se'n preveu l'ús en 
casos excepcionals. A tall d'exemple, és el 
cas de la comissaria de Mossos d’Esqua-
dra a plaça Espanya o la comissaria de 
districte de Mossos d'Esquadra a Barberà 
del Vallès, que trasllada tots els detinguts 
a l'Àrea Bàsica Policial de Cerdanyola.


Des d'un punt de vista estructural, les 
àrees de custòdia de detinguts de les 
comissaries de Mossos d'Esquadra són 
molt semblants entre si, llevat d'algun cas 
puntual com la de Girona, que va ser unes 
de les primeres de construir-se i per raons 
pressupostàries no s'han traslladat a les 
noves instal·lacions previstes. Les diferèn-
cies entre comissaries rauen en les condi-
cions materials i funcionals com ara el 
sistema de recanvi de flassades, l'estat de 
neteja de les cel·les, la separació entre 
adults i menors, etc.


Una de les diferències destacables és el fet 
que algunes comissaries ja no treballen 
amb el registre oficial en paper d'entrada 
i de sortida de detinguts, sinó que totes 
les dades relatives a la detenció i la custò-
dia del detingut s'han bolcat en el sistema 
informàtic policial. En les visites d'en-
guany ho hem observat a les comissaries 
de Girona i Vielha. La resta encara treballa 
paral·lelament amb els dos instruments.


En relació amb les comissaries de la poli-
cia local o guàrdia urbana, algunes de les 
visites s’han emmarcat en visites de 
seguiment. És el cas de la Guàrdia Urbana 
de Sant Andreu de Barcelona, visita que 
ha permès comprovar que enguany encara 
no s’havien traslladat a les noves depen-
dències que s’estaven construint i, per 
tant, les deficiències que s’havien detec-
tat el 2012 encara persistien.


Com es veurà més endavant, entre les 
funcions que la policia local pot fer com a 
policial judicial, enguany s’han tornat a 
constatar diverses casuístiques. En parti-
cular, pel que fa a la custòdia i el trasllat 
del detingut a disposició judicial. També 
s’ha constatat la manca d'homogeneïtza-
ció dels convenis subscrits entre els ajun-
taments i el Departament d’Interior en 
matèria de seguretat ciutadana. Com a 


novetat, cal posar èmfasi en el fet que 
algunes policies local, com ara la Guàrdia 
Urbana de Barcelona o la Policia Municipal 
de Girona, tenen grups específics 
d'investigació. 


Val a dir que alguns municipis disposen 
de cos de policia local, però no tenen llocs 
de custòdia, sinó que traslladen directa-
ment els detinguts a la comissaria de 
Mossos d’Esquadra que els correspon. És 
el cas de la Policia Local de Caldes de 
Montbui. D’altres, tenen llocs de custòdia, 
però  no compleixen els requisits necessa-
ris per funcionar amb totes garanties de 
seguretat per al detingut i l’agent de cus-
tòdia. És el cas de la Policia Local de Valls 
i la de Montmeló, entre d'altres. 


Finalment, també hi ha el supòsit d’algun 
cos de policia local que té lloc de custòdia, 
però no el fa servir i hi dóna altres usos, 
com ara de magatzem. És el cas de la poli-
cia local de Mollerussa, que té un dipòsit 
de detinguts que mai ha estat donat d'alta 
davant de cap departament oficial, atès 
que aquesta ciutat mai ha estat declarada 
com a cap de partit judicial. Per contra, hi 
ha policies locals, com la de la Roca del 
Vallès o la de Parets, que tot i no tenir àrea 
de custòdia de detinguts, davant una 
detenció, fan esperar el detingut en un 
dels despatxos de les dependències polici-
als acompanyat per un agent policial. 


Quant a les dependències de la Policia 
Local de Salt s'han visitat en dues ocasi-
ons. Es dóna la paradoxa que l'àrea de 
custòdia de detinguts de Salt està ubicada 
en una comissaria conjunta amb el cos de 
Mossos d'Esquadra, però és d'ús exclusiu 
de la Policia Local d'aquest municipi.


Pel que fa als centres penitenciaris, s’han 
visitat per ordre cronològic Homes de Bar-
celona, Brians 1, Lledoners, Ponent i Qua-
tre Camins. Quant a les instal·lacions, 
s’ha focalitzat la visita en els departa-
ments especials, de règim tancat i de san-
cionats, i els d’infermeria i psiquiatria. 
Tan sols en el cas de Quatre Camins es 
van visitar la cuina i els mòduls 
prefabricats.


La visita realitzada a Brians 1 es va cen-
trar en el departament especial d’homes i 







el del departament de dones. En canvi, en 
el cas del Centre Penitenciari Ponent, la 
visita es va focalitzar en entrevistes a 
interns arran de les denúncies rebudes pel 
Síndic de Greuges sobre l’existència de 
presumptes maltractaments.


Com a novetat d’enguany s’ha de destacar 
la visita realitzada al mòdul penitenciari 
de l'Hospital Santa Maria, que és el refe-
rent del Centre Penitenciari de Ponent.


Quant als centres de salut mental, és el 
primer any que s'han visitat. Així, s’ha 
visitat Benito Menni Complex Assistencial 
en Salut Mental i l'Hospital Psiquiàtric 
Universitari Pere Mata. Les visites a 
aquests centres s'han focalitzat en la Uni-
tat d'Aguts i la Unitat de Crisis d'Adoles-
cents (UCA) i, en el cas de Pere Mata, 
també en el Servei d'Urgències. En l'àmbit 
més estrictament penitenciari, s'ha visitat 
per segon cop la Unitat d'Hospitalització 
Psiquiàtrica Penitenciària de Catalunya, 
que ja es va visitar el novembre de 2011. A 
diferència del primer any, la visita d'en-
guany s'ha realitzat amb la participació de 
la metgessa, la qual ha prestat una aten-
ció especial al tema de les contencions 
físiques i farmacològiques.   


Amb relació als centres geriàtrics, s'han 
visitat per ordre cronològic el centre per a 
gent gran Gran Vitalia de Sant just, el cen-
tre per a gent gran Prytanis de l'Hospitalet 
de Llobregat, el centre per a la gent gran 
Jardín Pedralbes, la Residència Monterols 
de l'Institut Pere Mata de Reus i la Resi-
dència per a Gent Gran de les Corts. En 
aquestes visites s’ha posat l'accent en la 
supervisió de les instal·lacions, en les 
condicions de vida dels residents, en els 
ingressos, en les contencions i les histò-
ries clíniques dels residents.


Pel que fa als centres d'internament de 
menors s'ha visitat per primera vegada el 
centre de justícia juvenil El Segre. També 
s'ha visitat per primera vegada el centre 
residencial d'educació intensiva El Guaret 
i el centre residencial d'acció educativa 
Can Rubió. Quant als centres de protecció 
de menors s'ha visitat el centre d'acolli-
ment Talaia.


Finalment, també s'ha visitat el centre de 
discapacitats intel·lectuals i físics Cotto-
lengo i s'ha tornat a visitar per segon any 
consecutiu el centre terapèutic Font Fregona, 
que també ha estat objecte de diverses actu-
acions del Síndic, anteriors i posteriors a la 
primera visita que va tenir lloc el 4 de juny 
de 2013.


D'altra banda, des de l'inici de  l'activitat de 
l'Autoritat Catalana per a la Prevenció de la 
Tortura el 2011 i en compliment de l'article 
74 de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del 
Síndic de Greuges, cada any s'ha lliurat al 
Parlament l'informe anual sobre les actuaci-
ons dutes a terme.


Els informes recollien les visites que s'ha-
vien fet a espais on hi havia persones priva-
des de llibertat, classificades per tipus de 
centre, així com les recomanacions i les con-
clusions específiques i generals a les quals 
s'havia arribat. En aquest sentit, les autori-
tats competents de cadascun dels centres 
visitats tenien coneixement del resultat de 
les visites i les conclusions i recomanacions 
que se'n desprenien, un cop publicat l'in-
forme i mitjançant una comunicació que 
se'ls enviava perquè en fossin coneixedores, 
a fi que, si escau, adoptessin les mesures 
oportunes destinades  a millorar el tracta-
ment i les condicions d'estada de les perso-
nes privades de llibertat.


Com a novetat en aquest informe i, d'acord 
amb les recomanacions de l'Associació per a 
la Prevenció de la Tortura (APT), enguany 
s'han introduït alguns canvis en la metodo-
logia de treball de l'Equip de Treball des de la 
perspectiva d'elaborar i trametre les conclu-
sions i les recomanacions adreçades a les 
administracions competents després de 
cada visita. De la mateixa manera, enguany 
també s'ha considerat oportú canviar l'ela-
boració de l'apartat relatiu a les visites rea-
litzades. Així, es presenta una fitxa per a 
cadascuna de les visites amb les principals 
observacions sobre les novetats, deficiències 
o mancances que s’han observat, les reco-
manacions adreçades a les administracions 
competents i, si s'escau, les respostes rebu-
des. En algun cas també s’ha considerat 
oportú destacar els elements positius o dife-
rents respecte a la resta de centres visitats.







2.2. Visites realitzades: observacions, recomanacions i respostes rebudes


a. Comissaries 


POLICIA DE LA GENERALITAT - MOSSOS D'ESQUADRA


Comissaria de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra a Tàrrega


Data 23 de gener de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Comissaria de districte que presenta característiques similars a la resta, però de 
dimensions més reduïdes.


Té molt pocs detinguts i la majoria es traslladen directament a la seu de l’Àrea 
Bàsica Policial de Cervera. 


L’estat de conservació i manteniment de la comissaria és correcte.


Recomanacions No n’hi ha.


Resposta No se'n requereix. 


Comissaria de districte de la Policia de la Generalitat -Mossos d'Esquadra a les 
Borges Blanques


Data 23 de gener de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


La persona detinguda ingressa preventivament mentre es confecciona la minuta 
policial i compareix l’advocat. En funció del cas, es deixa sense efecte la detenció 
o es fa el traspàs formal del detingut a l’Àrea Bàsica Policial de Lleida.


El sistema de renovació de mantes no està protocol·litzat. En tot cas, és el Servei 
d’Administració el que s’encarrega de facilitar flassades noves quan ho creu 
convenient. 


La valoració de les instal·lacions de la comissaria és bona.


Recomanacions No n’hi ha.


Resposta No se'n requereix. 


Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Cervera


Data 23 de gener de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


En detencions amb diverses persones implicades s’habilita algun despatx de 
l’Oficina d'Atenció al Ciutadana i són el jutge i el secretari judicial els que es 
traslladen a les dependències policials per prendre declaració als detinguts.


La valoració de les instal·lacions de la comissaria és bona.


Recomanacions No n’hi ha.


Resposta No se'n requereix. 







Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Lleida


Data 6 de març de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Malgrat que tots els agents de Mossos d’Esquadra que acompanyen l'Equip de Treball 
durant tota la visita van degudament identificats, l’agent que atén el públic a 
l’entrada no porta el número d’identificació.


L’àrea de custòdia és a la planta subterrània de l’edifici policial i des de l’inici de la 
visita es detecta un problema de males olors.


L’estat de conservació i de manteniment de les cel·les, en general, és acceptable, però 
s'observen deficiències en els lavabos independents.


El sistema de renovació de mantes no està protocol·litzat. En tot cas, és el Servei 
d’Administració el que s’encarrega de facilitar flassades noves quan ho creu 
convenient. 


La persona detinguda ingressa a l’àrea de custòdia i fins que no es confecciona tota 
la fitxa policial i es pren declaració a totes les víctimes, no s’avisa l’advocat perquè hi 
comparegui. Informen que això es fa així perquè en certes ocasions es deixa sense 
efecte la detenció i, per tant, no és necessària la presència de l’advocat.


Recomanacions


1. Cal ser curós en la identificació dels agents durant el temps que estan de servei.


2. Cal que les flassades que es faciliten al detingut siguin d’un sol ús.


3. Cal millorar l’estat de neteja dels lavabos independents per als detinguts.


4. Cal resoldre el problema de males olors a l’àrea de custòdia.


Resposta Pendent


Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Berga


Data 13 de març de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


L’entrada des del pàrquing a la comissaria té una petita escala que dificulta una 
mica l’accés amb els detinguts. L’àrea externa del pàrquing no està degudament 
senyalitzada amb el rètol de gravació per càmera de seguretat ni tampoc disposa de 
l’armer. Això comporta que l'agent, quan arriba amb un detingut, hagi d’esperar a 
l’entrada amb el detingut i un altre hagi d'anar a deixar les armes a l’interior de la 
comissaria. La manca d’espai i el fet que es tracti d’un edifici adaptat impedeix 
poder disposar de la distribució dels espais de la manera habitual.


La persona detinguda ingressa a l’àrea de custòdia i fins que no es confecciona tota 
la fitxa policial no s’avisa l’advocat perquè hi comparegui.


Al costat de la comissaria hi ha un centre educatiu i, atesa la proximitat de la 
comissaria de Mossos d’Esquadra amb els dos únics jutjats que hi ha a Berga, es va 
demanar de fer una passarel·la que comuniqués ambdós edificis, de manera que els 
trasllats es poguessin fer amb seguretat. Malgrat que es va aprovar el projecte i es 
van iniciar les obres, finalment, han quedat aturades.







Recomanacions


1. Cal continuar amb el projecte de construcció de la passarel·la per al trasllat de 
detinguts a les dependències judicials, atesa la proximitat de la comissaria i els 
jutjats, quan la disponibilitat pressupostària ho permeti. D’aquesta manera es 
garantirà la seguretat ciutadana i una major immediatesa. 


2. Cal estudiar la possibilitat de situar l’armer a la zona d’accés a l’àrea de custòdia 
per evitar la incomoditat dels agents i retolar la zona exterior del pàrquing 
vigilada per càmera.


Resposta Pendent


Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Solsona


Data 13 de març de 2014


Número de visita Primera 


Observacions
La zona exterior del pàrquing no està degudament senyalitzada amb el rètol de 
gravació per càmera de seguretat i l’armer tampoc està ubicat a la zona 
immediatament anterior a l’entrada de la zona de custòdia.


Recomanacions
1. Cal estudiar la possibilitat de situar l’armer a la zona d’accés a l’àrea de custòdia 
per evitar la incomoditat dels agents i retolar la zona exterior del pàrquing 
vigilada per càmera.


Resposta Pendent


Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Horta -Guinardó


Data 22 d'abril de 2014


Número de visita Seguiment
Anterior: 28 de febrer de 2011


Observacions


El 2011 la zona de detinguts o àrea de custòdia era inutilitzable perquè la comissaria 
estava orientada a la seguretat ciutadana i la recepció de denúncies. Tanmateix, des 
del maig de 2013 és la primera comissaria de referència de l’ABP – Les Corts, la qual 
cosa significa que actua de contingència o de reforç en cas que el nombre de detinguts 
excedeixi la capacitat de l’àrea de custòdia de les Corts. Tot i així, aquestes 
dependències encara no s’han fet servir. 


L’àrea de custòdia no ha canviat respecte a l’any 2011, en què es va visitar per primer 
cop. Al contrari, encara continua havent-hi la cel·la que té el vàter en el sentit contrari 
a la resta i, per tant, malgrat l’existència del mur de separació, no resguarda ni 
protegeix la intimitat del detingut.


Una de les novetats és que les flassades són diferents (més gruixudes) són dins de 
bosses individuals de plàstic.


A la sala d’escorcoll hi ha el cartell informatiu de la instal·lació de càmera de 
videovigilància, però no de la gravació de so.


Les màrfegues estan repartides per tota la zona de custòdia, principalment a la zona 
de cel·les i en un despatx que no té un ús específic, sinó que es fa servir com a 
magatzem.







Observacions


S’inspeccionen dos tipus de furgonetes de trasllats de detinguts i presos. El model 
antic és una furgoneta cel·lular amb capacitat de fins a cinc persones. L’espai on van 
els interns està tancat amb clau i està custodiat per un agent del Cos de Mossos 
d’Esquadra que en fa el control directe a través d’una finestra.


El model antic es caracteritza perquè els interns van asseguts en una de les dues 
banquetes de ferro que hi ha, una davant de l’altra. No hi ha cinturó de seguretat i en 
funció de les circumstàncies, el detingut va emmanillat amb les mans al darrera. 
Aquest habitacle és un espai reduït que disposa de llum i ventilació. Per la seva 
banda, l’agent que escolta i controla els interns va assegut en un seient, amb cinturó 
de seguretat i situat just darrere del seient del conductor de la furgoneta.


El model nou es diferencia de l’antic en la col·locació dels seients on van els interns 
i perquè aquests són de plàstic. Hi ha dos fileres de seients, una darrera de l’altra com 
en un cotxe, amb capacitat de fins a cinc persones. Els seients porten cinturó de 
seguretat individual. Els col·loca l’agent i es bloquegen des de l’exterior. La furgoneta 
també disposa d’una caixa de seguretat on desar l’arma en cas de necessitat. També 
es diferencia de l’antic model perquè no té cap esgraó per pujar a la furgoneta.


 
Recomanacions


1. En la mesura que l’àrea de custòdia no es fa servir caldria desar les màrfegues 
i les flassades en un espai adequat que permeti tenir endreçat i resguardat tot el 
material de custòdia.


2. Cal posar el cartell informatiu de gravació de so a la sala d’escorcoll.   


3. Caldria adoptar algun tipus de mesura per traslladar tots els ocupants del 
vehicle amb totes les garanties de seguretat.


4. El model nou de furgoneta no té cap tipus d’esgraó que faciliti l’accés del 
detingut o pres amb algun tipus de dificultat o discapacitat. Caldria habilitar 
algun sistema que facilités l'accés d'un detingut amb discapacitat a la furgoneta.


5. Cal instal·lar dispositius de videovigilància als furgons de trasllat de detinguts.







Resposta rebuda: 
1/7/2014


• S'està adequant un magatzem pròxim a l'àrea de custòdia de detinguts on 
quedarà desat i tancat el material.


• El disseny del rètol informatiu ubicat a la sala d'escorcoll de l'àrea de custòdia 
de detinguts de l'ABP Horta -Guinardó s'ajusta exactament al que publica el DOGC 
núm.5709, de data 7 de setembre 2010, per la correcció d'errades de l'annex al 
Decret 78/2010, de 22 de juny, d'instal·lació de dispositius de videovigilància a les 
dependències policials de la Generalitat.


• Des de l'any 2010, els furgons de trasllat de la Direcció General de la Policia 
incorporen les mesures de seguretat per traslladar i protegir els ocupants del 
vehicle amb totes les garanties. Entre d'altres, els seients són individuals amb 
cinturó de seguretat i orientats en sentit de la marxa.


• Les noves unitats, que es renovaran aquest any, estaran dotades del seient de 
l'agent de custòdia orientat en sentit de la marxa i es preveu l'eliminació 
d'elements susceptibles de colpejar el cap de l'agent en cas d'accident.


• Actualment encara hi ha en servei furgons de trasllats que no incorporen aquestes 
modificacions, però se substituiran de manera gradual pels nous vehicles.


• Pel que fa a la incorporació d'un esgraó a la zona d'accés, que en aquest cas hauria 
de ser de tipus retràctil, és un mecanisme que s'havia incorporat en alguns vehicles 
i comportava avaries freqüents. Per resoldre aquesta qüestió, s'està estudiant 
incorporar a tots els nous furgons de trasllat una banqueta o esgraó portàtil.


• Quant a la instal·lació de dispositius de vigideovigilància als furgons de trasllat 
de detinguts, alguns dels furgons de trasllat que s'incorporaran aquest any 
estaran dotats amb dispositius de videovigilància. En el supòsit que el sistema 
funcioni satisfactòriament s'incorporarà en les futures unitats.


Comissaria de districte de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a 
Pineda de Mar


Data 8 de maig de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


El que més crida l’atenció del pàrquing és que al terra hi ha bosses de brossa per 
llençar que porten enganxada una etiqueta amb el nom i el cognom de la persona 
detinguda en qüestió i amb informació sobre la malaltia que té cadascuna. 
L'Equip de Treball fa notar la gravetat d’aquesta situació des d’una perspectiva de 
la protecció de dades. El sotsinspector ho reconeix, però afirma que la gestió 
d’aquests residus està centralitzada i que aquestes són les instruccions que reben. 
Indica que ho comunicarà a la persona responsable perquè es modifiquin les 
instruccions i que, mentrestant, la identificació de la bossa es farà només amb el 
número del detingut i no amb el seu nom, d'acord amb el suggeriment de l'Equip.


Crida l’atenció que a les tres persones que hi ha detingudes el dia de la visita se’ls 
ha fet treure les vambes per motius de seguretat perquè, segons informen, se’ls 
ha ofert treure’s els cordons, però no han volgut.


La dona està ingressada a la cel·la que es fa servir indistintament per a menors i 
dones. Si es dóna el cas que la cel·la és ocupada per una dona i hi ingressa un 
menor, se l’ubicaria en una de les cel·les d’adults, sempre que es garantís que 
queda resguardat de la vista d’altres detinguts. Si no és possible, se'l traslladaria 
a l'ABP corresponent.







Observacions


El sistema de renovació de flassades, atès que no hi ha cap protocol, és cada deu usos, 
tot i que reconeixen que podrien fer-ne alguna excepció si la flassada té un desgast 
evident o fins i tot depenent de la persona detinguda.


Les cel·les presenten un estat molt desgastat i les màrfegues i les flassades estan 
deixades de qualsevol manera en espera que les faci servir la propera persona 
detinguda.


Recomanacions


1. Cal protocol·litzar el sistema de recanvi de les flassades. La inexistència de cap 
protocol porta a una casuística diferent per a cadascuna de les comissaries, més enllà 
que s'accepti que s'han de canviar quan hi hagi restes biològiques, estiguin trencades 
o d'altres.


2. Cal deixar constància escrita que el detingut es nega a treure's els cordons de les 
sabates i accepta romandre descalç durant tot el temps que dura la detenció, abans de 
passar a disposició judicial o de quedar en llibertat.


3. Com que es tracta d’una comissaria amb un gran volum de detinguts, cal reforçar 
el sistema de neteja i desinfecció de les cel·les i millorar, en la mesura de les 
possibilitats, l’estat de manteniment i conservació de la pintura de les parets i de les 
bancades d’obra on seuen i jeuen els detinguts.


4. Cal que les flassades que es llencen de detinguts que tenen algun tipus de malaltia 
contagiosa s'identifiquin amb el número del detingut, no amb el seu nom.


5. Els menors i les dones no haurien de romandre detinguts a les cel·les d’homes. Si 
no està disponible la cel·la habilitada per a ells, cal que se’ls traslladi a l’ABP.


6. Cal que es doti d’algun espai on desar les màrfegues i les flassades en condicions 
òptimes d’ordre i de netedat.


Resposta rebuda 
17/11/2014


• Amb caràcter general es retiren les flassades un cop al mes, llevat que hi hagi restes 
biològiques o s'observi que no se'n pot prolongar l'ús, casos en els quals es 
substitueixen immediatament.


• Són pocs els detinguts que es neguen a treure's els cordons de les sabates i accepten 
de quedar-se descalços. No obstant això, s'ha donat l'ordre perquè en aquests casos 
es faci constar per escrit.


• La neteja de l'àrea de custòdia es fa d'acord amb les prescripcions del plec de 
condicions tècniques del contracte de neteja, que estableix que la neteja és diària 
sempre que hi hagi detinguts i a requeriment del Servei d'Administració en cas que 
no n'hi hagi.


• Pel que fa a l'estat de conservació i manteniment de la pintura, cal indicar que 
actualment es pinten les cel·les segons el calendari previst.


• Amb relació al destí de les flassades del detingut, el cas relatat va ser un cas 
totalment puntual que es va resoldre en el mateix moment en què es va observar 
durant la visita i així es va explicar a l'Equip de l'ACPT que va visitar aquestes 
dependències.


• Les mantes es col·loquen sempre en bosses de plàstic fins que es recullen, sense que 
constin les dades personals de la persona detingudat.







Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Ripoll


Data 22 de maig de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


La sala de reconeixements s’ha habilitat per fer-hi els escorcolls i està dotada de 
sistema de videovigilància i gravació de so. A diferència d’altres comissaries, la 
gravació de so funciona sempre que s’escorcolla el detingut.


A la zona d’homes hi ha quatre cel·les petites, una de les quals és de salut pública, i 
una de gran. La gran és inoperativa perquè es fa servir com a magatzem. La 
particularitat que tenen les cel·les és que les plaques turques són de porcellana. 
També hi ha una habitació amb dutxa.


Les flassades es canvien cada quinze dies. El control de les càmeres es fa des d’un 
despatx on també hi ha la farmaciola. La farmaciola inclou la informació bàsica sobre 
el que conté, però s’observa que hi ha medicació (tres pastilles diferents).


Recomanacions


1. Cal recordar que a les farmacioles no hi pot haver cap tipus de medicament.


2. Cal que tot el material de l’àrea de custòdia estigui dipositat en algun armari.


3. Cal posar el cartell informatiu que a la sala d’escorcoll també hi ha gravació de so.


4. Cal col·locar un cartell que identifiqui la cel·la gran per a l'ús que té assignat de 
magatzem.


Resposta rebuda: 
17/11/2014


• S'ha comprovat el contingut de les farmacioles i s'informa amb cartells que no es 
pot guardar cap tipus de medicament.


• Tot el material de l'àrea de custòdia s'ha endreçat.


• La sala d'escorcoll de l'ABP de Ripoll disposa de la retolació corresponent que indica 
que hi ha gravació d'imatge i de so. Ja la disposava en el moment de la visita de 
l'Equip de l'ACPT.


• S’ha col·locat el rètol informatiu que identifica la cel·la gran com a magatzem.


Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Olot


Data 22 de maig de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Les cel·les d’adults presenten un estat general de brutícia, males olors i deixadesa 
considerable i el servei de neteja és del tot insuficient per garantir les mínimes 
condicions d’higiene i de salubritat.


La cel·la de menors no disposa de cap avisador.


En un despatx hi ha flassades apilades pendents que se les emportin per rentar-
les o llençar-les.







Observacions


L’estat de flassades i màrfegues tampoc es considera l’adequat des d’un punt de 
vista de salubritat. Estan deixades de qualsevol manera en cadascuna de les 
cel·les.


La comunicació de la detenció al col·legi d’advocats es fa un cop la policia ha 
acomplert les primeres diligències d’investigació. Si no n’han de fer, la comunicació 
és immediata, però si n’hi ha poden passar algunes hores abans de fer la 
notificació al col·legi. També tenen consignat amb el col·legi d’advocats que li 
truquin a partir de les 8 hores. Per contra, la comunicació de la detenció al jutjat 
és immediata.


Recomanacions


1. Cal adoptar les mesures necessàries per assegurar la neteja diària i a fons de 
l’àrea de custòdia per garantir unes condicions adequades d’higiene i de salubritat.


2. Cal facilitar el mobiliari adequat per desar el material en un lloc que permeti 
tenir-lo endreçat i resguardat de la brutícia i les males olors.


3. Mentre no es protocol·litzi el canvi d’ús de les flassades, cal reforçar el sistema 
de conservació i neteja d’aquest material.


4. Cal pintar i desinfectar al més aviat possible les cel·les de i, en particular, les 
plaques turques.


5. Cal valorar la instal·lació d’un timbre per avisar a la cel·la de menors.


6. Cal insistir que la comunicació de la detenció es faci des del moment en què es 
produeix la detenció.


Resposta rebuda: 
17/11/2014


• La neteja es fa d'acord amb les prescripcions del plec de condicions tècniques 
del contracte de neteja. No obstant això, es va demanar a l'empresa de neteja una 
desinfecció a fons de l'àrea. 


• S'ha endreçat el material perquè es conservi adequadament.


• Amb caràcter general es retiren les flassades un cop al mes, llevat que hi hagi 
restes biològiques o s'observi que no se'n pot prolongar l'ús, casos en els quals se 
substitueixen immediatament.


• S'han desinfectat i pintat les cel·les de les plaques turques de l'àrea de custòdia.
Fins ara no s'ha instal·lat un timbre a la cel·la de menors.


• Les comunicacions de les detencions es fan d'acord amb el que preveu la 
normativa processal.







Comissaria de districte de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a 
Mollerussa


Data 30 de maig de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Només hi ha dues cel·les de dimensions reduïdes. A l’interior hi ha desada la 
màrfega, la flassada i el coixí. El coixí és del mateix material que la màrfega i és 
la primera vegada que es veu. Hi una dutxa a part que no es fa servir i que 
s’utilitza per posar-hi màrfegues i les flassades que s’han de destruir.


No hi ha protocol·litzat cap sistema de recanvi de les flassades.


Recomanacions
1. L’equipament de l’àrea de custòdia és de dimensions molt reduïdes, la qual 
cosa dificulta i condiciona el treball diari dels agents policials. Per aquest motiu, 
cal que s’adoptin mesures necessàries per ampliar la capacitat de l’espai que a 
hores d’ara és del tot insuficient.


Resposta rebuda: 
17/11/2014 • S'estudiarà com es pot incrementar l'espai destinat a l'àrea de custòdia.


 


Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Balaguer


Data 30 de maig de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


La sala on es fan els escorcolls té el cartell de gravació d’imatges, però no el de so.


La zona de custòdia de dones o menors està separada de la d’homes. Les 
condicions de neteja no són adequades.


No hi ha protocol·litzat cap sistema de recanvi de flassades. Es canvien cada cert 
temps sense especificar-ho.


En el moment de la visita l’agent a càrrec de la vigilància de l'àrea de custòdia no 
va identificat.


Recomanacions


1. Cal reforçar la neteja diària i a fons de la l’àrea de custòdia.


2. Cal recordar l’obligació que tenen tots els agents policials d’anar degudament 
identificats.


3. Cal instal·lar a la sala d’escorcoll el rètol informatiu de l’existència de gravació 
de so.


Resposta rebuda: 
17/11/2014


• La neteja es fa d'acord amb les prescripcions del plec de condicions tècniques 
del contracte de neteja.


• Els comandaments de l'ABP supervisen la uniformitat dels agents dins i fora de 
les dependències policials.


• La sala d'escorcoll ja disposava de la retolació corresponent sobre la gravació 
d'imatge i de so.







Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Tarragona


Data 12 de juny de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


A la sala d’escorcoll hi manca el cartell de gravació de so.


En aquests moments es canvien les mantes un cop al mes, però han proposat que 
siguin d’ús individual.


L’àrea de custòdia té un llibre de registre de contencions des d’on es controlen les 
contencions que es fan. Es fa constar l’ús que se’n fa, el temps que hi roman el 
detingut, si se l’ha traslladat al metge, entre altres aspectes, la qual cosa es valora 
positivament. Està en vigor des del 2013 i és comú a l’ABP del Tarragonès per 
iniciativa pròpia arran de l’incident que hi va haver a la comissaria del Vendrell, 
en què va morir un detingut.


La custòdia de dones i homes és compartida. No hi ha separació física, sinó que 
del total de cel·les que hi ha (setze) n’han deixat dues per a la custòdia de dones.  
No hi ha problemes de males olors, però caldria desinfectar i pintar algunes de les 
cel·les.


Recomanacions


1. Cal protocol·litzar el sistema de recanvi de les flassades.


2. Pel volum i la capacitat de la comissaria cal reforçar el sistema de neteja i 
desinfecció de les cel·les i millorar, en la mesura que sigui possible, l’estat de 
manteniment i conservació.


3. Cal habilitar un altre espai destinat exclusivament a la custòdia de dones.


4. Cal instal·lar a la sala d’escorcoll el cartell informatiu de gravació de so.


Resposta rebuda: 
17/11/2014


• Amb caràcter general es retiren les flassades un cop al mes.


• S'ha comunicat a l'empresa adjudicatària que s'ha de millorar la neteja i de 
desinfecció.


• S'ha modificat la distribució de les persones detingudes a les cel·les en funció del 
sexe i l'edat, de manera que s'ha disposat un espai destinat a la custòdia de dones.


• La sala d'escorcoll ja disposa de la retolació corresponent que indica que hi ha 
gravació d'imatge i de so.







Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a la Bisbal 
d'Empordà


Data 19 de juny de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Les instal·lacions són antigues, atès que és una de les primeres comissaries que es 
va construir amb el desplegament dels Mossos d’Esquadra a la província de Girona, 
ara farà uns vint anys. Això explica que les dependències de l’àrea de custòdia no 
siguin gaire grans i alguns espais tinguin assignat un doble ús.


L’estat de netedat de les cel·les és correcte. De fet, en el moment de la visita fa olor 
de desinfectant, malgrat que no es netegen cada dia. Tanmateix, caldria desinfectar 
i pintar les parets.


Recomanacions 1. Tot i la valoració general positiva del funcionament de la comissaria, caldria 
desinfectar i pintar les cel·les de la zona d’adults.


Resposta rebuda: 
17/11/2014


• La neteja de l'àrea de custòdia es fa d'acord amb les prescripcions del plec de 
condicions tècniques del contracte de neteja. No obstant això, s'ha demanat a 
l'empresa de neteja que faci una neteja a fons de l'àrea. Un cop s'hagi enllestit la 
neteja a fons, el personal de manteniment propi del Servei d'Administració de la 
Regió Policial pintarà les cel·les, d'acord amb el calendari que s'estableixi amb l'ABP.


Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Girona


Data 19 de juny de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


L’àrea de custòdia és bastant diferent de la resta de comissaries visitades i és una de 
les més antigues. Està situada a la planta subterrània de l’edifici i té dues entrades. 
Una des del pàrquing general de la comissaria, on no hi ha càmeres de videovigilància, 
i l’altra, d’ús més habitual, des d’un altre pàrquing interior, que sí que en disposa. En 
els dos casos el detingut i els agents que el custodien han de baixar escales per 
accedir a l’interior de l’àrea.


L’espai on hi ha les cel·les es divideix en dues zones. A la primera zona  hi ha dues 
cel·les i un bany exterior (amb pica de mans i placa turca). Les portes són de ferro amb 
finestreta i pintades de color groc. En aquest espai hi ha poca llum, però tot i això 
destaca l’estat de netedat i de manteniment, que es considera molt correcte, malgrat 
l’antiguitat de les instal·lacions. De fet, recentment s’han pintat les parets de les 
cel·les. A la segona zona hi ha set cel·les més de característiques similars a la majoria 
de comissaries visitades.


Com a novetat, cal destacar que les flassades són d’un sol ús. Les màrfegues s’envien 
a desinfectar.


També destaca que la comissaria no té cap llibre de registre de detinguts. Tot està 
informatitzat en l'aplicació informàtica SISD. Teòricament, el SISD substitueix el 
llibre de registre de detinguts, d’adults i menors, en format paper.


Recomanacions


1. L’àrea de custòdia és poc operativa i funcional tal com es va dissenyar a l'inici i, 
malgrat l’estat de netedat i de manteniment és molt correcte, no és un lloc confortable 
per al servei de custòdia ni per romandre-hi detingut. Quan la situació pressupostària 
ho permeti cal que es traslladin a unes noves dependències.


Resposta rebuda: 
17/11/2014


• Es pretén que l'espai estigui en tot moment en un bon estat de conservació i de 
neteja i sigui adequat tant per als agents de servei com per a les persones detingudes.







Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Blanes


Data 26 de juny de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


La comissaria és al costat dels jutjats de Blanes, la qual cosa permet que els trasllats 
de detinguts es facin des de l’interior de la comissaria a través d’un passadís que 
comunica els dos edificis.


Al pàrquing hi manca el cartell informatiu de gravació d’imatges i a la sala d’escorcoll, 
el de gravació de so. 


També hi ha deixat de qualsevol manera material divers (marcs de finestres amb la 
cantonada tallant, una bateria, etc.), que, segons informen, ha estat intervingut per 
ordre judicial. Se’ls fa notar el risc i el perill de tenir-ho allà, atès que en un 
forcejament o en una reducció algú, l'agent o el detingut, podria prendre mal.


L’àrea de custòdia presenta un estat de desgast considerable, en particular, la zona de 
cel·les.


Les cel·les de menors (2) estan separades físicament de les d’adults. Les cel·les són 
iguals que les d’adults, llevat que el lavabo (amb rentamans, tassa de vàter i dutxa) 
és a fora. L’estat de conservació i de manteniment és correcte.


Les cel·les d’adults (homes i dones) comparteixen el mateix espai. Es reserven les 
dues del fons per ubicar-hi les dones. En total, n’hi ha dotze i una està reservada per 
a detinguts sospitosos de ser portadors de substàncies estupefaents. 


Al passadís de les cel·les d’adults hi ha algunes màrfegues, alguns mitjans de 
contenció i, fins i tot, dos trampes per a ratolins. Sembla  que les van posar perquè 
algun detingut s’havia queixat i, fins i tot l’agent de custòdia n’havia detectat la 
presència.


Algunes de les cel·les són brutes en el moment de la visita, atès que han estat 
ocupades per detinguts que han passat aquell mateix dia a disposició judicial. Les 
parets de les cel·les estan en un estat deplorable (taques, pintades, restes orgàniques, 
etc.).


El sistema de recanvi de flassades és quinzenal aproximadament, si bé reconeixen 
que no hi ha inconvenient a facilitar-ne una de nova en cas que el detingut ho 
demani. Les noves estan dipositades en un dels despatxos on hi ha els armariets per 
desar-hi les pertinences de cadascun dels detinguts.


L’Equip fa el mateix recorregut que fan els detinguts quan passen a disposició 
judicial. És una mena de passadís que creua per l’interior d’un dels pàrquings de la 
comissaria fins arribar al soterrani del jutjat. Allà hi ha tres cel·les més, de 
característiques semblants a les de l’àrea de custòdia, però amb el bany a fora, que 
estan custodiades per tres agents policials. El que crida més l’atenció és que en 
aquest espai els agents sí que van armats, a diferència de l’àrea de custòdia, en què 
està prohibit expressament de portar-ne.  







Recomanacions


1. Cal ordenar i dipositar el material intervingut judicialment que hi ha en aquests 
moments al pàrquing exterior de l’àrea de custòdia en un espai més adequat.


2. Cal reforçar la neteja diària i a fons de la zona de cel·les i, en particular, de les 
plaques turques.


3. Cal instal·lar un cartell que identifiqui les cel·les per a menors.


4. Cal posar a la sala de ressenya i al pàrquing exterior els cartells informatius que 
indiquen que hi ha gravació de so i d’imatges, respectivament.


5. Cal desinfectar i pintar les parets de les cel·les d’adults, homes i dones.


6. Cal que es desin les màrfegues i les flassades en algun armari mentre no hi hagi 
detinguts. Un cop fetes servir servir, cal retirar-les per desinfectar-les o destruir-
les.


7. Cal recordar que és necessària la separació entre homes i dones. En la mesura 
que no hi ha una separació física, el més recomanable és ubicar les dones 
detingudes a les cel·les de menors mentre siguin buides.


8. Cal que els agents de custòdia facin saber als detinguts que poden demanar 
aigua o que hi ha un espai on poden rentar-se en privat. Si no se’ls diu res, 
difícilment ho poden demanar.


9. Sembla contradictori que els agents de custòdia de l’àrea de custòdia no puguin 
dur armes per motius de seguretat i, en canvi, en duguin uns metres més enllà, a 
l’àrea de custòdia dels jutjats. Per bé que aquest espai no depèn de la Comissaria 
de Mossos, caldria que també s’habilités un armer en els punts d’entrada i de 
sortida.


Resposta rebuda: 
17/11/2014


• S'ha retirat tot el material intervingut judicialment que hi havia al pàrquing 
exterior de l'àrea de custòdia.


• S'ha demanat a l'empresa de neteja que faci una desinfecció a fons de l'àrea de 
custòdia.


• Res no impedeix que si les cel·les destinades a adults estan totes ocupades es 
puguin fer servir les destinades a menors,  però s'ha considerat que és necessari 
identificar les cel·les corresponents.


• La sala de ressenya ja disposa de la retolació corresponent que informa que hi 
ha gravació d'imatge i de so. S'ha col·locat el rètol informatiu de gravació 
d'imatges a la zona de la resclosa de l'àrea de custòdia.


• Un cop l'empresa de neteja hagi fet la neteja a fons de l'àrea de custòdia, el 
personal de manteniment propi del Servei d'Administració de la Regió Policial 
pintarà les cel·les de l'àrea de custòdia, d'acord amb el calendari que s'estableixi 
a l'ABP.


• S'ha endreçat el material de l'àrea de custòdia i es conserva en les condicions 
adequades.


• A la comissaria de Blanes es fa la separació entre homes i dones a l'àrea de 
custòdia.


 







Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Santa Coloma de 
Farners


Data 3 de juliol de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


El cotxe policial amb el detingut no pot entrar dins de la resclosa perquè és un 
espai massa petit. De fet, no s’ha fet servir mai i a hores d’ara s'utilitza com a 
magatzem. Per tant, el detingut surt al pàrquing i des d’allà creua a peu la resclosa 
fins arribar a l'àrea de custòdia acompanyat pels agents. Com a magatzem hi ha 
desat material divers (capses de fulls, flassades per llençar, dues cadires, una 
escala, un neumàtic, etc.).


La zona per a la custòdia de menors està separada físicament de la d’adults. Hi ha 
una cel·la i un lavabo a l’exterior. La cel·la disposa de flassades i màrfegues i té 
restes de menjar i gots fets servir que sembla que no s’hagin retirat des de la 
darrera vegada que es va utilitzar aquest espai, malgrat que d’això fa més de tres 
setmanes, segons consta en el llibre de registre de menors.  


Les cel·les d’adults, homes (5) i dones (1), estan ubicades a la mateixa zona.  La de 
dones es diferencia de la d’homes perquè la porta és tota de ferro. S’observa que 
hi manca un mur d’obra per impedir que l’ús de la placa turca quedi fora de la 
visió de terceres persones. D’altra banda, aquest espai està molt desgastat perquè 
fins i tot ha saltat el cobriment d’asfalt del voltant de la placa turca. A més, les 
parets també són brutes i presenten un desgast considerable.


Les cel·les d’homes són totes iguals, llevat d'una que és de grans dimensions. Una 
de les cel·les està destinada a albergar-hi sospitosos de delictes contra la salut 
pública. Tant les plaques turques com les parets estan molt desgastades i brutes.


Com a novetat, hi ha previst un sistema de recanvi de flassades de quinze usos. 
De fet, a la sala de control de l'àrea de custòdia hi ha enganxat a la paret un cartell 
de control de mantes en què els agents de custòdia marquen amb una “X” cada 
vegada que n'utilitzen una. Un cop s’han utilitzat quinze vegades (per cel·la) està 
previst retirar-les i dipositar-les en una bossa de plàstic per llençar-les.


També com a novetat hi ha l’acta de lectura de drets al detingut, a la víctima i a 
la persona denunciada sense detenció en Braille.


Recomanacions


1. Cal ordenar i dipositar el material divers que hi ha en aquests moments a la 
resclosa de l'àrea de custòdia en un espai més adequat i resguardat.


2. Cal desinfectar i pintar les parets de les cel·les d’adults (homes i dones) i la de 
menors. També cal pavimentar la zona on hi ha les plaques turques.


3. Cal que hi hagi una separació entre homes i dones. En la mesura que no hi ha 
una separació física, el més recomanable és ubicar les dones detingudes a les 
cel·les de menors mentre siguin buides.


Resposta rebuda: 
17/11/2014


• S'han adoptat les mesures per resoldre les incidències detectades, i s'ha retirat 
i ordenat el material que hi ha a la zona de la resclosa.


• Es preveu que l'any 2015 es facin obres de remodelació integral de l'àrea de 
custòdia, i s'ha ordenat fer una desinfecció a fons de l'espai.


• S'han donat les instruccions oportunes per mantenir adequadament separats 
els detinguts en cas que coincideixin homes i dones.







Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Salt


Data 3 de juliol de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Les instal·lacions de la comissaria de Mossos a Salt són compartides amb la Policia 
Local del municipi.


Els detinguts es traslladen a la comissaria de Mossos a Girona perquè a Salt no hi 
ha àrea de custòdia. Contràriament, sí que en té la Policia Local, però només 
l'empra aquest cos perquè els Mossos d'Esquadra consideren que l’àrea de custòdia 
no compleix les condicions per funcionar amb totes les garanties i d’acord amb els 
procediments i els protocols adoptats per la Direcció General de Policia.


 No és operatiu que la Policia Local faci custòdia preventiva de detinguts, a banda que 
les instal·lacions no compleixen els requisits per poder-ho fer amb tota la seguretat i 
les garanties pròpies d’aquests espais.


Recomanacions


1. Tenint en compte que els Mossos d'Esquadra traslladen els detinguts a la 
comissaria de Girona, caldria establir els protocols adequats perquè la Policia Local 
pogués sortir del terme municipal per traslladar els detinguts a Girona o bé preveure 
que la Comissaria dels Mossos a Salt es fes càrrec de la detenció des del primer 
moment.


2. Pel que fa a la zona de custòdia dels detinguts, i atesa la manca de condicions 
adequades, malgrat el poc temps que fa que es van inaugurar, es proposa que es 
clausuri de manera immediata.  Posteriorment, se suggereix l’Ajuntament de Salt i al 
Departament d’Interior que estudiïn les condicions per adequar aquest espai d’acord 
amb els protocols previstos per a les zones de detenció de les comissaries del cos de 
Mossos d'Esquadra i que aquestes cel·les s’incorporin com a àrea de custòdia, de 
manera que complementin la zona de detenció de la comissaria central de Girona.


Resposta rebuda: 
17/11/2014


• Les cel·les de la comissaria conjunta de Salt són d'ús exclusiu de la Policia Local 
d'aquest municipi i s'està treballant en un acord perquè tots els detinguts siguin 
conduïts a la comissaria de l'ABP Gironès.


Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Castelldefels


Data 10 de juliol de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Té àrea de custòdia de detinguts, però no en rep. No s’utilitza perquè tots els 
detinguts són traslladats a la comissaria que hi ha a Gavà, seu operativa de l’ABP. 
Tan sols es preveu que s’utilitzi en casos excepcionals, com ara que es facin obres 
o es pinti la comissaria de Gavà.


El fet que el dia de la visita no trobin els dispositius per encendre els llums de l’àrea 
de custòdia fa palès que aquest equipament no s’utilitza. Tot i així, hi ha un estat 
general de deixadesa: les mantes i les màrfegues són als passadissos, hi ha un 
cubell de brossa amb brutícia, les plaques turques són brutes, hi ha mala olor, etc.


Recomanacions


1. El fet que l’àrea de custòdia no s’utilitzi no justifica l'estat de deixadesa i brutícia 
en què es troba. Cal que l’ABP responsable de la gestió d’aquestes dependències 
adopti les mesures oportunes per garantir en tot moment les condicions d’higiene i 
de salubritat necessàries que han de tenir aquests espais.


Resposta Pendent







Comissaria de districte de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a 
Viladecans


Data 10 de juliol de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Té àrea de custòdia de detinguts, però no en rep. No s’utilitza perquè tots els 
detinguts són traslladats a la comissaria que hi ha a Gavà, seu operativa de l’ABP. 
Tan sols es preveu que s’utilitzi en casos excepcionals. 


L’estat de conservació i manteniment de l’àrea en general i de les cel·les en 
particular és acceptable.


Recomanacions No n’hi ha.


Resposta No se'n requereix.


Comissaria de districte de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Pont 
de Suert


Data 17 de juliol de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


L'àrea de custòdia de detinguts és a la planta 0 en lloc de la -1, però el detingut hi 
pot accedir des de dos llocs: a peu pla (és l’entrada habitual) o bé des d’un 
pàrquing que hi ha a la planta -1. En aquest darrer cas, cal que el detingut pugi 
per unes escales que hi ha de metall fins a l’àrea. Val a dir que a l’interior d’aquest 
pàrquing no hi ha videovigilància.


L’estat de conservació i manteniment és molt correcte.


Recomanacions


1. Amb la finalitat de garantir la seguretat física dels agents participants en la 
detenció i del mateix detingut, cal que no s’utilitzi el sistema d’accés que hi ha a 
la planta -1, atès que per accedir a l'àrea de custòdia s'ha de pujar per unes 
escales de metall. En tots els casos, cal que  l’entrada de la persona detinguda es 
faci sempre pel lloc habilitat a la planta 0.


Resposta Pendent


Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Vielha e Mijaran


Data 17 de juliol de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Es valora positivament la iniciativa de fer senyalitzacions a les cel·les de 
l’orientació de la Meca.


També es valora positivament l’estat de conservació, neteja i manteniment de les 
cel·les.


Recomanacions No n’hi ha.


Resposta No se'n requereix.







Comissaria de districte de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Ponts


Data 18 de juliol de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


La resclosa on s’atura el vehicle policial per fer baixar el detingut està senyalitzada 
al terra del pàrquing amb cinta adhesiva de color groc. Hi ha videovigilància, però 
no el cartell informatiu corresponent. 


Es detecta un problema de males olors i les plaques turques no són prou netes.


Les màrfegues i les flassades són a l’interior de les cel·les i el sistema de renovació 
depèn del Servei d'Administració.


Recomanacions


1. Cal reforçar el servei de neteja de la zona de cel·les i, en particular, de les 
plaques turques, i també adoptar mesures per eliminar el problema de males 
olors.


2.  Cal instal·lar al pàrquing el cartell informatiu corresponent de l’existència de 
videovigilància.


Resposta Pendent


Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Valls


Data 2 de setembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


La sala d‘escorcolls disposa d’un polsador per activar la gravació de veu, però no 
hi ha cap cartell informatiu.
  
Hi ha una habitació destinada a material de contenció, matalassos i màrfegues. 
Les màrfegues es canvien habitualment i en els casos en  què s’hagi facilitat una 
manta a persones amb malalties infeccioses hi ha un protocol específic per 
destruir-les (s’envien a cremar). En el moment de la visita, es corrobora que hi ha 
una capsa preparada per enviar a cremar.  


Telefonen a un call–center del col·legi d’advocats per avisar-los. Normalment això 
es fa després de la lectura de drets del detingut i un cop s’han finalitzat les 
diligències d’investigació.


Recomanacions


1. Caldria retolar la sala d’escorcolls amb un cartell que informi que hi ha gravació 
d’imatge i de so.


2. Cal que les flassades que es faciliten al detingut siguin d’un sol ús.


3. La comunicació de la detenció al Col·legi d’Advocats no es fa efectiva des del 
primer moment de la detenció, sinó un cop els agents han conclòs la instrucció 
de les diligències policials.


Resposta Pendent







Comissaria de districte de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a 
Montblanc


Data 2 de setembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Consta d’una sala d’escorcolls, que disposa de càmera de videovigilància. La sala 
disposa d’un polsador per activar la gravació de veu, però no hi ha cap cartell 
informatiu. Hi ha un detector de metalls.


L’estat de conservació i manteniment de les cel·les és molt bo.


Recomanacions 1. Caldria retolar la sala d’escorcolls amb un cartell de gravació d’imatge i so.


Resposta Pendent


Comissaria de districte de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a 
Barberà del Vallès


Data 23 de setembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions L'àrea de custòdia no és operativa, sinó que es traslladen tots els detinguts a l'ABP 
de Cerdanyola.


Recomanacions No n’hi ha.


Resposta No se'n requereix.


Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Plaça Espanya


Data 14 d'octubre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions Si bé la comissaria té àrea de custòdia, no s'ha fet servir mai. Es visita i es 
comprova que està en desús. La zona de cel·les és plena de bicicletes.


Recomanacions
1. Cal comprovar si hi ha alguna ordre de la Direcció General de la Policia que 
acordi que l'àrea de custòdia de la comissaria està fora d'ús i, si s'escau, si té 
assignats altres usos, com ara els de magatzem.


Resposta Pendent







Comissaria de districte de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Santa 
Perpètua de Mogoda


Data 28 d'octubre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


La sala de ressenya es fa servir per fer-hi els escorcolls. Això explica que tingui 
sistema de gravació d'imatges i de so. Tanmateix, tan sols hi ha el cartell 
identificatiu de gravació d'imatges.


L'àrea de custòdia no té llum natural perquè és a la part soterrània de l'edifici, 
però n'hi entra una mica a través d'una finestra que comunica amb la baixada del 
pàrquing.


Recomanacions


1. Cal reforçar la finestra que comunica l'àrea de custòdia amb el carrer per 
motius de seguretat.


2. Cal instal·lar el rètol informació de l'existència de gravació de so a la sala de 
ressenya.


Resposta Pendent


Comissaria de districte de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a 
Caldes de Montbui


Data 28 d'octubre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


La sala de ressenya es fa servir per fer-hi els escorcolls. Això explica que hi hagi 
un sistema de gravació d'imatges i de so. Tan sols hi ha el cartell identificatiu de 
gravació d'imatges. També crida l'atenció que dins la sala hi hagi un rentamans.


Tan sols hi ha dues cel·les. En cap cas es barregen adults amb menors o dones. En 
cas de coïncidència, els menors són traslladats a l'ABP de Granollers.


El cap no sap concretar la periodicitat exacta amb què es canvien les flassades. Hi 
ha un document de control i és el Servei d'Administració qui pauta quan s'han de 
canviar.


Recomanacions


1. Cal insistir en la necessitat de no barrejar en cap cas adults amb menors i/o 
dones.


2. Cal insistir en la necessitat de tenir els llibres oficials de registre d'entrada i de 
sortida de detinguts degudament emplenats.


Resposta Pendent







Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Sant Feliu de 
Guíxols


Data 4 de novembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


La sala d'escorcoll disposa de gravació d'imatge i de so, tot i que només hi ha 
senyalitzada la gravació d'imatges.


Hi ha cinc cel·les d'homes (inclosa la de salut pública) i una de dones i/o menors. 
Els homes estan separats de les dones i els menors. Les parets de les cel·les 
d'homes són molt brutes i els cal una capa de pintura. El més característic de la 
cel·la de menors és que el vàter és en una habitació annexa, juntament amb el 
rentamans. Tanmateix, no hi ha cap avisador a l'interior de la cel·la.


Segons informen, les flassades s'eliminen quan estan en mal estat o fan mala 
olor. 


Les flassades i les màrfegues estan deixades de qualsevol manera en cadascuna 
de les cel·les. El darrer detingut és de la setmana passada i, segons informen, el 
servei de neteja hi va acudir en acabat. Tanmateix, a l'habitació on hi ha el 
rentamans encara hi ha màrfegues al terra pendents de llençar i gots de plàstic 
fets servir.


Recomanacions


1. Cal instal·lar algun tipus d'avisador a la cel·la de dones/menors.


2. Cal instal·lar el rètol informatiu de l'existència de gravació de so a la sala 
d'escorcoll.


3. Cal reforçar el sistema de neteja i manteniment de les cel·les, i també de l'àrea 
de custòdia en general, tenint en compte que la comissaria és operativa des del 
1996.


4. Cal pintar les parets de les cel·les d'adults.


Resposta Pendent


Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra a Igualada


Data 18 de novembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Hi ha cinc cel·les d'adults, la primera està destinada a dones i les quatre restants 
són per a homes. Hi ha un lavabo amb dutxa independent. Totes les cel·les 
disposen de placa turca, bancada d'obra, porta de ferro i càmera de videovigilància. 
La cel·la número 4 té la placa turca a la vista. Els agents manifesten que es fa 
servir com a cel·la de salut pública. Les cel·les d’homes no estan separades de la 
de dones, però sí de la de menors. L'estat de neteja és deficient, malgrat que 
indiquen que el servei de neteja és diari.


Recomanacions
1. Cal garantir que les flassades que es faciliten al detingut siguin d’un sol ús.


2. Cal millorar l’estat de neteja de les cel·les dels detinguts i garantir-ne la 
intimitat, atès que la placa turca és a la vista des de diferents angles.


Resposta Pendent







POLICIA LOCAL O GUÀRDIA URBANA


Policia Local de les Borges Blanques


Data 23 de gener de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


No té àrea de custòdia.


Lliuren el detingut als Mossos d’Esquadra amb l’acta d’oferiment de drets i 
l’informe d’assistència mèdica.


Recomanacions No n'hi ha.


Resposta No se'n requereix.


 


Policia Local de Cervera


Data 23 de gener de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


No té àrea de custòdia.


Atès que no tenen vehicle policial amb mampara, en el cas de detenció truquen 
als Mossos d’Esquadra perquè vinguin a buscar el detingut.


Recomanacions No n'hi ha.


Resposta No se'n requereix.


 


Policia Local de Tàrrega


Data 23 de gener de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


No té àrea de custòdia


Lliuren el detingut als Mossos d’Esquadra amb l’acta d’oferiment de drets i 
l’informe d’assistència mèdica.


Recomanacions No n'hi ha.


Resposta No se'n requereix.







Policia Local de Berga


Data 13 de març de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Disposen d’una àrea de custòdia, però està inutilitzada. Antigament disposaven 
de quatre cel·les de detencions, però actualment  només conserven una única 
cel·la, la qual també s'empra com a magatzem. Es constata que la cel·la està 
completament inoperant, atès el seu estat de conservació i la manca de neteja.


Suposadament, disposen d’aquesta cel·la per si la Guàrdia Civil o el Cos Nacional 
de Policia no volguessin fes ús de les dependències de la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Berga.


Lliuren el detingut als Mossos d’Esquadra. En certes ocasions els avisen perquè 
assisteixin al lloc de la detenció i es pugui traslladar el detingut en un cotxe 
mampara.


Recomanacions


1. Cal que l’Ajuntament resolgui clausurar definitivament i sense dilació l’àrea de 
custòdia i identificar amb els rètols oportuns la zona com a magatzem o similar. 
Si la comissaria de la Policia Local de Berga mai rebés una petició de la Guàrdia 
Civil o de la Policia Nacional en el sentit d’utilitzar les seves cel·les, caldria 
indicar-los que disposen de les de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Berga.


Resposta rebuda: 
29/04/2014


• L'alcalde ha resolt clausurar definitivament l'àrea de custòdia de detinguts de la 
Policia Local de Berga i identificar amb els rètols oportuns la zona com a magatzem 
o similar.


Policia Local de Palau - solità i Plegamans


Data 3 d'abril de 2014


Número de visita Primera


Observacions


Les instal·lacions de la policia local són molt noves i comparteixen l’espai amb el 
Jutjat de Pau i el Registre Civil. L'àrea de custòdia és a la planta baixa annexa a la 
resta de dependències de la Policia Local.


L'àrea de custòdia és un espai molt petit amb un passadís i una cel·la. La zona de 
passadís està vigilada amb càmera de seguretat i hi ha el cartell informatiu. Al 
passadís hi ha el polsador d’aigua de la placa de turca.


La cel·la consisteix en una bancada d’obra on jeure i una placa turca. Presenta un 
estat de conservació i netedat adequat. La porta és de ferro amb finestreta i no 
disposa de càmera de videovigilància. També hi ha una finestreta petita que es 
preveu inhabilitar per motius de seguretat.


El detingut hi accedeix des del pàrquing, que està vigilat amb càmera de 
videovigilància. A la zona d’accés no hi ha armer, sinó que l’agent de la policia 
local que fa la detenció accedeix a les dependències amb l’arma i, un cop a dins, 
la diposita a l’armer que hi ha a la planta de dalt. Atès que el dipòsit de detinguts 
no s'ubica just a la sala immediata després del pàrquing, podria passar que el 
detingut coincidís amb algun ciutadà que fos present en aquell moment a les 
dependències policials.







Observacions


No hi ha llibre de registre de detinguts. Totes les incidències relatives a la detenció 
es fan constar en la minuta policial.


En tots els casos es lliura el detingut als Mossos d’Esquadra amb l’acta de lectura 
de drets enllestida i havent-lo traslladat prèviament a un centre sanitari. 
L’informe dels serveis mèdics s’adjunta a les diligències policials. La comunicació 
de la detenció al col·legi d’advocats la fan els Mossos d’Esquadra.


Recomanacions


1. Cal formalitzar un conveni de col·laboració i coordinació amb la Policia de la 
Generalitat – Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu de concretar que, en tots els 
casos, les persones detingudes es lliurin a aquest cos policial perquè iniciï les 
diligències d’identificació i investigació que escaiguin. Mentre això no es faci, 
caldria adoptar les mesures següents:


• Tenir un llibre específic de registre i custòdia de detinguts diferenciat per a 
adults i menors.


• Col·locar l’armer en un espai protegit i de seguretat  just a la zona d’entrada 
del pàrquing en lloc d’on està ubicat actualment, a la planta primera de l’edifici.
Complir compromís de substituir la finestra i el llum que hi ha dins la cel·la per 
motius de seguretat del detingut.


• Complir els articles 520.4 i 767 de la LECrim, que ordenen la comunicació 
immediata de la detenció al col·legi d’advocats.


Resposta Pendent


Policia Local de Montmeló


Data 3 d'abril de 2014


Número de visita Primera


Observacions


L'àrea de custòdia és a la part de darrera de les dependències policials i l’accés a 
la zona no està identificat de cap manera. El recinte habilitat com a dipòsit de 
detinguts consisteix en una sala d’ús polivalent, en vista dels diferents objectes que 
hi ha (bidons d’aigua, capses, una moto policial), amb dues cadires i vigilada per 
càmeres de videovigilància. Informen que van decidir instal·lar-hi càmeres, amb el 
rètol informatiu reglamentari, arran que diversos detinguts s’hi  autolesionessin.


En cas de detinguts no violents se’ls fa esperar en aquesta sala mentre es 
confeccionen les primeres diligències policials. Durant aquest temps el detingut 
està custodiat per un agent. En la resta de casos (detinguts violents) o, en cas de 
concurrència de més d’un detingut, està protocol·litzat traslladar-los a la comissaria 
dels Mossos a Mollet.


Annexa a la sala n'hi ha una altra dividida en tres habitacions. Una és oberta i plena 
d’extintors, l’altra és un lavabo tancat amb clau i la darrera –de petites dimensions– 
és semblant a una cel·la en la mesura que una té una bancada d’obra on jeure. 
Aquest espai està molt deixat i brut i sembla més aviat un magatzem que un lloc 
idoni on fer romandre el detingut amb garanties. Asseguren que fan servir aquest 
espai només de manera molt excepcional i durant un temps molt limitat, el 
necessari per redactar la minuta.







Observacions


No hi ha armer i, per tant, l’agent destinat a la custòdia del detingut hi ingressa amb 
l’arma.


Disposen d’un llibre de registre de detinguts per a adults i menors, però no hi consta 
l’hora d’entrada ni sortida del detingut.


El lliurament de detinguts als Mossos d’Esquadra es fa amb l’acta de lectura de drets 
i havent passat per un reconeixement mèdic.


Recomanacions


1. Tenint en compte que el dipòsit de detinguts no compleix les condicions 
mínimes i presenta deficiències des d'un punt de vista d’instal·lacions, de 
custòdia, de seguretat i d’eines de treball per funcionar com a comissaria de 
policia per a la custòdia de detinguts en funcions de policia judicial, amb totes les 
garanties, cal revisar el protocol d’actuació i de coordinació subscrit amb els 
Mossos d’Esquadra perquè aquests darrers es facin càrrec de la custòdia del 
detingut des de l’inici de la detenció, en tots els supòsits.


Resposta rebuda: 
30/10/2014


• Demanen quines són les condicions mínimes que han de tenir les instal·lacions 
de dipòsit de detinguts per poder estudiar tècnicament i econòmicament la 
possibilitat d'una reforma.


• El cap de la Policia Local també es posarà en contacte amb l'ABP per revisar el 
protocol d'actuació i de coordinació subscrit.


 


Policia Local de Parets del Vallès


Data 3 d'abril de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


No té àrea de custòdia.


Els detinguts es traslladen directament a la comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Mollet del Vallès amb l’acta de lectura de drets i, depenent del cas, havent passat 
un reconeixement mèdic.  Tot i així, de vegades porten el detingut a les oficines 
policials. S’està al despatx amb l’agent mentre elabora la minuta.


Recomanacions
1. Tenint en compte que la Policia Local no té àrea de custòdia i està protocol·litzat 
traslladar els detinguts directament als Mossos d’Esquadra en alguns casos, cal 
revisar el protocol d’actuació i de coordinació existent actualment entre ambdós 
cossos policials per traslladar els detinguts directament en tots els supòsits.


Resposta Pendent







 


Policia Local de la Roca del Vallès


Data 3 d'abril de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


No té àrea de custòdia. Tanmateix, en cas que es detingui una persona, se la fa 
esperar en un dels despatxos de les dependències policials acompanyada en tot 
moment per un agent que la custodia. En aquest cas, el detingut hi accedeix des 
de l’exterior. Si és un detingut amb símptomes externs d’agressivitat o excitació 
es trasllada directament a Mossos d’Esquadra.


En supòsits de més d’un detingut està protocol·litzat traslladar-los a la comissaria 
dels Mossos d'Esquadra a Granollers. Depenent de la càrrega policial, es redacta 
la minuta policial a les seves dependències o a les dels Mossos d’Esquadra.  


El detingut es lliura als Mossos d’Esquadra amb l’acta de lectura de drets i havent 
passat per un reconeixement mèdic. La comunicació de la detenció al col·legi 
d’advocats la fan els Mossos d’Esquadra.


Recomanacions


1. Quant a les persones detingudes, atès que la policia local no té àrea de custòdia 
i està protocol·litzat traslladar els detinguts directament als Mossos d’Esquadra 
només en alguns casos, cal revisar el protocol d’actuació i de coordinació existent 
actualment entre ambdós cossos policials per lliurar els detinguts a la Policia de 
la Generalitat –Mossos d’Esquadra perquè iniciïn les diligències d’identificació i 
investigació que escaiguin en tots supòsits.


2. Mentre no es revisa el nou conveni i es concreten els principals aspectes 
operatius entre ambdós cossos policials, cal que s’acrediti el compliment dels 
articles 520.4 i 767 de la LECrim, que ordenen la comunicació immediata de la 
detenció al col·legi d’advocats, de manera que es garanteixi l’assistència lletrada 
del detingut des el primer moment en què es produeix la detenció i durant tot el 
temps en què transcorre la situació de privació de llibertat.


Resposta Pendent


Guàrdia Urbana de Barcelona
Àrea de custòdia de la Unitat d'Atestats i d'Investigació


Data 10 d'abril de 2014


Número de visita Seguiment
Anterior: 15/11/2011 


Observacions


 
Àrea de custòdia de la Unitat d’Accidents de Trànsit


L’únic destacable respecte de l’anterior visita és que a la zona de cel·les, al fons 
de tot, hi ha una cel·la de dimensions molt reduïdes que sembla que s’utilitza per 
dipositar-hi les proves de convicció.


En l’ocasió anterior es va constatar que no hi havia màrfegues i en aquesta visita 
es comprova que cadascuna de les cel·les en té una. També s’ha instal·lat una 
pantalla de televisió a la zona del vestíbul des d’on l’agent de custòdia visualitza 
i controla les imatges que es graven en els diferents espais de la zona de seguretat.







Observacions


 
Àrea de custòdia de la Unitat d’Investigació


Aquesta àrea de custòdia és una novetat respecte de la visita que va tenir lloc a 
les dependències de la Unitat Centralitzada de Suport Operatiu l’any 2011. 
Informen que el motiu respon a una nova realitat en que s’han ampliat les 
funcions que la Guàrdia Urbana pot exercir com a policia judicial. Així, en virtut 
d’un nou conveni-protocol amb el  Cos de Mossos d’Esquadra s’amplien aquestes 
funcions en el sentit que la Guàrdia Urbana serà la responsable de la investigació 
dels tipus delictius amb penes de fins als tres anys. Tanmateix, s’observa que el 
conveni marc de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública entre 
el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Barcelona, tramès amb posterioritat 
a la visita, data del 26 de setembre de 2005.


Fins ara la tendència era traslladar tots els detinguts, llevat dels instruïts per 
delictes contra la seguretat vial, a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a les 
Corts. A partir d’ara, els detinguts per determinats fets delictius passaran 
directament per l’àrea de custòdia de la Unitat d’Investigació, la qual també 
assumirà el trasllat a les dependències judicials i el lliurament del detingut al 
jutge instructor.  


La sala d'escorcolls està dotada de càmera de gravació d’imatges i de so.  A 
l’interior no hi ha el cartell informatiu, sinó que està col·locat fora i només 
informa de la gravació de les imatges, però no del so.


A la zona de cel·les hi ha dos despatxos per prendre declaració i tres cel·les. No hi 
ha una zona específica de menors o dones. En el cas de detinguts menors, només 
n'hi entren si no hi ha cap detingut. Si n’hi ha el fan esperar en algun dels 
despatxos custodiat per un agent. Pel que fa a les dones, les traslladen a la cel·la 
que queda més resguardada.


Es valora positivament que les mantes siguin d'un sòl ús. També hi ha llibre de 
registre d'entrada i de sortida de detinguts.


En el moment que el detingut ingressa en l’àrea de custòdia s’avisa el col·legi 
d’advocats.


A la sala on hi ha l’ordinador que serveix per fer el control i la visualització de 
les imatges també hi ha una farmaciola que té paracetamol i aspirina. D’acord 
amb la normativa aplicable sobre les disposicions en matèria de senyalització, 
de seguretat i salut en el treball, les farmacioles ubicades als llocs de treball 
han de disposar d’un mínim de contingut material (gasses, benes, esparadrap, 
etc.) però no medicaments. Si les farmacioles contenen algun tipus de 
medicament, es preveu que estigui a l’abast de la persona que el necessiti, que 
n’ha de poder disposar, però les úniques persones que tenen aquestes 
atribucions són el personal sanitari.


Recomanacions


1. A la sala d’escorcolls cal instal·lar-hi el cartell informatiu de la gravació de so.


2. Cal garantir que a la farmaciola que hi ha a l’àrea de custòdia de la Unitat 
d’Investigació no hi ha cap tipus de medicació encara que sigui per a ús personal 
dels agents.


3. Cal garantir la completa separació de les dones respecte dels homes.


4. Cal recordar que els menors s'han d'ubicar en dependències diferents dels 
adults.







Resposta rebuda: 
1/10/2014


S'han dut a terme les millores sol·licitades:


• S'han col·locat els cartells informatius sobre la gravació de so.


• S'han tret els medicaments de la farmaciola.


• D'acord amb la instrucció de la Guàrdia Urbana que regula les intervencions 
amb detinguts, es preveu no posar dins la mateixa cel·la persones de diferent 
sexe ni  barrejar adults amb menors. Es fa constar el recordatori que els menors 
s'han d'ubicar en dependències diferents dels adults.


Policia Local de Palafolls


Data 8 de maig de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


No té àrea de custòdia.  


Traslladen les persones detingudes directament a la comissaria de Mossos 
d’Esquadra més propera o bé els truquen perquè les vinguin a recollir. Lliuren el 
detingut amb l’acta de lectura de drets, l’informe de reconeixement mèdic i la 
minuta policial. En algun cas redacten la minuta policial utilitzant les aplicacions 
informàtiques del Sistema d’Informació Policial (SIPD).


Recomanacions No n'hi ha.


Resposta No se'n requereix.


Policia Local Ripoll


Data 22 de maig de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


No té àrea de custòdia.


Tenen protocol·litzat lliurar els detinguts als Mossos d’Esquadra en el sentit 
següent: una vegada efectuada la detenció i introduïda la persona detinguda dins 
el vehicle dels Mossos d'Esquadra, han d’emplenar l’acta de lliurament del 
detingut per a la custòdia i el trasllat juntament amb l’acta de lectura de drets i 
lliurar-les amb el detingut. Posteriorment, es preveu prestar declaració dels fets a 
la comissaria dels Mossos d'Esquadra.


Recomanacions No n'hi ha.


Resposta No se'n requereix.







Policia Local Sant Joan de les Abadesses


Data 22 de maig de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


No té àrea de custòdia de detinguts.


Davant una detenció, tenen protocol·litzat lliurar els detinguts al Cos de Mossos 
d’Esquadra, amb l’acta de lectura de drets i de lliurament de persona detinguda 
per a custòdia i trasllat.


Recomanacions No n'hi ha.


Resposta No se'n requereix.


Policia Local de Mollerussa


Data 30 de maig de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Té àrea de custòdia, però no s’ha fet servir més arran del desplegament del Cos 
de Mossos d’Esquadra. L’espai està identificat amb un rètol de “privat” i s’utilitza 
com a magatzem.


Tenen protocol·litzat lliurar els detinguts al Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’acta 
de lectura de drets a persona detinguda, minuta policial i l'informe de 
reconeixement mèdic.


Recomanacions


1. Atès que el dipòsit de detinguts no acull cap detingut, cal donar de baixa i 
clausurar les instal·lacions de custòdia de detinguts de la Policia Local situades a 
la planta soterrània de l’edifici amb aquest fi i destinar-les a magatzem, que és 
l’ús que sembla que tenen.


Resposta rebuda: 
30/10/2014


• Mai ha estat donat d'alta davant de cap departament oficial, ja que aquesta 
ciutat mai no ha estat declarada com a cap de partit judicial.


Policia Local de Balaguer


Data 30 de maig de 2014


Número de visita Primera 


Observacions
No té àrea de custòdia.


Tenen protocol·litzat lliurar els detinguts al Cos de Mossos d’Esquadra.


Recomanacions No n'hi ha. 


Resposta No se'n requereix.







Guàrdia Urbana de Lleida


Data 30 de maig de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


L’àrea de custòdia és a la planta subterrània d’un edifici molt modern i de recent 
creació.


Hi ha sistemes de gravació d’imatges i so arreu de l'àrea de custòdia, llevat de la sala 
on es fan els escorcolls. Per decisió de l’intendent, cap de la Guàrdia Urbana, s’ha 
decidit que no n’hi hagi perquè es considera que l’ús de càmeres podria conculcar 
el dret fonamental a la intimitat de les persones.  


L’àrea de custòdia s’estructura en tres parts: una primera i general des d’on es fa el 
control de les gravacions; una segona on hi ha set cel·les per a homes adults, i una 
tercera, amb dues cel·les per a menors o dones. Informen que, tot i que hi ha cel·les 
per a detinguts menors d’edat, aquests no arriben a ingressar-hi amb caràcter 
general. Se’ls fa esperar en algun dels despatxos de l’Oficina d'Atenció Ciutadana.


Totes les cel·les són iguals. El que més crida l’atenció en sentit positiu és que en lloc 
de plaques turques hi ha tasses de vàter d’alumini.


Les mantes i les màrfegues estan desades de qualsevol manera en una de les cel·les 
d’homes que sembla ser que no es fa servir.


Tenen protocol·litzat traslladar els detinguts al Cos de Mossos d'Esquadra després 
de les primeres diligències policials, a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de la 
setmana. Els lliuren amb la minuta policial, l’acta de lectura de drets i un cop el 
detingut ha passat per un reconeixement mèdic.


La comunicació de la detenció al col·legi d’advocats es fa des de la comissaria de 
Mossos d'Esquadra.


Es consulta el llibre de custòdia de detinguts on s’anoten tots els aspectes i 
incidents que tenen lloc durant el procés de custòdia. S'observa que en alguns 
registres hi ha anotades les hores d’entrada, però no de sortida.


Recomanacions


1. Cal instal·lar càmeres de videovigilància a la sala d'escorcolls, sens perjudici 
que s’adoptin les mesures oportunes per garantir que les imatges quedin 
emmagatzemades per ser visualitzades únicament pels comandaments o 
responsables que s’acordin.


2. Per motius de seguretat, cal adoptar les mesures necessàries per substituir el 
sistema actual de mantes per unes de material ignífug. Mentre les mantes actuals 
no es retirin definitivament caldria desar-les en un armari que millori les 
condicions d’ordre i de manteniment.


3. Cal instal·lar un cartell que identifiqui les dues zones de cel·les per als usos que 
té assignats: homes i dones.


4. Cal insistir que la comunicació de la detenció s'ha de fer des del moment en què 
es produeix la detenció.


5. Cal emplenar diligentment tots els camps del llibre de registre de custòdia de 
detinguts, en particular pel que fa a l’hora d’entrada i de sortida del detingut de 
l’àrea de custòdia.


Resposta Pendent







Guàrdia Urbana de Tarragona


Data 12 de juny de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Les dependències de la Guàrdia Urbana ocupen un nou equipament que es va 
inaugurar l'octubre de 2013.


A hores d'ara, l'àrea de custòdia encara no és operativa per motius tecnològics.


Encara no hi ha armer, però es preveu instal·lar-ne un al pàrquing, just a la zona 
prèvia d'accés a l'àrea de custòdia.


L'àrea de custòdia consta de tres cel·les sense que s'hagi previst un espai específic 
i separat per a detinguts menors o dones.


Recomanacions 1. Cal garantir la separació entre homes, dones i menors a l'espai de l'àrea de 
custòdia. 


Resposta rebuda: 
08/10/2014


L'Ajuntament es compromet a dissenyar l'àrea de custòdia de detinguts amb 
espais separats per a homes, dones i menors. Transitòriament, si s'escau, portaran 
directament al Cos de Mossos d'Esquadra la persona detinguda per garantir-ne la 
separació.


 


Policia Local de la Bisbal d'Empordà


Data 19 de juny de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


No té àrea de custòdia.


Tenen protocol·litzat traslladar els detinguts a la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de la mateixa localitat.


Recomanacions No n'hi ha.


Resposta No se'n requereix. 


Policia Municipal de Girona


Data 19 de juny de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


La Policia Municipal de Girona custodia detinguts per delictes respecte dels quals 
tenen atribuïda la competència per a la instrucció de l’atestat, que són els delictes 
contra la seguretat viària i els relacionats amb els danys municipals. En la resta 
de supòsits, traslladen el detinguts a la comissaria del Cos de Mossos d'Esquadra 
de la localitat.







Observacions


L’àrea és a la planta subterrània de l’edifici de la Policia Municipal. Té dues 
entrades, depenent si el detingut hi accedeix des de l’interior o bé des del 
pàrquing. A la porta interior d’accés hi ha enganxat un cartell que informa que la 
zona està videovigilada. Fora també hi ha l’armer i les normes de funcionament 
del servei de custòdia de cel·les penjades a la paret.


Just a l’entrada hi ha dues cel·les, de dimensions petites, amb sistema de gravació 
d’imatges, tot i que no hi ha els cartells informatius que ho indiquin. Dins de les 
cel·les hi ha els matalassos i les mantes sobre la bancada d’obra.


Dins de l'àrea de custòdia no hi ha cap lavabo, que està situat a fora. L’àrea 
tampoc no disposa d’un espai específic on fer els escorcolls, sinó que es preveu 
fer-los al mateix vestíbul en una zona identificada amb una cinta adhesiva al terra 
i sota el control d’una càmera de videovigilància.


L’entrada del detingut des del pàrquing no té sistema de videovigilància i presenta 
un estat general de deixadesa i brutícia. Tampoc no hi ha armer, de manera que 
els agents respectius que traslladen el detingut han de deixar les armes a l'armer 
que hi ha en un altre punt d’accés a l’àrea de custòdia.


Recomanacions
1. Es recomana revisar el protocol d’actuació i de coordinació subscrit amb els 
Mossos d’Esquadra perquè aquests darrers es facin càrrec de la custòdia del 
detingut des de l’inici de la detenció i en tots els supòsits. Per aquest motiu, es 
proposa, a mitjà termini, procedir al tancament de l’àrea de custòdia.


Resposta rebuda: 
25/09/2014


• Les relacions de la Policia Municipal de Girona i el Cos de Mossos d'Esquadra 
estan regulades pel Conveni de coordinació i de col·laboració en matèria de 
seguretat pública i policia entre el Departament d'Interior i de l'Ajuntament de 
Girona, signat l'11 de febrer de 2002.


• Actualment aquest conveni està en fase de revisió, atès que preveia determinades 
actuacions que mai no s'han posat en pràctica i no preveia noves situacions 
sobrevingudes com ara la creació del grup d'investigació de la Policia Municipal o 
l'Oficina Integrada d'Atenció a la Ciutadania. Proposen incloure la recomanació de 
l'Equip en el procés de redacció per veure la viabilitat d'adaptar el nou conveni a 
les noves propostes. 


Policia Local de Blanes


Data 10 de juliol de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Segons el conveni de cooperació i coordinació en matèria de seguretat pública i 
policia signat l'any 1998, en els delictes contra la seguretat del trànsit la Policia 
Local acompleix totes les diligències i després tramet una còpia de l’atestat a la 
comissaria del Cos de Mossos d'Esquadra. En la resta de delictes, custodia el 
detingut mentre fa les primeres diligències i després el trasllada a dependències 
dels Mossos d'Esquadra.


L’àrea de custòdia és a la planta subterrània de l’edifici de la Policia Municipal. El 
detingut hi accedeix des del pàrquing i un cop a l’interior de les dependències de 
la Policia Local ha de creuar un vestíbul comú fins arribar al lloc, que no està 
identificat amb cap cartell.







Observacions


Hi ha cartells informatius de l’existència de càmeres de gravació d’imatges 
repartits per les dependències de la Policia Local, però no n'hi ha ni a l'àrea de 
custòdia ni al pàrquing.


L’àrea de custòdia només té dues cel·les (abans quatre). No hi ha cap lloc específic 
habilitat per fer-hi els escorcolls, ni sala d’entrevistes ni de ressenya.


La comunicació de la detenció al col·legi d’advocats la fa el cos de Mossos 
d’Esquadra per als delictes que no són competència seva.


Recomanacions


1. Les dependències dedicades a la custòdia de detinguts estan en un bon estat de 
conservació i manteniment. Tot i això, caldria corregir les deficiències indicades 
en l’informe: cartell informatiu de la càmera de videovigilància i habilitació d’un 
espai digne (no visible des del pàrquing de la comissaria i altres dependències) per 
fer-hi els escorcolls.


2. A mitjà termini, caldria tendir al lliurament de tots dels detinguts directament 
des del carrer a la comissaria dels Mossos d’Esquadra. Passar per dues dependències 
policials allarga innecessàriament els terminis de custòdia sense control judicial 
i suposa que els detinguts no puguin exercir els seus drets (la lectura de drets 
inclou l’assistència lletrada, però això no es fa efectiu fins arribar a la Comissaria 
dels Mossos), etc.


Resposta rebuda: 
25/08/2014


• El cartell informatiu de la càmera de videovigilància que faltava a la porta que 
comunica el garatge amb l'espai previ a l'accés a les cel·les ha ha estat restituït. 
Pel que fa a l'habilitació d'un espai digne per fer-hi els escorcolls, l'espai de què 
es disposa no permet més tancament. No obstant això, es prendran com a 
mesures el tancament de la porta del vestuari i la col·locació d'un biombo-
separador per donar privacitat al detingut durant l'escorcoll.


• Segons els protocols que tenen actualment, el lliurament del detingut als 
Mossos d'Esquadra ha de ser sempre amb les diligències preventives, per la qual 
cosa és imprescindible un temps, que sempre es procura que sigui el mínim 
possible, per confeccionar aquestes diligències. Amb relació als drets del detingut, 
assenyalen que la Policia Local els respecta tots i, fins i tot, fa la comunicació a 
l'advocat, al qual s'informa que el detingut es trasllada als Mossos d'Esquadra 
perquè comparegui a les seves dependències. 


Policia Local de Salt


Data 3 de juliol i 4 de novembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Les instal·lacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local són compartides, 
si bé hi ha espais que són privatius d’un cos o l'altre.  És un edifici relativament 
nou (2012) i de grans dimensions. Es dóna la paradoxa que de cara al públic hi 
ha un agent dels Mossos d'Esquadra i les denúncies que presenten els ciutadans 
són ateses per agents d’un cos o l'altre en funció de qui està lliure en aquell 
moment.







Observacions


El fet de compartir el mateix espai no afecta la forma o els protocols de treball 
de cadascun dels cossos, en particular pel que fa a la custòdia de detinguts. Així, 
els Mossos d'Esquadra no fan custòdia perquè no disposen d’àrea de custòdia, 
mentre que la Policia Local sí que fa custòdia preventiva de detinguts mentre es 
fan les primeres diligències (lectura de drets i minuta policial). El trasllat de 
detinguts a la comissaria de Mossos d'Esquadra a Girona el fan acompanyats 
d’un agent dels Mossos.


D’acord amb els protocols de treball previstos, es dóna la circumstància que si 
els Mossos d'Esquadra fan la detenció el detingut és traslladat immediatament a 
la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Girona perquè en facin la custòdia. En 
canvi, si fa la detenció la Policia Local el detingut passa prèviament per la seva 
àrea de custòdia i després és traslladat igualment a la comissaria dels Mossos 
d'Esquadra a Girona.


L'àrea de custòdia és a la planta subterrània de l’edifici i el detingut ingressa des 
del pàrquing que té càmeres de seguretat, però no està senyalitzat amb els 
cartells informatius corresponents. L'àrea tampoc no disposa d’armer perquè es 
preveu que els agents de policia puguin entrar-hi i fer-hi la custòdia amb armes.


L'àrea de custòdia és un espai molt gran en què hi ha moltes zones que queden 
fora de l’àmbit de control de les càmeres d’enregistrament existents. Malgrat la 
grandària, no hi ha cap espai específic on fer els escorcolls. D’altra banda, l’àrea 
tampoc està identificada com a tal.


Hi ha tres cel·les, una de les quals està inhabilitada en aquell moment, atès que 
sembla ser un detingut va fer malbé la porta de barrots. Les tres cel·les són 
iguals (bancada d’obra on seure o jeure i placa turca). A l’interior hi ha desades 
les mantes (no ignífugues), però no les màrfegues perquè consideren que no fan 
falta, atès que el temps que hi roman el detingut és el mínim imprescindible.


La resta de mantes estan deixades de qualsevol manera en una prestatgeria. Les 
que són per netejar igualment són al terra pendent de ser retirades.


No hi ha una zona de custòdia específica i separada per a menors o dones 
detingudes.


La comunicació de la detenció al col·legi d’advocats no la fa la Policia Local, sinó 
els Mossos d'Esquadra.


No és recomanable que la Policia Local faci custòdia preventiva de detinguts, a 
banda que les instal·lacions de què disposen no  compleixen els requisits perquè 
es pugui fer amb tota la seguretat i les garanties pròpies d’aquests espais.


Recomanacions


1. Tenint en compte que els Mossos d'Esquadra traslladen els detinguts a la 
comissaria de Girona, caldria establir els protocols adequats perquè la Policia 
Local pogués sortir del terme municipal per traslladar els detinguts a Girona o bé 
preveure que els Mossos d'Esquadra de Salt es fessin càrrec de la detenció des del 
primer moment.







Recomanacions


2. Pel que fa a la zona de custòdia dels detinguts, i atesa la manca de condicions, 
malgrat el poc temps que fa que es van inaugurar, es proposa que es clausuri de 
manera immediata.  Posteriorment a aquesta mesura se suggereix a l’Ajuntament 
de Salt i el Departament d’Interior que estudiïn les condicions per adequar aquest 
espai d’acord amb els protocols previstos per a les zones de detenció de les 
comissaries del Cos de Mossos d'Esquadra i que aquestes cel·les s’incorporin com 
a àrea de custòdia dels Mossos d'Esquadra, de manera que complementin la zona 
de detenció de la comissaria central de Girona.


Resposta rebuda:
17/10/2014


• Volen conèixer quines són les mancances a què fa referència l'ACPT.


• Consideren inadequat el suggeriment de preveure que els Mossos d'Esquadra a 
Salt es facin càrrec de la detenció des del primer moment.


• No troben aconsellable fer una àrea de custòdia dels Mossos d'Esquadra a la 
comissaria de Salt que complementi la zona de la detenció de la comissaria de 
Girona. 


Policia Local de Castelldefels


Data 10 de juliol de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Quan la Policia Local deté una persona per la comissió d’un fet delictiu, hi ha dos 
possibles itineraris depenent de si té atribuïda la competència per a la instrucció 
de l’atestat o no. En casos d’atestats amb detinguts per delicte amb titularitat de 
competència de la Policia Local (delictes contra la seguretat del trànsit) assumeixen 
la custòdia del detingut fins que el deixen en llibertat, imputat en la majoria 
d’ocasions. Informen que difícilment detenen per aquests delictes.


La comunicació de la detenció només es fa en els casos en què ells assumeixen 
tota la instrucció. En la resta de fets delictius, custodien el detingut mentre fan les 
primeres diligències i després el traslladen a la comissaria dels Mossos a 
Castelldefels perquè se’n facin càrrec i, si escau, el passin a disposició judicial.


Tot el recorregut que fa el detingut des del pàrquing fins que ingressa a l'àrea de 
custòdia està controlat per càmeres de videovigilància. Tanmateix, no hi ha els 
cartells informatius que ho indiquin.


L’àrea de custòdia és a la planta 0 i no està identificada de cap manera. És nova, 
la qual cosa queda palesa per l’estat de conservació i de manteniment que 
presenta. Disposa de tres cel·les, una de les quals (la número 1) té la placa turca a 
la vista de tothom.


Recomanacions


1. Cal identificar l’àrea de custòdia i posar els cartells informatius de l’existència 
de càmeres de videovigilància a tot arreu, inclòs el pàrquing.


2. Cal que s’inhabiliti la cel·la número 1, en la mesura que la ubicació de la placa 
turca no resguarda ni protegeix la intimitat de la persona detinguda.


Resposta Pendent 







Policia Local de Valls


Data 2 de setembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Malgrat que disposen d’una àrea de custòdia de detinguts informen que pràcticament 
està inservible. Només en fan ús quan es tracta d’atemptats contra un agent de 
l’autoritat. L’àrea de custòdia és al pis superior i no disposa d’una via d’accés 
específica. Per accedir-hi s’han de pujar unes escales metàl·liques. 


L’àrea no està degudament senyalitzada. Disposa de tres cel·les, però s’observa que 
una s’utilitza com a magatzem. Estan ubicades a la banda dreta del pis i a la banda 
esquerra hi ha els vestidors dels agents de policia. Es constata que l’estat de 
conservació no és l’apropiat i s’aprecia una manca de neteja. Cada cel·la disposa 
d’un matalàs i hi ha un inodor dins de la cel·la separat per un mur, però aquest mur 
no garanteix la intimitat de les persones. No disposen de càmeres de videovigilància.


Observacions


El registre de detinguts és informàtic, no hi ha registre en suport de paper. El 
sistema informàtic és un sistema propi (EUROCOP V-1563-1V). Hi ha errades en les 
fitxes de registre, atès que no consten les dades de sortida del detingut. Sorprèn 
que el sistema informàtic reculli dades respecte de la nacionalitat, raça i ètnia 
dels detinguts. Es constata que el sistema informàtic diferencia entre “blancs, 
grocs, negres, negres africans, nòrdics”, etc.


Informen que truquen directament al col·legi d’advocats i, ateses les deficients 
dependències, l’advocat s’entrevista amb el detingut a la mateixa entrada de la 
comissaria o bé al despatx on s'elaboren els atestats.


Finalment, es constata que els agents de la Policia Local no duen cap mena 
d’identificació i informen que mai no els n’han facilitat cap.


Recomanacions


1. L’Ajuntament hauria de resoldre clausurar-la definitivament i sense dilació i 
identificar amb els rètols oportuns la zona com a magatzem o similar.


2. Cal que els agents de la policia vagin degudament identificats.


3. No s'han de registrar els detinguts en funció de la raça a la qual pertanyen.


Resposta Pendent 


Policia Local de Montblanc


Data 2 de setembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


No té àrea de custòdia.


Tenen protocol·litzat traslladar els detinguts a la comissaria del Cos de Mossos 
d’Esquadra de la mateixa localitat.


Es constata que els membres de la policia local no duen cap mena d’identificació.


Recomanacions 1. Cal que tots els agents de la policia local vagin degudament identificats.


Resposta Pendent







Policia Local de Cerdanyola del Vallès


Data 23 de setembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Quan la policia local deté una persona per la comissió d'un fet delictiu, hi ha dos 
itineraris possibles, depenent de quin cos policial tingui atribuïda la competència 
per a la instrucció de l'atestat. Són competència de la policia local els atestats amb 
detinguts per delictes contra la seguretat viària i els relacionats amb la violència 
domèstica. En aquests casos, el detingut roman al dipòsit de detinguts fins que el 
lliuren a l'autoritat judicial. Es pot donar la circumstància que el detingut arribi a 
pernoctar-hi. En la resta de casos en què la policia local fa una detenció per delictes 
que no són competència seva, el detingut roman al dipòsit de detinguts mentre es 
confeccionen les primeres diligències policials (minuta policial, lectura de drets a 
persona detinguda i trasllat al metge). Informen que en aquesta situació el detingut 
passa poc temps, fet que es no pot comprovar, atès que el llibre de registre d'entrada 
i de sortida de detinguts no és fiable. Posteriorment, traslladen el detingut a la 
comissaria dels Mossos d'Esquadra amb la diversa documentació.


L'entrada de la persona detinguda a l'àrea de custòdia es fa sempre pel pàrquing no 
té càmera de videovigilància. L'àrea no està identificada amb cap cartell. Consta 
d'una primera sala des de la qual s'accedeix a la zona de cel·les. Hi ha tres cel·les 
individuals amb càmera de videovigilància, rentamans i vàter aïllat amb unes 
portes de plàstic. Sobre la bancada d'obra hi ha un matalàs de roba vell i brut en 
dues de les cel·les.


Es constaten les greus deficiències del llibre de registre d'entrada i de sortida de 
detinguts. D'una banda, hi ha assentaments en blanc (per exemple, no consta l'hora 
de sortida del detingut) i, d'altra banda, no consten registrats ni de bon tros tots els 
detinguts que han passat pel dipòsit. 


L'armer està situat en una dependència a part del dipòsit, la qual cosa no sembla 
gaire operativa.


Recomanacions


1. Atès que després de la visita la Policia Local informa que s'ha creat l'arxiu 
informàtic intern del llibre de registres de detinguts i que el llibre oficial de registres 
de d'entrada i de sortida de detinguts en paper no s'emplena en tots els casos, es 
recomana donar-lo de baixa perquè si no es porta adequadament, pot menyscabar 
la seguretat jurídica i la tutela dels drets dels detinguts, sens perjudici de les 
eventuals responsabilitats que se'n puguin derivar per als funcionaris policials.


2. Cal senyalitzar la zona de custòdia amb un cartell informatiu en el punt d'accés.


3. Cal instal·lar els cartells informatius de l'existència de càmeres de videovigilància 
en tots els espais on n'hi hagi.


4. Cal instal·lar càmera de videovigilància a la zona del pàrquing i a l'antesala de la 
zona de cel·les que garanteixi la gravació de tot el circuit d'ingrés i estada del 
detingut a l'àrea de custòdia.


5. Cal adequar l'espai perquè es disposi de l'armer en un lloc del pàrquing que es 
consideri més idoni.


6. Cal substituir els matalassos per d'altres de material ignífug.


Resposta Pendent







Policia Local de Barberà del Vallès


Data 23 de setembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


L'àrea de custòdia no és operativa en aquests moments perquè està pendent 
d'uns treballs d'adequació i de millora. Consta d'una cel·la ubicada al pàrquing 
interior de les dependències policials, sense bany ni càmera de videovigilància, ni 
espai exterior per tenir-hi un agent de custòdia. Informen que un dels treballs 
pendents és precisament la càmera de videovigilància, que permetrà que l’agent 
de custòdia controli la detenció des d’un despatx a la segona planta.


Mentrestant, quan detenen una persona la fan esperar al passadís de la segona 
planta de les dependències policials, acompanyada d'un agent policial, mentre 
confeccionen les primeres diligències policials. A aquest pis, s’hi arriba tot pujant 
unes escales amb molta pendent i en cap punt no hi ha cap separació entre la 
persona detinguda i qualsevol altre ciutadà (víctima inclosa) que pugui ser a les 
dependències policials en el mateix moment.


Un cop realitzades les primeres diligències i després del reconeixement mèdic, 
traslladen el detingut a la comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra a 
Barberà del Vallès. Un cop hi arriben fan baixar la persona detinguda del vehicle 
policial i la introdueixen al vehicle dels Mossos d'Esquadra, que finalment 
trasllada el detingut a l'ABP de Cerdanyola, responsable de la seva custòdia.


No hi ha llibre de registre d'entrada i de sortida de detinguts.


Recomanacions


1. Sens perjudici de valorar la feina que fan els agents policials en fer-se càrrec de 
les persones detingudes, en aquests moments fan funcions de policia judicial 
sense tenir ni l'espai ni el lloc adequat per assumir la custòdia dels detinguts i 
sense que es garanteixi la seguretat física i jurídica dels agents participants ni els 
drets de les persones detingudes. Igualment, l'espai que han concebut com a àrea 
de custòdia tampoc no es considera que sigui un lloc adequat per funcionar com 
a tal. Per aquest motiu, cal que es revisi el procediment de presentació de 
detinguts als Mossos d'Esquadra amb la finalitat que la Policia Local els traslladi 
directament a les dependències amb la documentació que es requereixi.


Resposta Pendent 


Policia Local de Badia del Vallès


Data 23 de setembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


No té àrea de custòdia.


Tenen protocol·litzat traslladar el detingut a l'ABP de Cerdanyola encara que això 
suposi sortir del seu terme municipal.


Lliuren el detingut amb l'acta de lectura de drets i havent havent-lo fet passar per 
reconeixement mèdic. La minuta policial també la poden realitzar a la seu de la 
comissaria dels Mossos d'Esquadra a Cerdanyola.


Recomanacions No n'hi ha. 


Resposta No se'n requereix. 







Guàrdia Urbana de Barcelona a Sant Andreu


Data 14 d'octubre de 2014


Número de visita Seguiment
Anterior: 6 de setembre de 2011 


Observacions


El 2011 estaven en espera que se'ls traslladés a un edifici, atès que actualment 
ocupen un edifici de l'antiga Pegaso. Informen  que a hores d'ara encara estan en 
espera i la previsió de trasllat és per a la propera legislatura.


La Guàrdia Urbana instrueix les primeres diligències i, un cop concloses, trasllada 
els detinguts a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra a les Corts, segons el que 
preveu el conveni signat entre l'Ajuntament i el Departament d'Interior.


L'àrea de custòdia no ha canviat respecte a la primera visita. Continua tenint 
algunes de les deficiències que s'hi van detectar inicialment:
- L'entrada del detingut a l'àrea de custòdia es fa per la zona del pàrquing, 
l'interior de la qual no té càmera de seguretat, i el detingut acompanyat pels 
agents ha de pujar per unes escales per accedir-hi.
- L'àrea de custòdia és un espai prefabricat que no està identificat com a tal. A 
l'entrada on hi ha l'armer només hi ha un rètol que diu “Accés limitat a la Guàrdia 
Urbana” i a l'antesala hi ha un cartell de prohibit entrar amb armes. Està aïllada 
de la resta del passadís, tot i que no acústicament.
- No hi ha una habitació específica on fer-hi l'escorcoll.
- No hi ha espai suficient per garantir la separació d'homes i dones.
- Les cel·les no tenen càmera de seguretat.
- Les mantes, tipus militar, es renten després de cada ús. Tanmateix, no són de 
material ignífug.


Com a elements positius respecte a la primera visita cal destacar:
- La netedat de tot l'espai de l'àrea de custòdia.
-Recentment s'han dotat d'elements de contenció que són menys lesius i més 
garantistes per al detingut: el casc és tipus boxa i les brides són de roba i d'un sol 
ús. També disposen de dues màrfegues, un escut invertit i cintes d'immobilització 
i una instrucció, la número 36/14, que en regula l'ús. Altra informació d'interès i 
que no ha variat respecte a la primera visita:
-Hi ha un protocol sobre com traslladar els detinguts per al reconeixement mèdic.


Recomanacions 1. El trasllat a les noves dependències al més aviat possible. 


Resposta Pendent 


Policia Local de Caldes de Montbui


Data 28 d'octubre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


No té àrea de custòdia.


Davant una detenció traslladen el detingut directament a la comissaria  dels 
Mossos d'Esquadra, amb l'acta de lectura de drets i havent fet passar el detingut 
per un reconeixement mèdic. Poden redactar la minuta policial a la seva seu o a 
la dels Mossos d'Esquadra.


Recomanacions No n'hi ha.


Resposta No se'n requereix. 







Policia Local de Platja d'Aro


Data 28 d'octubre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


L'àrea de custòdia és a peu de carrer. No està identificada com a tal i consisteix en 
un despatx situat just a l'entrada i dues cel·les. Tota l'àrea està coberta per un 
sistema de videovigilància i el control de les càmeres es fa des de l'exterior, en una 
sala on hi ha la resta de circuits de televisió.


L'únic cartell informatiu en paper de l'existència de càmeres és a la zona de cel·les.


Les cel·les tenen la placa turca a l'interior i consisteixen en un espai d'aproximadament 
6 m², amb bancada d'obra i porta de ferro. Les fan servir indiferentment homes o 
dones. 


Informen que està previst que el detingut passi el mínim temps imprescindible a 
les seves dependències i després el traslladen a la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Sant Feliu de Guíxols, tot i que  la majoria de vegades els Mossos 
d‘Esquadra vénen a recollir el detingut.


Recomanacions


1. Caldria instal·lar els cartells informatius de l'ús de cadascuna de les sales o 
habitacions de l'àrea de custòdia, incloent-hi un de  general de tota l'àrea.


2. Cal assegurar que homes i dones no coincideixin a l'àrea de custòdia al mateix 
moment.


Resposta Pendent 


Policia Local d'Igualada


Data 4 de novembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Dins del pàrquing hi ha una càmera, però no hi ha cap rètol informatiu. D'altra 
banda, es constata l'existència de zones fosques, atès que a la porta d'accés a 
l'àrea de custòdia no hi arriba el control de la càmera de videovigilància.


L'armer no és al pàrquing, sinó a la primera planta de la comissaria,  de manera 
que els agents de policia accedeixen a l'àrea de custòdia armats.  


Les tres cel·les que hi ha les fan servir indiferentment homes o dones.


Recomanacions


1. Caldria instal·lar els cartells informatius de càmeres de videovigilància a 
cadascuna de les zones controlades de l'àrea de custòdia i intentar evitar els 
punts foscos de les càmeres.


2. Cal ubicar l'armer a la porta d'accés, a fi d'evitar l'entrada dels agents armats.


3. Cal assegurar que homes i dones no coincideixin al mateix moment.  Si es dóna 
el cas, caldria traslladar la persona directament als Mossos d'Esquadra perquè 
se'n fessin càrrec de des del principi.


Resposta Pendent 







b. Centres penitenciaris


Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona


Data 30 de gener de 2014


Número de visita Seguiment
Visita prèvia: 13 de juny de 2013 


Observacions


Departament d’Infermeria:


Les contencions i els aïllaments es fan seguint la Circular 3/2004 de la Direcció 
General de Serveis Penitenciaris, de la qual es lliura una còpia a l'Equip una vegada 
finalitzada la visita.


Hi ha sis habitacions individuals que s’utilitzen quan mèdicament es desaconsella 
la participació en la convivència general, i també quan cal fer algun aïllament per 
raons mèdiques o psiquiàtriques.


Aquestes habitacions individuals també es poden fer servir per aplicar contencions 
físiques, per indicació facultativa, malgrat que la Circular 3/2004 específicament 
estableix que “cada unitat psiquiàtrica disposarà d’un nombre de cel·les habilitades 
únicament per a l’aplicació de mesures de contenció mecànica i aïllament”. Atesa 
aquesta doble funció, aquestes habitacions no tenen càmeres de videovigilància per 
raons de privacitat. Malgrat que no es fa una observació continuada del pacient en 
contenció, informen que durant el temps en què dura la contenció, el funcionari del 
centre passa per l’habitació cada mitja hora i la infermera, cada hora (una 
freqüència més elevada que la que estableix la Circular 3/2004). En aquest sentit, 
crida l’atenció que la Circular 3/2004 faci esment d'una distribució de les visites que 
garanteixin “una observació contínua” en el cas de l’aïllament, però no de manera 
explícita per a les contencions.


Observacions


Assenyalen que en les contencions sempre es lliguen les quatre extremitats i, 
aparentment, sempre es fan en decúbit pron (boca terrosa). La Circular 3/2004 
estableix que “preferentment la posició serà de decúbit ventral. Així s’evita 
l’aspiració del vòmit i colpejar-se contra la llitera, però dificulta l’administració de 
fàrmacs i la ventilació. Quan es tracti d’intoxicats o de consciència fluctuant se’ls 
ha de col·locar en la posició de decúbit lateral esquerre”. La praxi habitual als 
hospitals i en altres centres sanitaris és la col·locació del pacient en decúbit supí 
(cap per amunt) amb el capçal incorporat per evitar broncoaspiracions. Així 
mateix, es recomana col·locar les extremitats en posició anatòmica per evitar 
problemes funcionals, però la disposició dels timbres al capçal del llit a les 
habitacions visitades obliga a col·locar els braços cap amunt, subjectes a aquest 
capçal, en posició antianatòmica.


Informen que les contencions físiques són extraordinàriament escasses i que, 
quan es produeixen, són molt curtes (una o dues hores). Totes les contencions es 
registren en la història clínica del pacient/reclús i es comuniquen al jutge de 
vigilància penitenciària. No hi ha un registre separat del nombre i les 
característiques de les contencions que es fan a la unitat.


Finalment, malgrat que del tracte observat entre el personal de vigilància i 
sanitari i els interns se'n desprèn un vincle i una relació atenta i adequada, no hi 
ha cap oferta actual de formació en matèria de contenció ambiental i verbal per 
al personal.







Recomanacions


1. Atès que el Departament d’Infermeria és un entorn terapèutic en què les 
mesures restrictives com ara les contencions i l’aïllament responen a criteris 
mèdics, en condicions d'igualtat al tractament que rebrien els interns com a 
pacients en centres civils, es recomana la revisió dels aspectes de seguretat clínica 
o del pacient de la Circular 3/2004 (exemple: posició de contenció).


2. Es recomana que al Departament d’Infermeria s'hi habilitin habitacions 
específiques per a la contenció o l'aïllament amb videovigilància i que s'asseguri 
el nivell d’observació continuada que requereix aquest tipus de mesures.


3. Es recomana que s'elabori un protocol sanitari d’actuació, més específic i 
detallat que la Circular 3/2004, que hauria d’establir els registres necessaris en la 
indicació i el seguiment de les mesures de contenció i aïllament, més enllà del 
registre sense variables preestablertes al curs clínic del pacient. Així mateix, 
també es considera útil l’elaboració d’un registre separat del nombre i les 
característiques de les mesures restrictives que s’utilitzen a la unitat.


4. Per garantir una correcta aplicació de les mesures de contenció, es recomana 
que hi hagi un pla de formació continuada en els diversos procediments de 
contenció adreçada a tots els professionals i a tots els departaments on s’apliquen 
aquest tipus de mesures.


Resposta rebuda: 
19/03/2014


• Atesa la rellevància del tema exposat, s'ha remès l'escrit de l'ACPT a la 
coordinació mèdica sanitària perquè estudiï i avaluï les consideracions efectuades 
entorn dels protocols d'actuació en casos d'agressivitat sobtada d'interns en 
unitats d'infermeria i de psiquiatria. 


Centre penitenciari Brians 1 


Data 27 de febrer de 2014


Número de visita Seguiment
Visites prèvies: 7/6/2011 i 28/11/2011 


Observacions


Departament Especial Dones:


No hi ha cap element destacable des d’un punt de vista estructural, atès que el 
departament és el mateix. Cal posar en relleu que a l'inici de la visita de les quatre 
funcionàries de vigilància penitenciària (inclosa la cap d’unitat), només una porta 
el número d’identificació enganxat. Val a dir que la cap d’unitat porta enganxat el 
càrrec que té en lloc del número d’identitat professional.


La sala d’escorcolls continua sense tenir càmera de videovigilància. En aquesta 
ocasió s'observa que les bates que es lliuren a les internes no estan penjades, sinó 
doblegades i dins d’una bossa de plàstic. Informen que són d’ús individual i un 
cop fetes servir es retiren per rentar-les.


L’ascensor del mòdul només es fa servir per traslladar alguna mercaderia o per 
pujar els àpats de les internes ingressades al Departament Especial.


Una de les novetats respecte de l’anterior visita al centre penitenciari és la cel·la 
d’aïllament o subjecció mecànica que s'ha habilitat a la planta baixa de Dones U. 
Es preveu per a casos d’incidents que alterin la vida de la unitat i requereixin la 
separació de la interna de la resta de la població reclusa.







Observacions


La cel·la és estructuralment idèntica a les cel·les que hi ha al Departament 
Especial amb aquesta finalitat i també té càmera de videovigilància. S'ha ubicat a 
la zona d’espera del Departament d’Infermeria, separada per una porta, de 
manera que està aïllada del mòdul i del mateix Departament d’Infermeria.


Recomanacions


1. Cal recordar que el funcionari de vigilància penitenciària ha de portar visible en 
tot moment el número d’identitat professional. 


2. Cal insistir de nou en la necessitat d’instal·lar algun sistema de videovigilància 
a la sala on es fan els escorcolls.


3. Pel que fa al Departament Especial de Dones, i en els casos en què la cel·la de 
baix estigui ocupada, cal valorar la possibilitat de traslladar les internes a les 
cel·les d’aïllament o contenció a través de l’ascensor cap a la planta superior, amb 
l’adopció de les mesures de protecció adequades per assegurar tant la integritat 
de la interna com dels mateixos funcionaris encarregats d’aquest trasllat.


Resposta rebuda: 
28/05/2014


• En relació amb el recordatori de l'ACPT sobre la necessitat que tots els 
funcionaris de règim intern vagin identificats, amb caràcter general, la Direcció 
General manifesta que es tracta d'una norma que es compleix i es fa complir en 
tota la seva extensió i, si se'n produís algun incompliment, es corregiria 
immediatament. Considera suficient l'actual sistema d'identificació dels 
funcionaris, a través del número d'identificació professional visible en el vestit 
reglamentari del funcionari penitenciari, sigui mitjançant una veta adhesiva o 
una targeta d'identitat professional, d'acord amb l'Ordre del Departament de 
Justícia JUSI177/2004, de 27 de maig. En cas que el funcionari no porti visible 
aquesta identificació, pot ser sancionat per infracció de la norma. 


Resposta rebuda: 
28/05/2014


• La videovigilància està regulada per la Instrucció 2/2010 del Departament de 
Justícia que, en el punt tercer, estableix que, en cap cas, s'han d'utilitzar càmeres 
en espais protegits pel dret fonamental a la intimitat de les persones. En 
conseqüència, en una situació d'escorcoll integral d'una persona, la instal·lació i 
l'ús de càmeres podria conculcar aquest dret fonamental. D'altra banda, s'informa 
que totes les cel·les de contenció del centre disposen de videovigilància.


• L'aïllament de persones alterades al Departament Especial del mòdul de 
Dones-l, amb caràcter general, es duu a terme als espais situats a la planta baixa, 
amb la qual cosa no cal pujar escales o utilitzar l'ascensor per accedir al 
Departament Especial. El centre considera que l'ús d'ascensor per accedir a 
l'esmentat departament, amb persones agitades, incrementa els riscos de dany 
físic, tant per a les mateixes internes com per a la resta de personal funcionari. 
Cal tenir present, entre altres factors, les reduïdes dimensions de l'aparell i altres 
riscos potencials derivats d'avaries mecàniques imprevistes que es puguin 
produir, fet que dificultaria qualsevol actuació dels professionals penitenciaris. 


Centre penitenciari de Lledoners


Data 13 de març de 2014


Número de visita Seguiment
Visita prèvia: 25/03/2013 


Observacions


Departament d’Infermeria


Hi ha un protocol per al control d’interns sotmesos a proves radiològiques o 
fisiològiques. Totes les proves que es realitzen a l’intern queden registrades en 
l’expedient i en l'historial clínic de l’intern.







Observacions


Es visita la cel·la d’aïllament psiquiàtric. El llit és troba subjecte al terra. Les 
contencions sempre es fan bocaterrosa i amb el control presencial del metge i el 
funcionari. Cada 30 minuts el funcionari passa a comprovar l’estat de l’intern. La 
contenció pot ser mèdica o psiquiàtrica, que decideix el metge de guàrdia, o bé 
regimental, que depèn del funcionari.


També es pot realitzar una contenció farmacològica. Sempre hi ha un metge i una 
infermera de guàrdia. Les contencions poden durar un màxim de 4 o 5 hores.


Informen que no han rebut cap tipus de formació específica, però, atesa 
l’experiència dels funcionaris, s’intenta realitzar prèviament una contenció verbal 
amb l’intern i evitar arribar a la contenció mecànica.


Les imatges enregistrades només es guarden 15 dies, temps estipulat pel 
Departament de Justícia.


Recomanacions


1. Caldria ampliar el temps de custòdia de les imatges enregistrades a un mes, tal 
com es fa a les comissaries dels Mossos d’Esquadra.


2. Cal que el mobiliari de les habitacions de la Unitat d’Infermeria incorpori els 
elements de seguretat típics dels establiments penitenciaris. Tot i que mai no hi 
ha hagut cap incident, el fet que armariets i cadires no estiguin subjectes al terra 
o a les parets els fa objectes potencialment llancívols que poden posar en perill 
funcionaris i interns.


Recomanacions
3. Cal un pla de formació continuada en els diversos procediments de contenció 
adreçat a tots els professionals que apliquen aquest tipus de mesura a la Unitat 
d’Infermeria.


Resposta rebuda:
28/05/2014


• Tots els centres penitenciaris apliquen de manera rigorosa el que estableix el 
Protocol que emana de la Circular 2/2010 i que és un compendi de les lleis 
existents en la matèria. El punt 4.D de la Circular indica que "les dades de caràcter 
personal obtingudes pels sistemes de videovigilància han de ser emmagatzemades 
un mínim de 15 dies i per un temps màxim d'un mes des de la seva captació", 
normativa que el Centre Penitenciari Lledoners compleix de manera rigorosa.


• El mobiliari de les habitacions de la Unitat d'Infermeria del centre penitenciari 
és el que va ser aprovat de forma conjunta al seu dia (període 2004 – 2008) pel 
Servei d'Equipaments de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i pel 
Departament de Salut, perquè es va considerar el més adequat per a aquestes 
instal·lacions, decisió que, com en tots els casos d'equipaments i infraestructures, 
es pren en funció de factors de seguretat, servei, necessitats, etc. Cal destacar, 
però, que no es considera una qüestió controvertida, atès que mai no hi ha hagut 
cap incident.


• Tant la formació que s'imparteix al centre penitenciari com la que es desenvolupa 
al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), òrgan adscrit al 
Departament de Justícia i que actua en estreta col·laboració amb els serveis 
penitenciaris, ja preveu procediments i protocols específics en matèria d'aplicació 
de mesures de contenció, tant en el Departament d'Infermeria com en altres 
unitats del centre. 







Centre penitenciari de Ponent


Data 21 d'octubre de 2014


Número de visita Seguiment. 
Visita prèvia: 23/01/2012 


Observacions


D'entrada, el que crida més l'atenció és que cap funcionari porta el número 
d'identificació.


Pel que fa al Departament d'Ingressos, les úniques cel·les d'immobilització de tot 
el centre són a la primera planta de la unitat. A banda, n'hi ha una altra al 
Departament d'Infermeria. Totes tenen càmera que graven constantment. Al 
passadís, en canvi, no n'hi ha ni tampoc a la sala d'escorcoll.


Alguns dels interns entrevistats diuen que tenen coneixement que s'han produït 
algunes agressions a la zona de la rotonda del Departament d'Ingressos.


La situació de les cel·les d'aïllament i/o contenció a la segona planta del 
departament d'ingressos incrementa notablement la probabilitat de lesions tant a 
funcionaris com als interns en cas d'agitació.


Recomanacions
1. Cal que els funcionaris compleixin la normativa d'anar identificats.


2. Cal instal·lar càmeres de videovigilància en la zona de la rotonda del 
departament d’ingressos.


Resposta Pendent 


Centre penitenciari Quatre Camins


Data 11 de novembre de 2014


Número de visita Seguiment. 
Visita prèvia: 28/02/2012


Observacions


Departament d'Infermeria - Psiquiatria


A la segona planta hi ha les dues cel·les d'aïllament respiratori, les dues d'aïllament 
psiquiàtric i les tres cel·les individuals de psiquiatria per a als interns a qui el 
psiquiatra els ha prescrit un règim de vida especial. 


El personal que fa la contenció són els funcionaris de vigilància penitenciària. En 
algun cas cal activar el grup especial d'intervenció.


L'ascensor no es fa sevir en casos en què l'intern es mostra agressiu o agitat i 
requereix ser aïllat o immobilitzat. El malalt ha de pujar o l’han de pujar per les 
escales dues plantes. El personal es mostra ambivalent amb relació al problema 
estructural i arquitectònic d'aquestes cel·les, ja que són a la segona planta del 
Departament. Uns ho veuen amb resignació i d’altres ho minimitzen.


Als malats psiquiàtrics se'ls aplica el protocol que té la Unitat d'Hospitalització 
Psiquiàtrica Penitenciària de Catalunya. També hi ha un protocol específic de com 
utilitzar les dues cel·les d'aïllament psiquiàtric. També assenyalen que, d’acord 
amb els protocols, la majoria de les contencions es fan en decúbit pron (bocaterrossa) 
perquè els llits no tenen capçal incorporat per evitar broncoaspiracions.







Observacions


El psiquiatra també informa de l'existència de dues històries clíniques, la de Sant 
Joan de Déu i la de Justícia a través del SIPC, la qual cosa representa haver de 
duplicar la informació. Així mateix, els metges no psiquiatres que atenen als 
interns en funcions de guàrdia no disposen d’accés a l’historia.


No queda clar que els funcionaris, que són els que fan les contencions, tinguin 
accés als protocols que s’han d’aplicar i tots coincideixen que no es fa una formació 
específica per treballar al Departament de Psiquiatria. La selecció del personal i la 
formació no està protocol·litzada.


El personal sanitari i funcionari es mostra discrepant respecte a la freqüència de 
les contencions, probablement no tant amb relació al nombre real, sinó pel que fa 
la percepció de quantes són poques o moltes. Tots assenyalen que la durada és 
breu i que en cap cas duren més de 48 hores.


A més del registre en les històries clíniques, es fan constar les contencions en un 
registre intern mitjançant el qual s’elaboren les memòries, però el té el 
coordinador.


Finalment, si bé el reglament penitenciari estableix que s'ha de comunicar al jutge 
de vigilància penitenciària l'aplicació de mitjans coercitius, sembla que aquestes 
comunicacions no es fan quan les contencions són de poca durada. Tan sols quan 
es considera que tenen una certa rellevància clínica.


Pel que fa a les proves radiològiques, el centre no té un protocol. Informen que hi 
ha un circuit establert que preveu deixar un termini de tres mesos entre la 
realització de cada prova radiològica, però no hi ha constància escrita.


La tècnica de raigs X porta un control intern de totes les proves radiològiques que 
es fan als interns, per motius mèdics i de control o regimentals. Cada prova 
radiològica queda consignada en la història clínica del pacient i se'n fa un 
seguiment per evitar que hi hagi una exposició excessiva. Tanmateix, els tècnics 
que passen els caps de setmana no tenen accés a la història clínica del pacient, ni 
fan el registre. S'al·leguen raons de confidencialitat de les dades.


Pel que fa a la cuina, hi ha vint-i-un menús diaris diferents, de manera que cada 
tres setmanes tornen a repetir els mateixos àpats, amb les adaptacions necessàries 
a les diferents estacions de l’any. A banda, hi ha menús específics per a diabètics, 
musulmans, vegetarians, dieta tova, etc. Tots els espais visitats destaquen per la 
neteja i l’ordre. S’han establert mesures per no trencar la cadena de fred i els 
interns que manipulen el menjar porten reixeta protectora al cap i guants d’un sol 
ús.


La qualitat dels productes i els processos d’elaboració són satisfactoris per bé que 
no es pot comprovar com resulta l’elaboració final que rep l’intern.


Mòduls prefabricats:


Cada mòdul té una cel·la de contenció, amb un llit ancorat al mig i una bata per 
fer-hi escorcolls, però sense els elements de contenció visibles a simple vista. 
S'assegura que mai no s’han utilitzat amb aquesta finalitat (contenció), sinó 
només com a espais d’aïllament temporal quan hi ha algun aldarull entre interns 
i cal portar-los d’un en un cap a un altre espai del centre (DERT, infermeria). 
Aquestes cel·les no tenen càmera de videovigilància


El vidre de la porta de sortida al pati del MR-7 està trencat.







Recomanacions


Pel que fa al Departament d'Infermeria:


1. Cal que les contencions a l’entorn sanitari les faci el personal sanitari. Atès que 
qui practica les contencions són els funcionaris, haurien de tenir garantit l’accés 
als protocols sobre aquesta qüestió i rebre formació sobre les contencions de tipus 
sanitari: concepte, normes i procediments.


2. Cal unificar criteris pel que fa a la posició en què es practiquen les contencions 
sanitàries en les diferents unitats dels centres penitenciaris i minimitzar-ne els 
riscos.


3. Cal introduir millores en el sistema informàtic, com ara la compatibilitat entre 
el sistema sanitari i el penitenciari, o la possibilitat de explotació directa de les 
dades sobre contencions.  


4. Cal evitar que la salvaguarda de la confidencialitat pugui repercutir negativament 
en l’assistència que reben els interns (accés de tots els sanitaris implicats als 
sistemes i els registres informàtics).


5. Cal comunicar al jutge de vigilància penitenciària totes les contencions 
mecàniques que es practiquen.


Pel que fa als mòduls prefabricats:


1. Malgrat que les cel·les de contenció no tinguin aquesta funció, atès l'ús que se'n 
podria fer (aïllament provisional en situacions d’alteració dels interns), caldria 
instal·lar-hi càmeres de videovigilància que garantissin la seguretat dels interns i 
dels funcionaris que els acompanyen.


2. Cal canviar al més aviat possible el vidre trencat de la porta de sortida al pati 
del MR-7.


Resposta Pendent 


c. Centres geriàtrics


Centre per a la gent gran Gran Vitalia


Data 13 de febrer de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


En general, l’estat de neteja del centre és millorable. El terra del menjador és força 
brut en el moment de la visita. Els vidres de totes les finestres són plens de pols. 
Als banys assistits de la planta baixa hi ha galledes i bolquers pel terra. El llits de 
les habitacions no estan fets. Als passadissos hi ha papers pel terra i a l’ascensor 
hi ha guants de plàstic. 


Expliquen que hi ha tres tipus de dieta: la normal, la triturada i l’astringent i que 
és la responsable clínica/sanitària la que les programa. Informen que el menjar 
que està adaptat a les necessitats de cada resident, però hi ha un únic menú 
mensual exposat a l’entrada del menjador. Aquest menú només té quatre peces 
de fruita fresca i sis de verdura a la setmana (de 14 àpats). Abunden els postres 
artificials (gelatina). A la cuina es comprova que tots els llegums són de llauna i 
els sucs, de pot. 







Observacions


Es demanen els historials clínics dels pacients amb qui s’ha entrevistat la doctora 
de l’Equip. S'observa que estan en paper (estan en procés d’informatització) i que 
dins hi ha l’historial mèdic, la medicació prescrita i les proves complementàries. 
La doctora de l’Equip revisa la medicació de cadascun d’ells i constata l'existència 
de prescripció de fàrmacs de probable indicació per a trastorns de conducta 
(contenció farmacològica), sense que se n'evidenciï una sobredosificació 
remarcable. S’observa que a la història mèdica no hi consten les prescripcions 
mèdiques de contencions, que es fan constar en un altre registre a part, a 
disposició de la terapeuta ocupacional, que és qui les porta i les pauta, amb 
signatura del metge. La informació sobre contencions, sobre la condició 
d'incapacitat, sobre el referent del pacient no està a disposició directa del metge, 
atès que es registra únicament a la part de la història de la terapeuta ocupacional 
o la treballadora social.  


La infermera explica que en cas que el familiar no autoritzi l'ús de mesures 
físiques de contenció i, en canvi, l’equip sanitari valori la necessitat d’utilitzar-les, 
sempre es respecta la voluntat de la família. Per això, se li fa signar el document 
que hi ha a disposició dels familiars de no autorització.


Recomanacions


1. Cal millorar les condicions higièniques generals del centre.


2. S’ha de garantir la individualització de l’alimentació de cadascun dels pacients, 
amb la disposició d’una taula que estableixi les dietes més comunes (com ara la 
diabètica, la hiposòdica, etc.), amb el control nutricional i dietètic més adequat.


3. Es recomana l’elaboració de protocols assistencials que sistematitzin l’atenció 
dels problemes més comuns o de més risc dels residents, aparentment no 
disponibles en aquest centre.


4. Cal avançar en el procés d'informatització de la història clínica. 


5. Sens perjudici de la necessària intervenció multidisciplinària, cal establir la  
prescripció facultativa de les contencions, la posició de referent en la informació 
a la família o la comunicació per part del facultatiu dels internaments involuntaris.


6. Per a la millora de l’assistència i la satisfacció dels residents i dels seus 
familiars, el centre hauria d’establir un sistema de recepció, seguiment i resolució 
dels suggeriments i les reclamacions, i deixar constància escrita del motiu i de les 
actuacions preses per solucionar el problema.


7. Cal revisar el protocol d’actuació en els casos en què, a criteri mèdic, és 
necessària la contenció física i la família no ho autoritza.


Resposta Pendent 


 


Residència geriàtrica Prytanis


Data 10 d'abril de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Disposen d'un llibre amb protocols establerts pel centre i prologat pel director que 
mostra el personal d'infermeria. No hi consta cap protocol respecte de les 
contencions i el personal només disposa d'un full amb imatges de com aplicar-
les. Informen que la direcció està redactant els protocols. No obstant això, el 
director del centre assenyala que sí que hi ha un protocol sobre contencions i, en 
aquest sentit, el fa arribar a l'Equip més endavant. 







Observacions


Amb relació a les contencions, el personal mèdic coneix la necessitat d’indicació 
mèdica i d'autorització familiar, i també la necessitat de revisar la mesura 
periòdicament. Les autoritzacions familiars es recullen en una carpeta específica 
i la indicació mèdica consta informatitzada. Però en dos dels tres casos revisats 
no es troba aquest document ni la indicació mèdica, de manera que es tracta 
d'una possible aplicació sense confirmació ni indicació mèdica.


No hi ha cap registre independent amb totes les contencions dels pacients per 
facilitar les mesures generals que s'hagin de prendre.


Respecte a la contenció farmacològica, la medicació consta informatitzada. No es 
detecten abusos. Ara bé, la medicació de rescat (que pot administrar infermeria 
en situacions concretes) hauria de constar més detallada.


Pel que fa als ingressos voluntaris/involuntaris, el director general assistencial 
comunica que tan sols han tingut un cas d’ingrés involuntari, fins i tot incloent-hi 
la planta tancada de psicogeriatria. L’Equip li fa notar que els residents d'aquesta 
planta de psicogeriatria poden haver ingressat en contra de la seva voluntat i que 
els que presenten un deteriorament cognitiu greu no tenen competència per 
decidir, però s’entén que els familiars se’n fan responsables i són els que signen 
l’autorització d’ingrés.


Recomanacions


1. Es recomana que s'ofereixi més formació al personal sanitari, específica en 
matèria de mesures restrictives, i també que es difonguin  els protocols existents en 
aquest sentit o s'elaborin si encara no estan disponibles. L'absència d’aquests 
protocols impedeix la valoració de l'aplicació de les contencions (actuacions prèvies 
a la contenció, condicions d’indicació, seguiment de la mesura, etc.). 


2. Es recomana els registres siguin curosos respecte a les contencions físiques i 
farmacològiques:


- Arxivament de les autoritzacions familiars.
- Registre de la indicació mèdica en tots els casos i comunicació a la Fiscalia en cas 
d'aplicació sense indicació o confirmació mèdica.
- Revisió periòdica de la mesura.
- Prescripció detallada de la medicació de rescat, específicament la que correspon 
a la contenció farmacològica (dosi màxima, repeticions possibles per període de 
temps, situacions clíniques en què es pot administrar, etc.).


3. Així mateix, es recomana que s'elabori un registre específic i separat de contencions 
que permeti el control general de la mesura i la implantació de millores.


4. Finalment, tenint en compte que l’estat de deteriorament cognitiu o de patologia 
mental d’una part dels pacients els impedeix donar el consentiment a l'ingrés, es 
recomana revisar el protocol d’autorització d’aquests ingressos (autorització 
judicial vs. familiar).


Resposta rebuda: 
17/11/2014


La inspecció de Serveis Socials va programar una visita el passat 3 de setembre de 
2014 en el decurs de la qual es va comprovar que: 


• Pel que fa a la formació del personal en matèria de mesures restrictives i la difusió 
dels protocols, la Inspecció de Serveis Socials, des de l'any 2008, assessora els 
responsables dels centres residencials perquè, de manera individual i personalitzada, 
apliquin mesures alternatives (que siguin menys restrictives), amb l'objectiu 
prioritari de racionalitzar l'ús de les contencions físiques. Durant la visita de la 
inspecció, la direcció del centre va informar que tot el personal, incloses les 
auxiliars, havien participat l'any 2013 en un curs sobre contencions i que durant 
aquest any 2014 es  preveia realitzar-ne un de nou.







Resposta rebuda: 
17/11/2014


• Sobre els registres de compliment obligat que els centres han de tenir i, en 
concret, del registre de contencions, l'article 1 8.10.d) del Decret 176/2000, de 15 
de maig, de modificació  del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del 
Sistema Català de Serveis Socials, preveu que els serveis de centres residencials 
assistits i els serveis de centres de dia per a gent gran i per a persones amb 
discapacitat han de disposar, entre d'altres, d'un registre actualitzat dels residents 
que requereixen mesures de contenció, amb indicació de quines són. 


En concret, s'ha d'establir: “la mesura més idònia per dur-la a terme, amb 
prescripció mèdica prèvia, i la indicació de la durada i les pautes de mobilització”. 
Durant la visita es va comprovar que el centre disposava d'aquest registre i que, 
per tant, compleix amb la normativa vigent. La Inspecció de Serveis Socials també 
assessora les entitats sobre la conveniència d'informar les famílies sobre 
l'aplicació d'una contenció: tipus de contenció, motius i possibles conseqüències, 
tot i que la normativa vigent en matèria  de serveis socials no ho prevegi.


• Sobre la contenció farmacològica, tot i que la normativa vigent en matèria de 
serveis socials no preveu, pròpiament, un registre, la Inspecció de Serveis Socials, 
dins el seu àmbit competencial, controla i fiscalitza els registres d'administració 
de la medicació, vetlla que la medicació prescrita pel facultatiu sanitari coincideixi 
amb l'administrada i que estigui actualitzada. Quan es detecten irregularitats en 
la praxi mèdica, es comuniquen al col·legi de metges corresponent i a la Direcció 
General d'Ordenació i Regulació del Departament de Salut.


Tot i això, la Inspecció de Serveis Socials no valora la necessitat d'un registre de 
la medicació de rescat (dosi màxima, repeticions possibles per període de temps, 
situacions clíniques en què s'ha d'intervenir), atès que pertany a l'àmbit sanitari.


Durant la visita a la Residència Prytanis, la inspectora actuant va apreciar que, en 
el cas de les persones amb prescripcions mèdiques de tractament amb psicòtrops 
amb medicació de rescat, el protocol establert era que en el supòsit que la persona 
continués agitada després de la medicació s'havia de telefonar el metge de 
guàrdia.


• Quant a l'ingrés en establiments residencials, l'article 7,  apartats 3 i 4, del Decret 
176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de 
regulació del Sistema Català de Serveis Socials, preveu que quan les persones no 
poden manifestar lliurement la seva voluntat en el moment del seu ingrés, els 
familiars (ascendents, descendents, cònjuge, parella de fet o germans) poden 
actuar en nom seu. I, d'acord amb l'article 225.2 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, en cas 
que no hi hagi familiars amb aquest grau de parentiu, el director tècnic de 
l'establiment assumeix la guarda de fet i ha de comunicar-ho al jutge o al Ministeri 
Fiscal. En aquest sentit, la inspectora va comprovar que tres residents no disposaven 
de cap familiar de primer grau i que es trobaven sense el procediment de guarda 
de fet, per la qual cosa es va requerir  l'entitat que ho comuniqués a la Fiscalia.


 


Residència Jardín Pedralbes


Data 30 d'abril de 2014


Número de visita Primera 







Observacions


La directora del centre informa que cada vegada més els ingressos són menys 
voluntaris. Els usuaris que majoritàriament acudeixen al centre són gent amb un 
deteriorament molt avançat i amb complicacions. Assenyala que els ingressos no 
voluntaris es comuniquen a la Fiscalia. Ara bé, els ingressos de pacients amb 
deteriorament important, si el contracte el signa la família, es consideren 
voluntaris. Això suposa que els residents sense competència per decidir sobre el 
seu ingrés, es troben ingressats amb el consentiment de la seva família, sense 
control judicial de la mesura.


Infermeria disposa de les prescripcions farmacològiques en paper sense que es 
pugui objectivar un ús abusiu de medicació per contenció farmacològica. El fet de 
que les prescripcions estiguin registrades en paper, però, en dificulta l’accés i el 
seguiment, específicament el control de l’ús de medicació de rescat o de reserva. 
D'acord amb els registres, és poc freqüent l’ús d’aquest tipus de medicació, pel 
seguiment proper que fan, però les condicions en què el personal d'infermeria pot 
fer ús d’aquesta medicació podria estar especificat més detalladament.


Pel que fa a les contencions físiques, consten prescrites adequadament i amb les 
revisions oportunes de la prescripció, tot i que la informatització de la indicació i 
el seguiment de les contencions també en milloraria el control. No es disposa d'un 
registre independent de les històries clíniques en què constin les mesures de 
contenció en vigor a la residència, els motius i altres característiques, fet que 
milloraria el seguiment d'aquest tipus de mesures. 


Recomanacions


1. Es recomana la prescripció informatitzada de la medicació, que facilitaria el 
control i el seguiment dels fàrmacs susceptibles d’utilització com a contenció 
farmacològica, específicament en la prescripció de medicació de rescat o reserva.


2. Es recomana un registre independent de contencions que reculli, a més del 
nombre, els motius, els tipus, la durada i altres característiques.


3. El centre hauria de notificar a la Fiscalia l’ingrés de qualsevol persona amb un 
deteriorament cognitiu que li impedeixi prendre aquesta decisió directament. En 
aquest sentit, cal revisar el protocol d’autorització d’aquests ingressos (autorització 
judicial vs. familiar).


Resposta rebuda: 
17/11/2014


El passat 9 de setembre de 2014 la Inspecció de Serveis Socials va programar una 
visita en el decurs de la qual es van comprovar les actuacions següents: 


• Pel que fa a la prescripció informatitzada de la medicació, es va apreciar que 
aquest establiment no disposava de cap programa informàtic de gestió. La 
normativa aplicable a les residències assistides de persones grans no especifica el 
format ni indica tampoc que hagi de ser en suport informàtic. La Inspecció de 
Serveis Socials va verificar que els professionals sí que registraven les seves 
actuacions i ho feien de manera manuscrita i en suport de paper.


• Sobre les prescripcions farmacològiques dels residents, la inspectora actuant va 
indicar que calia especificar en les prescripcions mèdiques les dates d'inici i de 
finalització de cada fàrmac, així com els canvis de dosificació i la data de 
finalització del tractament, que constaven en el curs clínic del resident. Pel que fa 
als fàrmacs susceptibles d'utilització com a contenció farmacològica, d'acord amb 
les prescripcions mèdiques examinades el dia de la visita, només un usuari tenia 
la prescripció de rescat. I, en aquest cas, es va indicar que s'administrés aquesta 
medicació i es fes constar en el registre d'administració de la medicació.







Resposta rebuda: 
17/11/2014


• En relació amb els registres de compliment obligat que els centres han de 
disposar i, en concret, al registre de contencions, l'article 18.10.d) del Decret 
176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de 
regulació del Sistema Català de Serveis Socials, preveu que els serveis de centres 
residencials assistits i els serveis de centres de dia per a gent gran i per a persones 
amb discapacitat han de tenir, entre d'altres, un registre actualitzat de residents 
que requereixen mesures de contenció i el seu contingut. S'ha d'establir la mesura 
més idònia per dur-les a terme, amb la prescripció mèdica prèvia i indicant-hi la 
durada i les pautes de mobilització.


• En el decurs de la visita, es va comprovar que les persones a qui s'aplicava 
alguna mesura de contenció física disposaven de la prescripció mèdica 
individualitzada, en la qual s'especificava el motiu, el tipus de contenció, la data 
d'inici, la durada i les pautes de mobilització cada dues hores. En cadascuna de 
les prescripcions figurava la signatura del familiar referent de l'usuari com a prova 
de conformitat. 


La inspectora actuant va assessorar sobre la necessitat que s'especifiquessin les 
pautes de mobilització en les prescripcions de contenció en horari nocturn. 
També va recomanar la conveniència que el Programa anual de formació del 
centre pogués preveure la introducció de formació específica en l'àmbit de les 
contencions, adreçat a la racionalització en l'ús de les contencions físiques i en la 
valoració de possibles mesures alternatives menys restrictives.


• Finalment, d'acord amb l'article 7, apartats 3 i 4, del Decret 176/2000, de 15 de 
maig, en els casos que les persones no puguin manifestar lliurement la seva 
voluntat en el moment del seu ingrés en establiments residencials, els familiars 
(ascendents, descendents, cònjuge, parella de fet o germans) poden actuar en 
nom seu. I, d'acord amb l'article 225.2 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre 
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, en cas que no 
hi hagi familiars amb aquest grau de parentiu, el director tècnic de l'establiment 
assumeix la guarda de fet i ho ha de comunicar al jutge o al Ministeri Fiscal.


En el decurs de la visita, i a requeriment de la Inspecció, els responsables del 
centre van acreditar que la residència complia les condicions funcionals 
documentals en aquest aspecte. 


Residència Monterols de Reus 
Institut Pere Mata 


Data 15 de maig de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Mostren les subjeccions de mans i peus i les abdominals per a pacients amb risc 
de caigudes,  que són les homologades i que estan dipositades en el control 
d’infermeria. El temps en què un pacient està immobilitzat de mans o peus és el 
mínim imprescindible. 


Informen que està protocol·litzat que les contencions les apliqui sempre personal 
sanitari i, en cap cas, personal de seguretat privada. Un cop revisats els protocols 
enviats i que fan servir, es constata que són correctes. 







Observacions


En la part administrativa, que també es visita, mostren la informació relativa a les 
incapacitacions, els ingressos voluntaris o involuntaris, les comunicacions amb 
els jutjats, etc. Així mateix, mostren els expedients administratius dels pacients i 
se'n consulta un (un cas d’internament involuntari), en què consta el consentiment 
informat signat, el nom del tutor, la sentència d’incapacitació i les comunicacions 
que s’envien al jutjat. 


Els responsables informen que aquesta informació també és accessible mitjançant 
el programa informàtic a qualsevol planta. Ara bé, el personal present durant el 
torn no l'ha pogut trobar a planta. En tot cas, assenyalen que sempre hi ha algú 
de la part administrativa que està de guàrdia a qui es pot consultar. 


Durant la visita es constaten una utilització adequada i un control acurat de les 
mesures restrictives de llibertat que es podria millorar mitjançant:.


Recomanacions


1. Cal que es dugui a terme una informatització completa de les dades amb 
visualització directa de les relacionades amb les mesures restrictives (ex. 
incapacitat civil), especialment per facilitar-ne l'accés al personal aliè al habitual.


2. Cal una especificació més detallada de les indicacions i la posologia màxima en 
les prescripcions de fàrmacs de reserva susceptibles de ser utilitzats com a 
contenció farmacològica.


3. Cal valorar les possibilitats existents de millorar el control de so de les 
habitacions de contenció en relació amb l’accessibilitat dels timbres.


Resposta Pendent 


 


Residència Les Corts


Data 25 de novembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


El centre incorpora la residència assistida (85 places), un centre de dia (30 usuaris 
repartits en les diferents plantes) i un casal. 


Gestionat per la Fundació Vella Terra, en el període de transició entre l'anterior 
concessionària i l'actual hi ha haver alguns problemes per cobrir les baixes de 
personal que es produïen (p. ex. la psicòloga). No obstant això, informen que ara 
es cobreixen sempre. 


Els usuaris estan repartits entre la segona i la sisena planta, per nivell de 
dependència. Totes les plantes són iguals, llevat de la sisena, que té la sala de 
bugaderia i la sala de calderes. En cadascuna hi ha els dormitoris, sala/menjador 
i un control d'infermeria. També disposen de dos banys complets i adaptats. El dia 
de la visita s'observa que en un bany de la segona planta una de les dutxes té el 
mànec trencat i s'hauria de canviar. 


El menjar es prepara diàriament al centre. Hi ha diversos menús programats per 
a cinc setmanes. En el el cas del menú triturat, informen que es fa servir menjar 
preparat, però s'està intentant reduir-lo i fer el mateix menú que el normal. 
Aquest és tot liofilitzat i té poques varietats. Així, miren que s'assembli de gust al 
que preparen com a menú normal, però només n'hi ha cinc varietats i cap amb 
gust de peix. 







Observacions


Pel que fa a l'atenció sanitària, es demana, a títol il·lustratiu, les històries clíniques 
de dos usuaris, a fi de revisar la medicació, les indicacions i les prescripcions 
mèdiques. No es detecten abusos, però es constata l'absència de valoració i de 
planificació de treball en un dels aparts professionals (psicologia) d'un dels 
residents. 


Respecte a les contencions, informen que no es comuniquen a la Fiscalia perquè 
són voluntàries. Així, es considera que només s'haurien de comunicar si fossin 
contra la voluntat de la família. Se'n fa el control mitjançant una llista elaborada 
manualment pel personal infermeria de cada planta, i és possible l'extracció 
directa d'aquesta dada del sistema informàtic del centre. 


Tots els auxiliars tenen formació en contenció, tot i que s'informa que la nova 
filosofia del centre és anar cap a la “contenció zero”, de manera que si la família 
no vol que es facin, no es fan, malgrat els possibles riscos. 


Pel que fa als ingressos, s'observa que l'autorització la signa un familiar en els 
casos de residents que no poden manifestar lliurement la seva voluntat. La 
valoració de la competència per signar el contracte, la fa el treballador social.


Recomanacions


1. Cal cobrir les baixes dels treballadors, de manera que els serveis que es prestin 
al centre quedin adequadament coberts a temps. 


2. Es recomana la inclusió en el sistema informàtic de la possibilitat de localitzar 
automàticament els pacients amb indicació de contenció per poder extreure'n 
una llista informatitzada, la qual cosa facilitaria el control d'aquesta mesura. 


3. Es recomana clarificar amb el personal en quins casos l'ús o  de les contencions 
es pot de guiar per la voluntat de les famílies i què cal fer en casos de risc. 


4. Es recomana millorar la qualitat i la varietat del menjar en textura triturada. 


5. Es recomana reparar un dels mànecs d'una de les dues dutxes de la segona 
planta.


Resposta Pendent 


 







d. Centres de salut mental


Hospital Benito Menni (CASM)


Data 6 de febrer de 2014


Número de visita Primera


Observacions


Les unitats tenen càmeres a totes les habitacions per garantir una ràpida 
intervenció en cas de crisi dels pacients, atès que estan permanentment 
supervisades per personal d’infermeria. No tenen capacitat d’enregistrar. 
Expliquen que
va discutir aquesta qüestió durant la implantació, però tant per raons tècniques i 
de cost com per salvaguardar el dret a la intimitat dels pacients es va descartar. 


La jerarquització de les actuacions davant d’una situació de risc està establerta 
adequadament, inclosa la possibilitat de control de la situació d’agitació i 
preagitació amb fàrmacs.


El centre disposa dels preceptius protocols de contenció mecànica, fins i tot de 
grups de treball específics i un protocol d’actuació davant de situacions de 
violència.


S'accedeix al control d'infermeria de la Unitat de Crisis d'Adolescents (UCA), on 
es custodien les històries clíniques, i s'observa una pissarra on consten les dades 
personals dels pacients, visibles des de fora del control d'infermeria. 


Els nois i noies menors de setze anys ingressats en la Unitat de Subaguts no tenen 
garantit el dret a l'educació, ja que no tenen personal adequat perquè continuïn 
amb l'ensenyament reglat. El Departament d'Ensenyament no ha atès la demanda 
del centre de dotar-lo de personal docent. Fan formació i activitats de lleure a 
través de l'entitat Marianao.


Recomanacions


Departament de Salut:


1. Caldria incorporar la possibilitat de gravar les imatges amb la garantia que es 
destruiran d'acord amb la legislació corresponent.


2. Es recomana especificar al màxim les prescripcions facultatives dels fàrmacs de 
rescat (nombre de repeticions possibles) i establir sistemes automatitzats d'alerta 
en els registres d’administració.


3. Cal un registre general de contencions més detallat, no només amb xifres 
brutes, ja que contribuiria a guiar les actuacions futures de millora en aquesta 
àrea.


4. En compliment de la normativa de protecció de dades, cal extremar les mesures 
per garantir l’anonimat dels pacients en l’ús dels materials que s’utilitzin en 
cadascuna de les unitats (com ara la pissarra del control d’infermeria).


Departament d'Ensenyament:


1. Cal garantir als menors el seu dret a l'educació i dotar el centre del personal 
docent necessari.


Resposta Pendent 







Hospital Psiquiàtric Universitari de Reus 
Institut Pere Mata


Data 15 de maig de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Durant la visita es constata una adequada utilització i un control acurat de les 
mesures restrictives de la llibertat. Tanmateix, es podria millorar mitjançant 
l’adopció de les mesures que s'indiquen a continuació.


Recomanacions


1. Cal avançar en la informatització de la història clínica, que el centre ja està 
portant a terme.


2. Cal una especificació més detallada de les indicacions i la posologia màxima en 
les prescripcions de fàrmacs de reserva susceptibles de ser utilitzats com a 
contenció farmacològica. Això serà més senzill amb la informatització del 
sistema, que es recomana que permeti l'extracció directa de llistes, tant de 
contencions farmacològiques com físiques, amb les seves característiques, per 
millorar el control global d’aquestes mesures.


3. Cal valorar les possibilitats existents de millorar el control de so de les 
habitacions de contenció en relació amb l’accessibilitat dels timbres.


Resposta Pendent 


e. Mòdul hospitalari penitenciari


Unitat hospitalària de Ponent a l'Hospital Santa Maria de Lleida


Data 6 de març de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


La unitat penitenciària està ubicada a la zona més propera a les escales i 
l'ascensor, en un mòdul independent i tancat. Els agents encarregats de la 
custòdia de la clau d’accés al mòdul pertanyen a l’Àrea de Seguretat Ciutadana de 
Lleida i estan destinats a l’Hospital Santa Maria. Només assisteixen al centre 
hospitalari quan són avisats per obrir i tancar el mòdul i els agents del Centre 
Penitenciari de Ponent són els que traslladen l’intern. 


L'ingrés es fa per decisió del facultatiu del Centre Penitenciari de Ponent. En 
alguns casos, es deriva el pacient a l’Hospital Arnau de Vilanova i, si es considera 
necessari, aquest deriva els pacients a ingressos de l’Hospital Santa Maria. 
Normalment, i per motius de seguretat, l’intern accedeix al mòdul per les escales, 
acompanyat dels agents de Mossos d’Esquadra, i només per raons mèdiques 
l’ingrés es fa per l’ascensor.


Les habitacions tenen dos llits, una televisió i dues cadires, que no estan subjectes 
a terra. Hi ha un bany independent amb un lavabo, una dutxa i vàter, que tampoc 
compleix les mesures de seguretat necessàries per evitar riscos d’autolesions. Les 
habitacions no disposen de càmeres de seguretat. 







Observacions


Informen que si l’intern està nerviós i es mostra violent se l’intenta tranquil·litzar, 
però si no és possible se’l deixa tancat sol a l’habitació. També es fan subjeccions 
mecàniques a la mateixa habitació. És el psiquiatra el que decideix la subjecció 
del pacient i si s’ha d’administrar o no algun tipus de medicament. Es deixa 
l’intern lligat al llit en posició  de decúbit supí i es porta un control cada 10 o 15 
minuts.


La supervisora assenyala que el temps màxim que pot arribar a estar lligat un 
intern és entre quatre i sis dies. En aquests casos, és la infermera qui s’encarrega 
de donar de menjar al pacient. Informen que en els casos de subjeccions 
s’administra heparina.


Recomanacions


Departament de Justícia/ Salut i Interior:


1. Cal dotar les habitacions del mòdul penitenciari de l’Hospital Santa Maria de 
càmeres de seguretat, a fi de poder garantir una ràpida intervenció en cas de crisi 
dels interns i, en cas que sigui necessària una contenció mecànica, cal deixar 
registrats els fets, que es podrien utilitzar com a mitjà de prova.


2. Cal procurar més mesures de seguretat penitenciària a les habitacions del 
mòdul (concretament als lavabos), ancorar les cadires al terra i treure de 
l’habitació les tauletes d’assistència (susceptibles que es trenquin fàcilment i que 
se n'utilitzin les peces de manera agressiva).


3. Cal evitar contencions mecàniques de llarga durada.


Resposta rebuda:
7/5/2014


Departament d'Interior:


• Correspon al Departament de Salut la iniciativa d'estudiar i, si escau, adoptar les 
mesures proposades per millorar la seguretat de les persones que han de ser 
ateses en aquestes instal·lacions i del personal que hi treballa. La Direcció General 
de la Policia prestarà la col·laboració necessària en l'àmbit de les seves funcions 
per adoptar les mesures que es decideixin implantar.


• Mentrestant, com no pot ser d'una altra manera, la Policia de la Generalitat – 
Mossos d'Esquadra vetllarà perquè tots els serveis que presti en aquest mòdul 
garanteixin la seguretat dels usuaris i treballadors i perquè s'informi de manera 
immediata els seus superiors de qualsevol incident que es produeixi, així com de 
les mancances que s'observin durant la realització del servei que puguin afectar 
la seguretat i la integritat física dels pacients, els policies que en facin la custòdia 
o els treballadors del centre. 


Resposta rebuda:
26/5/2014


Departament de Justícia:


• Es tracta d'una unitat d'atenció mèdica generalista en què la competència de 
la gestió sanitària i de la infraestructura correspon a la direcció de l'hospital i, 
en conseqüència, al Departament de Salut, i pel que fa als sistemes de seguretat, 
al Departament d'Interior.


• Atès el seu caràcter de servei assistencial generalista, no es considera 
convenient l'adopció de mesures extraordinàries, com ara ancorar les cadires al 
terra o retirar de les habitacions les tauletes d'assistència per evitar possibles 
incidents. En tot cas, la presència dels Mossos d'Esquadra suposa una garantia i 
un increment de la seguretat necessària en la instal·lació i una prova d'això és 
l'escàs índex de conflictivitat que registra







Resposta rebuda:
26/5/2014


• Quant a la recomanació d'instal·lar càmeres de seguretat a les quatre 
habitacions de la unitat, es tracta d'una qüestió analitzada fa temps pels 
serveis penitenciaris i els Mossos d'Esquadra, màxims responsables de la 
seguretat, i no s'ha considerat adequat. En aquest sentit, preval el criteri del 
dret a la intimitat de la persona, que també s'aplica en altres àmbits 
penitenciaris, com ara les cel·les de vida ordinària dels interns.


• Pel que fa a la contenció mecànica, es tracta d'una mesura extraordinària que 
s'aplica el mínim temps imprescindible per evitar que el pacient pugui 
autolesionar-se o causar danys a terceres persones. La mesura està sotmesa a 
un estricte control judicial i és acordada pels metges especialistes en salut 
mental de l'hospital.


Departament de Salut: 


• S'han retirat els dispensadors de sabó i del paper higiènic dels serveis.


• S'han adequat les taules auxiliars: les han convertit en una sola peça i se 
n'han retirat els elements extraïbles (tiradors i calaixos amb les guies).


• S'han canviat els pals de sèrum metàl·lics per pals de plàstic.


• Pel que fa a les càmeres de seguretat, encara no s'han instal·lat. Resta pendent 
l'aprovació de la memòria, d'acord amb el que disposa la Instrucció 1/2009, sobre 
el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb finalitat 
de videovigilància, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. 


• L'ancoratge de les cadires a l'habitació no és possible, atès que impedirien el 
pas dels carros d'aturades cardíaques o respiratòries. 


• S'ha fet difusió de la recomanació sobre la contenció mecànica a tots els 
professionals implicats: personal facultatiu i d'infermeria.


 







f. Unitat hospitalària psiquiàtrica penitenciària 


 


Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària de Catalunya (UHPP-C)


Data 27 de febrer de 2014


Número de visita Seguiment
Visita anterior: 28 de novembre de 2011 


Observacions


La sala d’escorcolls a la zona d’ingressos no té càmera de vigilància.


Al control d’infermeria de la zona d’aguts hi ha una pissarra amb algunes dades 
de pacients visible des de fora del control.


Les contencions es fan en posició de decúbit supí i després dels àpats s'aixequen 
els pacients uns 45º amb una mena de cunya per evitar que els pacients regurgitin 
i es puguin ofegar. Reconeixen que a la resta del centre penitenciari les 
contencions es fan en posició de decúbit pron perquè consideren que és més 
segur si no hi ha la possibilitat d’incorporar la persona immobilitzada.


A l’àrea d’administració i arxiu, es consulten els registres en paper i informàtics 
de les darreres contencions realitzades. La darrera ha durat 24 hores. El registre 
en paper, que és còpia de la notificació enviada al jutge de vigilància penitenciària, 
només hi consta el moment d’inici de la contenció i el moment de finalització 
(descontenció), així com una referència molt genèrica a les causes que la van 
motivar. No s’indica quin tractament farmacològic o d’un altre tipus es va 
practicar durant la contenció. Aquesta informació es troba en els registres 
informàtics, en què s’objectiven fàrmacs i les dosis habituals en aquest tipus de 
pacients, i és infreqüent la prescripció de fàrmacs de rescat per situacions de 
preagitació. Aquestes situacions són gestionades directament pel psiquiatre de 
guàrdia. De registres informàtics, n’hi ha dos (sanitari i penitenciari) en ordinadors 
diferents i amb autoritzacions d’accés diferents.


La UHPP-C actua d'acord amb una circular, disposa dels registres preceptius 
respecte a les contencions i fa anàlisis continuades de les dades, però sense un 
registre automàtic derivat del sistema informàtic sobre les contencions i les seves 
característiques.


Recomanacions


1. Cal instal·lar una càmera de vigilància a la sala d’escorcoll. 


2. Cal extremar les mesures de confidencialitat de les dades dels pacients.


3. Caldria valorar la possibilitat de desenvolupar un protocol clínic sobre 
contencions, amb especificacions clíniques concretes, al marge de la Circular 
3/2004.


4. Cal implantar millores en el sistema informàtic com ara la compatibilitat entre 
el sistema sanitari i penitenciari, o la possibilitat d'explotació directa de les dades 
sobre contencions (no el registre únicament de temps o indicació).







Resposta rebuda: 
28/05/2014


• La videovigilància està regulada per la Instrucció 2/2010 del Departament de 
Justícia que, en el punt tercer, estableix que, en cap cas, s'han d'utilitzar càmeres 
en espais protegits pel dret fonamental a la intimitat de les persones. En 
conseqüència, en una situació d'escorcoll integral d'una persona, la instal·lació i 
l'ús de càmeres podria conculcar aquest dret fonamental. D'altra banda, s'informa 
totes les cel·les de contenció del centre disposen de videovigilància.


• La confidencialitat de les dades del pacients de la UHPP-C està prou garantida 
per l'aplicació dels preceptes que conté la Llei 15/1999, de protecció de dades, i la 
Llei 2/2000, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del 
pacient i la documentació clínica. Les dades clíniques dels pacients queden 
registrades en el seu expedient clínic informatitzat, amb accés restringit al 
personal sanitari. En el cas de la UHPP-C, a la sala d'infermeria, s'utilitza una 
pissarra en què es fan anotacions referents als pacients, amb l'objectiu d'assegurar 
la correcta transmissió d'informació entre el personal dels diferents torns del 
servei. Cal dir, en aquest sentit, que s'han pres les mesures adequades perquè en 
aquesta pissarra no hi figuri la identitat de cap intern, de manera que també en 
queda absolutament garantida la confidencialitat.


• Els diferents protocols que s'apliquen a la mesura de contenció a la UHPP-C i als 
departaments especials responen a la naturalesa d'aquestes unitats i als objectius 
respectius.


La UHPP respon a criteris clínics i sanitaris davant les necessitats assistencials 
dels malalts, les quals es regulen per la Circular 3/2004, de serveis penitenciaris. 
Als departaments especials, les immobilitzacions mecàniques es regeixen per la 
Circular 2/2007, de serveis penitenciaris, que estableix de forma taxativa com 
s'han de fer i sobre la base de quines consideracions. En aquestes unitats preval 
el criteri d'assegurar la integritat física de l'intern i del personal penitenciari que 
hi intervé.


• En l'actualitat, s'està produint el traspàs de la responsabilitat d'assistència 
sanitària des del sistema penitenciari cap a la xarxa pública de salut. Aquest 
trànsit comporta, així mateix, el trasllat a les xarxes informàtiques corresponents. 
Un cop que s'hagi completat aquesta transferència, la informació clínica i 
l'exportació de les dades restarà garantida. Segons informa el coordinador mèdic 
de la UHPP-C, aquest procés pot trigar a completar-se entre 18 i 24 mesos, atesa 
la seva complexitat tècnica. En el moment present, les dades sobre contencions 
estan recollides en el sistema informàtic penitenciari.







g. Centres residencials per a discapacitats


Cottolengo del Pare Alegre


Data 7 d'octubre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Totes les persones ingressades en aquest centre pateixen discapacitats molt greus 
tant cognitives com físiques. 


L’estat de conservació i manteniment de les instal·lacions del centre és correcte. 
Destaca el bon estat de neteja i conservació de tot l’edifici. 


No hi ha sales de contenció. Informen que mai no accepten malalts amb trastorns 
de conducta, atès que no disposen de prou recursos per atendre'ls i perquè 
suposaria un risc per a la resta d'interns.


S’observa que en ingressos involuntaris el centre només demana la signatura i 
l'autorització d’un familiar.


Recomanacions
1. Cal que el centre notifiqui a la Fiscalia l’ingrés de qualsevol persona amb un 
deteriorament cognitiu que li impedeixi prendre aquesta decisió directament. En 
aquest sentit, cal revisar el protocol d’autorització d’aquests ingressos.


Resposta Pendent 


h. Centres d'internament de menors


Centre de justícia juvenil El Segre


Data 6 de març de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


En general s'observa que les instal·lacions són adequades per a la població 
interna.


L'organització de les unitats no té en compte l'edat dels interns, que es van 
instal·lant a mesura que van arribant al centre. 


Pel que fa a les contencions, no es disposa d'una habitació específica per  
practicar-les, però es fa ús de l'habitació individual de la unitat, ocupada 
ordinàriament per un intern, que s'ha de traslladar quan se n'ha de practicar una. 
No sembla que sigui del tot funcional. Com que no hi ha una habitació de 
contenció pròpiament dita, no hi ha càmeres de vigilància.


Del relat de les entrevistes, se'n desprèn: 
- Que hi poden haver alguns problemes relacionals entre educadors i interns.
- Que la pràctica de contencions la duu a terme el personal de seguretat. 
- Que les visites amb familiars tenen uns límits temporals excessivament 
rígids i, de vegades, la freqüència és insuficient.







Recomanacions


1. Cal fer més atenció a la separació per edats dels interns en funció de les seves 
necessitats. 


2. Cal instal·lar càmeres de seguretat a una habitació de contenció habilitada a 
aquest efecte i les contencions s'han de practicar amb les màximes garanties, 
especialment pel que fa al temps de durada.


3. Cal que la pràctica de contencions sigui efectuada pel personal habilitat i que 
el personal de seguretat es limiti a les tasques encomanades legalment.


4. Cal flexibilitzar l'horari de visites, sense que les limitacions d'espai o 
d'organització suposin una reducció del dret dels menors d'edat a la relació amb 
els membres de la seva família.


Resposta rebuda: 
05/05/2014


• El tractament, la valoració permanent de l'evolució de l'intern i del seu grau 
d'integració i adaptació al grup de convivència, juntament amb la possibilitat, 
facilitada per les dades d'ocupació del centre i la dotació dels professionals, 
d'intervenir de manera individualitzada permeten una flexibilitat interna i actuar 
d'acord amb els criteris de l'article 33 del Reglament de la Llei orgànica de la 
responsabilitat penal dels menors, a l'hora de conformar els grups de separació 
interns, tenint en compte totes aquestes variables previstes: l'edat, la maduresa, 
les necessitats, les habilitats, etc. i, al mateix temps, detectar els riscos que poden 
generar un canvi d'unitat o, fins i tot, una proposta de canvi de centre.


Seguint el sentit de les recomanacions fetes per l'Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura, amb la qual el Departament està d'acord, al centre 
educatiu El Segre els interns de més de divuit anys i els menors ubicats a la 
mateixa unitat hi són després d'un estudi individualitzat i perquè s'ha considerat 
que, atesa la seva edat i la resta de variables previstes en l'article 33 del Reglament 
de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors, poden 
participar en programes i activitats comunes i que el contacte és beneficiós tant 
per a uns com per als altres, d'acord amb l'article 26.a) de la Llei 27/2001, de 31 de 
desembre, de justícia juvenil.


• Atès que totes les habitacions individuals de les diferents unitats educatives 
(inclosa l'habitació individual de cada unitat preparada per poder fer-hi les 
contencions) són utilitzades de manera habitual com a habitacions residencials, 
no es veu possible instal·lar càmeres de seguretat perquè es podria vulnerar el 
dret a la intimitat dels interns.


Si en algun moment fos possible dedicar una o més habitacions, de forma 
exclusiva, a l'aplicació de mitjans de contenció, es dotarien de càmera de 
seguretat, com s'ha fet en altres centres.


Pel que fa al temps de durada dels mitjans de contenció, s'apliquen durant el 
temps estrictament necessari, tal com estableix la normativa legal vigent.


• Amb relació a la tercera recomanació s'assenyala, en síntesi, que en tot cas, el 
personal de seguretat no actua mai per iniciativa pròpia, sempre és a requeriment 
de la direcció o d'un professional del centre en cas d'urgència i, en aquest cas, se'n 
dóna compte a la direcció.







Resposta rebuda: 
05/05/2014


• El centre El Segre disposa d'una única sala on es desenvolupen les visites 
familiars. Malgrat això, l'organització del centre permet respectar de manera 
rigorosa els mínims previstos en l'article 40 del Reglament i garantir a les famílies 
la possibilitat de fer dues visites per setmana, com a mínim (habitualment d'una 
hora cadascuna, llevat dels interns que d'acord amb el sistema degudament 
motivat tenen assignades dues visites setmanals de 40 minuts).


Així mateix, atenent que l'encàrrec del centre també és executar les mesures 
d'internament de menors/joves de la demarcació de Tarragona, s'han flexibilitzat 
els horaris el màxim possible amb les famílies d'aquests joves, i es dóna resposta 
a les seves demandes específiques per cercar solucions a les peticions individuals 
de visites fora dels horaris establerts, de manera que es garanteix el dret dels 
menors a comunicar-se amb els seus pares, representants legals, familiars o 
d'altres. També s'ha utilitzat en algun cas, com a mitjà de comunicació, la 
videoconferència, petició de la família que per dificultats econòmiques no podia 
desplaçar-se. 


 


Centre residencial d'educació intensiva El Guaret


Data 16 de setembre de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


L’estat de conservació i manteniment de les instal·lacions del centre és correcte. 
Destaca el bon estat de neteja de tot l’edifici. En general, tots els nois estan 
satisfets amb la qualitat i la quantitat del menjar que reben. Tanmateix, del relat 
dels nois entrevistats, se'n desprèn que hi ha algunes dutxes (grup taronges, 12-16 
anys) en què no es pot regular la temperatura de l'aigua, que surt molt calenta.


Pel que fa a les contencions, s’aprecia una contradicció entre el que relata el 
director del centre i els menors. El director manifesta que aquesta mesura és 
aplicada pels mateixos educadors, mentre que de les entrevistes realitzades se'n 
desprèn que les practica el personal de seguretat. 


La presència de menors amb patologia mental i la inadequació del centre per 
atendre'ls planteja diverses problemàtiques, entre les quals hi ha la pràctica de 
les contencions. D'acord amb els protocols aplicats en centres sanitaris, per a la 
pràctica de les contencions s'ha de garantir la presència mèdica 24 hores. En 
canvi, l'equip de salut destinat és absolutament insuficient. En aquest àmbit, la 
Llei 14/2010 admet contencions en centres d’educació intensiva, però remet a un 
desplegament reglamentari encara en tramitació. En tot cas, la Llei estableix que 
se n'ha de fer un ús limitat i extraordinari.


Amb relació a les sancions, és inacceptable que es puguin tancar els nois diversos 
dies (i fins a dues setmanes) com a sanció i que només puguin sortir per anar al 
lavabo, a més de contrari a la Llei. La Llei 14/2010 preveu la mesura de separació 
del grup només en el cas d’incompliment de deures greument perjudicials per a 
la convivència. En aquests casos cal instruir un expedient disciplinari amb 
audiència a l'interessat (art. 114 Llei 14/2010). A més, les sancions de separació del 
grup amb privació o limitació d'incentius no poden tenir durada de més de tres 
dies (art. 139.c)







Observacions


D'altra banda, es tracta d’un règim més sever que en l'àmbit de justícia juvenil 
que sota cap concepte es pot aplicar a infants. Per analogia, com a mínim, 
s’haurien de tenir en compte els requisits de la normativa de centres de menors 
infractors. El Reial decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal 
dels menors, estableix en l'article 66 les condicions de la sanció de separació 
(excepcionals) i estableix que no s’han d’aplicar als menors malalts i s’ha de 
deixar sense efecte en el moment en què s’apreciï que aquesta sanció afecta la 
seva salut física o mental. A més, aquesta normativa estableix que s'ha de garantir 
una sortida a l'aire lliure almenys dues hores al dia (66.3).


S’aprecia una manca d’informació i de recursos dels menors per poder 
comunicar-se amb qualsevol altra institució o organisme, a fi de poder presentar 
les seves queixes (manca de correu postal o electrònic).


Recomanacions


1. L'aplicació de les contencions s'ha de fer de forma proporcionada i excepcional 
i amb garantia de la integritat física dels menors. En cas de menors amb malaltia 
mental s'ha de garantir la supervisió mèdica, d'acord amb els protocols dels 
centres sanitaris. 


2. Les sancions s'han d'aplicar d'acord amb la normativa existent, tant pel que fa 
al procediment com pel que fa a la durada i les garanties.


3. Cal garantir que les contencions siguin anotades en el registre habilitat a aquest 
efecte.


4. Cal desplegar la normativa legal sobre sancions als centres de protecció i 
l'Administració n'ha de supervisar el compliment.


5. S'han de fer les reparacions oportunes a les dutxes de manera urgent per evitar 
una excessiva temperatura de l'aigua. 


6. Cal garantir el dret de queixa de tots els infants en centres de protecció, tant a 
la DGAIA com a la Fiscalia i al Síndic de Greuges, d'acord amb la Carta de drets i 
deures dels infants tutelats.


Resposta Pendent 


Centre residencial d'acció educativa Can Rubió


Data 27 de març de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


Les habitacions disposen d’un bany amb tres dutxes i dos inodors. Tot i que en el 
moment de la visita hi ha el servei de neteja treballant, l’estat de conservació i de 
neteja general és molt millorable. 
 
No hi ha càmeres a les habitacions i el control de l’aïllament es fa mitjançant 
visites periòdiques dels educadors a les habitacions tancades.


Els passadissos són considerablement estrets i amb marcades arestes a les 
cantonades. Aquest fet ineludiblement ha de condicionar l’actuació davant d’una 
crisis d’agitació. 







Observacions


El centre disposa de tres sales de contencions. Informen que les contencions 
mecàniques les practiquen, en general, els mateixos educadors, atès que l'infermer no 
és al centre les 24 hores. També hi poden intervenir els agents de seguretat privada. 
Depenent de com reacciona el jove, s’avisa el 061 i aquests l'assisteixen (li subministren 
un relaxant o bé el deriven a un centre sanitari). Si la contenció es fa en horari laboral 
de l'infermer, és aquest qui valora i sol·licita els serveis del 061. Assenyalen que el 
temps que dura la contenció és el mínim indispensable per tractar de calmar el jove i 
per evitar que es lesioni o que lesioni un tercer.


A la primera planta també hi ha una sala d’aïllament. S’observa que no hi ha càmeres 
de seguretat a cap zona del centre. Quan els infants/adolescents estan en contenció 
física, el control el fan els sanitaris (infermer), però si no són al centre (al vespre o la nit) 
el fan els educadors.


Segons informen, la mitjana de contencions mecàniques, tot i que es tracta d’una 
mesura excepcional, és d’una contenció diària. L’infermer  manifesta que, generalment, 
aquests casos de sobreagitació s’acaben reconduint i no donen lloc a la contenció. 
Informa que les contencions poden arribar a durar un màxim d'una hora. 


Mostren una de les tres sales de contenció, que és al costat de la sala de menjador. En 
el moment de la visita, s’observa que l’únic mobiliari hi ha és un llit enclavat al terra. 
A sobre del llit hi ha un cinturo abdominal mal posat a sobre del matalàs i una manta 
al terra. Malgrat que sembla que s'hagi utilitzat molt recentment, el director manifesta 
que la darrera contenció s’havia fet el dia anterior. El llençol presenta un estat de 
brutícia considerable. 


A la sala de contenció no hi ha cap càmera de seguretat ni tampoc cap timbre a l’abast 
del noi subjectat. La contenció mecànica sempre es fa bocaterrosa per si els nois/noies 
tenen vòmits. Una educadora mostra  els mecanismes de contenció i la seva utilització. 
Disposen d’un cinturó abdominal i corretges per a les extremitats. S’observa que han 
ideat un mecanisme per lligar les corretges a una altra corretja, que està fixa al llit. 
Manifesten que, atès que les corretges són molt curtes, per poder-les lligar al llit 
haurien de fer obrir molt les cames als nois i, per evitar fer-los mal, han confeccionat 
aquest mecanisme. Les contencions són controlades cada 5 o 10 minuts pels educadors. 


Hi ha un registre de contencions i d’aïllament que especifica qui les ha fet, quant de 
temps han durat, etc., que s’envia un cop el mes a la Fiscalia i, des de fa uns quants 
mesos, també a la DGAIA. Es revisa el registre i també una llista amb el resum dels 
quadres clínics i de la situació al centre dels nois/noies. Les comunicacions al registre 
estan signades per l’equip terapèutic. Les directrius internes que consten en el primer 
full del registre estableixen que la contenció “haurà de ser acordada per dos 
professionals del centre” i en cada registre hi consten els noms propis d'almenys dos 
professionals, sense que hi aparegui cap facultatiu. Si bé la durada de les contencions 
en els registres consultats no supera les 24 hores, s’observa que normalment 
excedeixen una hora, especialment quan es produeixen a la tarda, que es prolonguen 
durant la nit.


Conclusions


De caràcter general:


1. L’estat de conservació i manteniment de les instal·lacions del centre no és correcte. 
Destaca la manca de grandària de les habitacions, la poca neteja dels lavabos i la mala 
conservació de les parets. Així mateix, l’arquitectura del centre dificulta la gestió 
adequada de possibles crisis d’agitació (aparentment freqüents en aquest perfil de 
joves), la qual cosa afavoreix les lesions i potser desemboca en intervencions 
precipitades per evitar-les (contencions).







Observacions


2. Algunes de les condicions de vida al centre relatades pels interns i reconegudes 
per la direcció (absència de mantes a l'hivern, aigua freda a les dutxes) són 
incompatibles amb unes condicions de vida per garantir el benestar dels infants/
adolescents residents al centre.


Sobre les contencions:


1. Cal recordar que, d'acord amb els protocols aplicats en centres sanitaris i 
sociosanitaris, la pràctica de les contencions és una mesura terapèutica excepcional 
que requereix indicació mèdica i seguiment sanitari adequat dels riscos associats. 
Administrativament, aquest és un centre residencial d'acció educativa per a joves 
diagnosticats amb malaltia mental i hi ha destinat un equip de salut. En aquest 
àmbit, cal recordar que la Llei 14/2010 admet contencions en centres d’educació 
intensiva, però remet a un desplegament reglamentari encara en tramitació. En 
tot cas, la Llei estableix que se n'ha de fer un ús limitat i extraordinari.


2. Tenint en compte la mitjana de la pràctica de les contencions, hi ha seriosos 
dubtes que s'apliquin només de manera excepcional i limitada.


3. Es detecten mancances a la sala de contenció visitada: manca de la càmera de 
seguretat, d'un timbre a l’abast del noi o noia, de corretges homologades de 
llargada o mida adequades, de més espai a ambdós costats del llit i d'un lavabo 
pròxim a l'habitació.


4. De la visita, se'n desprèn que l’ús de les corretges es podria estendre més enllà 
del mínim temps imprescindible.


5. La mesura d’aïllament dins d’una habitació tancada amb clau i sense visibilitat 
des de l’exterior, especialment en pacients amb un estat psíquic alterat, requereix 
una supervisió continuada. 


Sobre les sancions:


• La Llei 14/2010 preveu la mesura de separació del grup només en el cas 
d’incompliment de deures greument perjudicials per a la convivència. En aquests 
casos, cal instruir un expedient disciplinari amb audiència a l'interessat (art. 114 
Llei 14/2010). Caldria valorar en quins supòsits el centre aplica aquesta mesura. 
Per analogia, com a mínim, s’hauria de tenir en compte els requisits de la 
normativa de centres de menors infractors. El Reial decret 1774/2004, de 30 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, 
reguladora de la responsabilitat penal dels menors, estableix en l'article 66 les 
condicions de la sanció de separació (excepcionals) i estableix que no s’ha 
d’aplicar als menors malalts i s’ha de deixar sense efecte en el moment en què 
s’apreciï que aquesta sanció afecta la seva salut física o mental.


Sobre el tancament de les habitacions amb clau:


• Les Regles de les Nacions Unides per a la protecció dels infants privats de 
llibertat preveuen que “estan estrictament prohibides les penes d’aïllament o 
cel·la solitària” (Regla 67).


• El Decret 284/1996, de 23 de juliol, del sistema català de serveis socials, reconeix 
als usuaris dels serveis i establiments socials el dret a no ser sotmesos a cap tipus 
d’immobilització o restricció física sense prescripció mèdica i supervisió, fora que 
existeixi perill imminent per a la seguretat física de l’usuari o de terceres persones.







Observacions


• El tancament amb clau dels infants i adolescents en una habitació implica una 
contenció física i una restricció de la llibertat de moviments que només es pot 
justificar per motius de seguretat dels mateixos infants, però que és difícilment 
admissible com a pràctica generalitzada.


Recomanacions


• Cal regular i aplicar de forma garantista les contencions i les sancions, tenint en 
compte la condició de nois i noies diagnosticats amb un trastorn mental.


• Cal garantir que l'ús que es fa de les contencions és excepcional i en cap cas s'ha 
d'utilitzar aquesta mesura com a sanció. 


• En tots els casos, les contencions s'haurien de fer amb garantia d'indicació 
mèdica, o immediata ratificació per un metge, i amb seguiment sanitari.


• Per motius estrictament mèdics, cal que la contenció es faci cap per amunt i 
s’habiliti un llit declinable que permeti donar de menjar al noi/noia, de manera 
que es minimitzi el risc d’aspiració en el moment en què està subjecte. 


• Cal garantir que els nois i les noies puguin alimentar-se i fer les necessitats 
fisiològiques en condicions adequades, la qual cosa es podria facilitar amb 
l’aplicació de la mesura cap per amunt i amb un seguiment adequat (càmeres, 
timbre o comunicació per veu, visites del personal sanitari, etc.).


• La mesura d’aïllament dins d’una habitació tancada amb clau i sense visibilitat 
des de l’exterior, especialment en pacients amb estat psíquic alterat, si es tracta 
d'una mesura terapèutica i excepcional,  hauria d'anar acompanyada d'altres 
mesures de seguretat clínica, com ara l'existència de càmeres de seguretat o de 
timbres, el seguiment sanitari i la revisió periòdica de la indicació de la mesura. 


• Cal que el centre valori si la separació del grup és aplicable com es fa en 
l'actualitat i, si escau, que l'adeqüi a les característiques dels nois i noies interns. 


• Finalment, el personal encarregat de l’ús d’aquest tipus de mesures restrictives 
requereix formació especialitzada, la qual cosa contribuiria a reduir-ne la 
freqüència i a millorar les condicions en què s’apliquen.


Resposta Pendent 


Centre d'acolliment Talaia


Data 5 de juny de 2014


Número de visita Primera 


Observacions


L'estat de conservació i manteniment de les instal·lacions del centre és correcte.


El centre no disposa d’ascensor, la qual cosa impossibilitaria l’accés al centre 
d'una noia amb discapacitat o mobilitat reduïda. En aquest supòsit, la coordinadora 
addueix que a la planta baixa hi ha un despatx disponible que es pot habilitar com 
a habitació. No obstant això, per accedir al centre hi ha una gran escalinata.







Observacions


La coordinadora del centre informa que no disposen de sala de contencions i que, 
per tant, utilitzen ocasionalment la sala de visites per aïllar les noies que es 
troben en una situació més agitada. Només l’empren per apartar la noia del grup. 
Bàsicament, la contenció que es fa en aquest centre és emocional, però en 
determinats casos han de fer ús de la contenció física. Reconeix que, en 
determinades situacions, quan l’educadora no pot fer la contenció física per si 
mateixa, el personal de seguretat (empresa privada) l'ajuda. Amb tot, les tasques 
d’aquest personal són obrir i tancar les portes del centre i atendre les trucades.


Recomanacions


1. Cal eliminar les barreres arquitectòniques del centre, de manera que sigui 
accessible per a noies amb mobilitat reduïda. 


2. Cal ampliar el termini que es dóna al centre per emetre l’informe proposta de 
la mesura, ja que quatre mesos es considera insuficient.


Resposta Pendent 


 


h. Comunitats terapèutiques


Centre terapèutic Font Fregona – Masia Maspons


Data 9 de desembre de 2014


Número de visita Segona
Visita prèvia: 04/06/2013 


Observacions


Masia Font Fregona i Masia Maspons formen una comunitat terapèutica dedicada 
a la modificació de la conducta i al tractament de trastorns mentals o patologies 
derivades del consum de drogues. 


Situat a Torrelles de Foix (Vilafranca del Penedès), és un dels pocs centres que hi 
ha a Catalunya per atendre joves i adults amb aquestes problemàtiques. De 
titularitat privada, té places concertades amb la Diputació de Barcelona, Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), Justícia Juvenil i altres 
entitats, com el Consell de Mallorca. 


No hi ha un perfil concret de la persona que hi ingressa, sinó que hi conviuen 
joves menors de divuit anys i adults amb trastorns diferents, derivats per 
l’Administració pública o pels mateixos particulars. Els majors i menors d’edat 
estan barrejats, tot i que la majoria dels interns en l'actualitat són menors d'edat. 


El procés d’estada és d’aproximadament 24 mesos per als menors de divuit anys. 
En el moment de la visita hi ha 38 Interns a Masia Font Fregona (13 tutelats per la 
DGAIA) i 23 a Maspons (21 tutelats per la DGAIA).


La visita de l'Equip va consistir en entrevistes als interns del centre així com en la 
revisió d'expedients. D'aquestes entrevistes, se'n desprenen les conclusions que 
s'exposen a continuació.







Observacions


Conclusions


Contencions


• Aparentment, les contencions no sempre responen a la prevenció d'un risc greu 
per a un mateix o per als altres, i de vegades s'utilitzen com a reacció davant 
d'una determinada conducta (per exemple, insultar un educador). 


• Els nois i noies que fa més temps que hi són participen en les contencions, 
juntament amb els educadors.


• Les contencions s'utilitzen amb una finalitat exemplaritzant: segons es desprèn 
de les entrevistes, els nois i noies que necessiten ser medicats després de la 
contenció se'ls deixa dormint al terra del lloc on siguin, a la vista de tothom, fins 
que es recuperen.


• La indicació de la contenció mecànica així com altres mesures com ara la 
col·locació de sonda nasogàstrica sembla que la fa personal no mèdic. 


• Les visites terapèutiques (amb el psiquiatra i amb la psicòloga) es fan un cop el 
mes. Els interns manifesten que troben a faltar teràpia que havien rebut en altres 
tipologies de centres. 


Sancions


• Les sancions incompleixen l'article 142 de la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l'Adolescència, que estableix que les sancions 
(mesures correctores) no poden implicar directament ni indirecta privació de 
l'alimentació, privació del dret de visita de la família, privació del dret a l'educació 
obligatòria o que atemptin contra la dignitat de l'infant o adolescent


• El contacte amb la família es condiciona al bon comportament. Es restringeix la 
relació amb la família com a sanció, i també en el moment inicial de l'ingrés (tres 
setmanes).


• Es condiciona la quantitat i el tipus de menjar al bon comportament: a l'hora de 
dinar els que tenen aplicada una mesura correctora mengen quan tots han 
finalitzat, de vegades de cara a la paret amb plats i got de plàstic i només cullera, 
amb menys quantitat. També canvia el tipus de menjar en cas que s'hagi aplicat 
una mesura correctora (dolços en cas de no estar sancionat i un tros de pa en cas 
d'estar sotmès a la mesura).


• Es condiciona l'assistència a classe al comportament. 


• Segons el relat dels joves, es restringeix l'ús de la calefacció com a correcció.


• Es penalitzen les relacions personals i es delaten els uns als altres: es limiten les 
relacions entre els interns i el control del comportament es fa a través dels 
mateixos companys, que es delaten entre ells quan fan alguna cosa mal feta. 
Troben a faltar tenir relacions afectives.


Seguiment tècnic i terapèutic


• De l'anàlisi dels expedients, se'n desprèn que les autolesions dels menors no 
són immediatament valorades (és obligada la valoració de risc autolític per 
psiquiatria). Igualment, l'assistència es presta al mateix centre, amb derivacions 
molt escasses. 







Observacions


• Hi ha una manca de seguiment per part de l'EAIA. Nombrosos nois i noies 
posen de manifest la manca de contacte amb el professional de l'EAIA, la qual 
cosa els suposa molta incertesa amb relació a la mesura, la finalització, les 
visites i altres aspectes.


• Els interns pateixen una incertesa continuada perquè no disposen 
d'informació respecte a les conductes penalitzades, que es deixen al criteri 
variable del personal. 


• De l'anàlisi dels expedients, se'n desprèn que els informes que es remeten a 
les instàncies externes respecte dels menors contenen informació inexacta 
sobre les mesures terapèutiques que reben.


Recomanacions


1. L'aplicació de les contencions s'ha de fer de forma proporcionada i excepcional 
i amb garantia de la integritat física dels menors. En cas de menors amb malaltia 
mental s'ha de garantir la supervisió mèdica, d'acord amb els protocols dels 
centres sanitaris i sociosanitaris, que les defineixen com a mesura terapèutica 
excepcional que requereix indicació mèdica i seguiment sanitari adequat dels 
riscos associats.


2. Cal millorar la formació del personal amb relació a la pràctica de les contencions 
per reduir-ne la freqüència d’aplicació i millorar les condicions en què s’apliquen.


3. Cal garantir que les contencions siguin anotades en el registre habilitat a aquest 
efecte.


4. En cap cas els menors haurien de participar en les contencions. 


5. Les sancions s'han d'aplicar d'acord amb la normativa existent, quant al 
procediment, la durada i les garanties, tenint en compte també el que preveuen 
les Regles de les Nacions Unides per a la protecció dels infants privats de llibertat, 
que estableixen que estan “estrictament prohibides les penes d’aïllament o cel·la 
solitària” (Regla 67). Igualment, els interns han de conèixer amb antelació el règim 
sancionador. 


6. No s'ha de condicionar ni restringir el dret a l'alimentació i al benestar per 
l'aplicació d'una sanció, ja que són drets bàsics dels infants. 


7. El dret a l’educació i el dret a tenir contacte amb la família (limitacions de 
trucades o visites familiars) no es poden veure afectats per l'aplicació d'una 
sanció. 


8. Cal garantir la dotació de recursos i el suport dels professionals de salut mental 
als centres que atenen infants i adolescents que necessiten atenció específica i 
especialitzada. 


9. Cal garantir de manera efectiva la supervisió de la intervenció educativa i 
terapèutica en els infants tutelats, així com garantir la revisió de la mesura 
d'acord amb el seu interès superior. 


10. S'ha de garantir a tots els interns de manera efectiva el dret a poder 
comunicar-se i a presentar queixes davant els professionals de la DGAIA (en cas 
d'infants tutelats), al Síndic de Greuges i al Ministeri Fiscal. 
.


Resposta Pendent 







III. LES FUNCIONS DE POLICIA JUDICIAL 
DE LES POLICIES LOCALS DE 
CATALUNYA











III. LES FUNCIONS DE POLICIA JUDICIAL 
DE LES POLICIES LOCALS DE 
CATALUNYA


Les visites realitzades per l’Equip a dependències 
de policies locals de Catalunya posen de 
manifest que aquestes assumeixen funcions 
de policia judicial, i practiquen intervencions, 
detencions, custòdies i trasllats de detinguts, 
amb diferents criteris i nivells d’autonomia i 
de col·laboració amb els Mossos d’Esquadra.


Les dimensions i les característiques dels 
municipis de Catalunya determinen les 
diferències quantitatives i qualitatives de les 
seves policies locals. D’això, se’n deriva la 
disparitat de competències assumides en 
matèria de policia judicial, dels protocols 
d’actuació respectius i de les seves experiències 
pràctiques.


Aquestes diferències abasten des d’estructures 
orgàniques, instal·lacions i recursos constituïts 
per a una activitat permanent d’investigació i 
de detenció, pròpia d’unitats orgàniques de 
policia judicial, com a Barcelona, fins a 
mínimes dotacions en altres municipis que ni 
tan sols disposen d’espais de custòdia de 
detinguts. 


Aquesta disparitat de funcions suscita el dubte 
sobre si en tots els casos s’observen els marcs 
legals vigents. Seguidament, s’exposen les 
principals disposicions vigents, estatals i 
autonòmiques, els marcs legals de les quals 
cal constatar que contribueixen, a la pràctica, 
a l’existència d’aquestes diferències 
diametrals, ja que les nombroses previsions 
normatives estatals i autonòmiques que 
regulen les funcions de policia judicial de les 
policies locals no són prou coherents ni 
precises. 


I. Normes estatals


1. La Constitució espanyola (CE) preveu dues 
funcions policials diferents. Les funcions 
policials genèriques, governatives, que estableix 
l’article 104, les quals “es determinaran per una 
llei orgànica”. I les funcions de policia judicial 
que preveu l’article 126. 


2. La Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de 
seguretat, tal com assenyala el preàmbul, 
respon a l’exigència de reserva de llei orgànica 
establerta en els articles 104.2 i 149.1.29a de la 


CE, relatius a la policia governativa. Però 
aquest mateix preàmbul també estableix que 
la mateixa Llei orgànica desplega la previsió 
de l’article 126, relativa a la policia judicial. El 
marc que imposa la Llei orgànica 2/1986 és el 
que preveuen els articles 29 i 30 de la mateixa 
norma, que inequívocament determinen que 
les funcions de policia judicial previstes en 
l’article 126 de la Constitució les exerceixen 
les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, 
sota la direcció orgànica del Ministeri 
d’Interior. Aquestes forces i cossos són la 
Policia Nacional i la Guàrdia Civil, únicament i 
exclusivament.


3. Els principis bàsics de la regulació de les 
policies locals s’estableixen en la mateixa Llei 
orgànica 2/1986 (títol V). Determina que les 
policies locals poden participar en les funcions 
de policia judicial en caràcter de col·laboració. 
No obstant això, aquest mateix caràcter és el 
que s’atorga en la Llei orgànica 2/1986 a les 
policies autonòmiques (article 53.1.e, en relació 
amb article 29.2).


4. El Reial decret 769/1987, de la policia judicial, 
té per objectiu fonamental crear les unitats 
orgàniques de policia judicial de la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil, a les quals atribueix 
la competència prioritària de funcions de 
policia judicial. D’altra banda, regula les 
competències genèriques de policia judicial 
per a les altres unitats i cossos policials. 
Estableix que "tots els components de les 
forces i els cossos de seguretat, sigui quina en 
sigui la naturalesa i la dependència, han de 
practicar per iniciativa pròpia i segons les 
atribucions respectives les funcions generals 
de policia judicial. A més, sigui quina en sigui 
la naturalesa i la dependència, han de prestar 
la col·laboració requerida per l’autoritat 
judicial o el ministeri fiscal, que en poden 
ordenar l’actuació si manquen unitats de 
policia judicial, amb caràcter transitori o en 
supòsits d’urgència".


5. El Reial decret 54/2002 va modificar 
parcialment el Reial decret 769/87, i va 
reconèixer palmàriament que la norma 
precedent havia estat desbordada de facto. 
Així, el preàmbul assenyala: “Posteriorment 
(al Reial decret de 1987), les comunitats 
autònomes amb competència estatutària per a 
la protecció de les persones i els béns, i per al 
manteniment de l’ordre públic (funció 
governativa), han creat unitats de policia 
judicial en les seves forces policials, la 
participació de les quals en les investigacions 







judicials s’ha generalitzat” (funció de 
policia judicial). 


Consegüentment, el Reial decret 54/02 
incorpora representants policials de les 
policies autonòmiques que exerceixin 
efectivament funcions de policia judicial a 
les comissions de coordinació nacional i 
provincials. 


El Reial decret 54/2002 no conté cap referència 
a les policies locals, que queden excloses de 
les comissions de coordinació nacional i 
provincial i es releguen a un rang inferior de 
les policies autonòmiques, de manera que es 
trenca l’equiparació que establia la Llei 
orgànica 2/1986 en l’article 53.1. 


De tot això, se’n desprèn que la mateixa funció 
complementària que tenen les policies locals 
respecte de les unitats orgàniques de policia 
judicial de l’Estat, les han de tenir respecte de 
les unitats orgàniques de policia judicial de les 
policies autonòmiques, com la catalana, que 
exerceixin efectivament aquesta funció. 


6. En conclusió: Cal fer notar que, en la 
normativa estatal, l’atribució a les policies 
locals de funcions de policia judicial 
complementàries respecte de les unitats 
orgàniques de policia judicial estatals o 
autonòmiques sempre és amb la diferència 
que s’hauran d’atenir al marc de les seves 
atribucions, les quals no s’enumeren ni es 
concreten. La Llei orgànica 2/1986 només 
estableix que són funcions complementàries, 
de col·laboració amb les unitats orgàniques 
de policia judicial o, extraordinàriament, per 
compliment puntual d’ordres de jutges o 
fiscals (articles 287 i 288 i concordants de la 
Llei d’enjudiciament criminal).


II. Normes autonòmiques de Catalunya


1. En compliment de les previsions de 
l’Estatut d’autonomia de 1979 es va 
promulgar la Llei 10/1994, de Policia de la 
Generalitat de Catalunya, que preveu i 
regula les unitats de policia judicial amb 
funcions idèntiques a les de les unitats 
orgàniques de policia judicial de la Policia 
Nacional i la Guàrdia civil de la Llei orgànica 
2/1986, que a Catalunya queda desbordada 
no solament de facto, sinó també de iure 
(articles del 13 al 15). 


2. Anteriorment s’havia promulgat la Llei de 
coordinació de policies locals de 1984 i la Llei 
16/1991, de policies locals. Posteriorment, es 
va completar el marc de direcció i coordinació 
policial amb la Llei 4/2003, d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya. 
Finament, l’Estatut de 2006 preveu com a 
funcions pròpies de la policia autonòmica 
les de policia judicial i investigació criminal 
“en els termes que estableixin les lleis”. A la 
Generalitat, li correspon la coordinació de 
les policies locals (article 164.2), l’autoritat 
superior de les quals correspon a l’alcalde.


3. La Llei 4/2003 esmentada estableix en 
l’article 28.3 entre les funcions pròpies de les 
policies locals: f) Les que els corresponen 
com a policia judicial, especialment amb 
relació al trànsit.


La determinació de les funcions genèriques 
de policia judicial que corresponen a les 
policies locals s’ha de produir en els convenis 
entre el Departament d’Interior i els 
ajuntaments. Però aquests convenis no són 
obligatoris sinó potestatius, segons l’article 
27 de la Llei 4/2003. “El Govern, per mitjà del 
departament titular de les competències en 
matèria de seguretat pública, i els 
ajuntaments interessats poden signar 
convenis de col·laboració per concretar les 
formes i els procediments de coordinació i 
cooperació en els serveis i les actuacions per 
al desenvolupament de polítiques públiques 
en els diferents àmbits de la seguretat. 
Aquests convenis han d’incloure, si escau, 
protocols que delimitin les actuacions dels 
serveis respectius, especialment els policials, 
en els àmbits on coincideixin o puguin 
coincidir les accions respectives." 


4. A la llei de Catalunya s’estableix una 
presència paritària municipal i del Govern 
de la Generalitat a la Comissió de Policia de 
Catalunya, i hi ha d’haver una presència 
necessària de la policia autonòmica en les 
juntes locals de seguretat. Cal destacar que 
les relacions entre els cossos de la policia de 
les institucions pròpies de Catalunya es 
regeixen pels principis de complementarietat, 
coordinació, col·laboració, cooperació i auxili 
mutu, segons l’article 5 de la Llei. Per tant, de 
la normativa catalana, a diferència de 
l’estatal, no se’n desprèn que les policies 
locals tinguin un rang inferior a les unitats 
orgàniques de policia judicial autonòmica en 
funció de la seva absència en les institucions 







de coordinació policial, ja que aquesta 
absència no es dóna a Catalunya.


5. En conclusió: La Llei 4/2003, que hauria de 
concretar les funcions de policia judicial de 
les policies locals, no determina quines són 
les funcions concretes que els corresponen. 
Això, que genera problemes a l’hora de 
determinar eventuals excessos o defectes 
en l’exercici d’aquestes funcions, comporta 
problemes més grans en molts municipis 
que no tenen un conveni formal amb el 
Departament d’Interior degudament publicat 
en el DOCG (article 27.7 de la llei).


III. L’àmbit territorial


L’àmbit territorial de l’activitat de les policies 
locals, en funcions de policia judicial, mereix 
una atenció particular. Segons l’article 5 de 
la Llei 16/1991, “l’àmbit d’actuació de les 
policies locals és constituït pel territori del 
municipi corresponent. Les policies locals 
només poden actuar fora de llur àmbit 
territorial en situacions d’emergència i amb 
l’autorització prèvia de les autoritats 
competents. S’ha de donar compte 
d’aquestes actuacions al Departament de 
Governació." (avui Interior).


La Llei 4/2003 puntualitza les previsions de 
la Llei 16/1991. L’article 5 limita la possibilitat 
d’actuació de les policies locals fora del seu 
municipi a les situacions d’emergència, o 
als supòsits previstos en els convenis de 
col·laboració o en els plans de coordinació, 
aprovats pel Departament d’Interior. 


Les “persecucions en calent”, de la manera 
com les disposa el Tractat de Schengen de 
cooperació penal internacional, no es 
preveuen en la normativa espanyola ni 
catalana per a actuacions de les policies 
locals. Aquestes en cap cas poden practicar 
actuacions d’aquest tipus. El trasllat dels 
detinguts al seu municipi per lliurar-los a la 
policia autonòmica amb instal·lacions fora 
d’aquest municipi és una activitat inclosa 
entre les que poden realitzar d’acord amb 
l’article 5 a què s’ha fet referència, sempre 
que es faci després de la necessària 
aprovació formal pel Departament 
d’Interior. Cal que en tots els casos s’observi 
adequadament aquesta exigència formal, 
garant de la correcció de les actuacions i 
dels drets dels detinguts.


La Guàrdia Urbana de Barcelona


1. Hi ha un conveni marc de coordinació i 
col·laboració en matèria de seguretat pública 
i policia entre el Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona, de 26 de setembre de 2005, 
subscrit entre la consellera Tura i l’alcalde 
Clos. El Conveni invoca com a normes 
bàsiques del seu contingut la Llei 22/1998, de 
la Carta municipal de Barcelona, i la Llei 
4/2003.


L’apartat 20.2 assenyala que les persones 
detingudes per la Guàrdia Urbana s’han de 
lliurar als Mossos d’Esquadra “per iniciar les 
diligències d’identificació i investigació que 
escaiguin, excepte en matèria de trànsit, en 
què la Guàrdia Urbana de Barcelona té la 
titularitat d’investigació dels delictes i faltes 
contra la seguretat del trànsit”. 


Les funcions genèriques de policia judicial 
de la Guàrdia Urbana es precisen 
definitivament en l’apartat 20.2 quan 
s’assenyala que “en els casos en què 
necessària la pràctica de diligències 
d’investigació o de policia científica, han de 
ser realitzades la Policia de la Generalitat- 
Mossos d’Esquadra”.


El Conveni conté un protocol enumeratiu de 
serveis i en els apartats B.6.1 i B.6.2 
puntualitza la titularitat de funcions de la 
Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. 
Corresponen a la primera les relatives al 
trànsit, omissió d’auxili en matèria de trànsit 
i similars. També és competència seva la 
instrucció d’atestats per delictes i faltes 
contra l’autoritat municipal, els seus agents 
i membres de la corporació, i contra el 
patrimoni municipal. Finalment, també 
atribueix competència a la Guàrdia Urbana 
per instruir atestats per delictes flagrants. 


2. La referència als delictes flagrants s’ha 
d’entendre com una lògica atribució de la 
competència referida a fets delictius quan 
hagin estat percebuts directament pels 
agents de la Guàrdia Urbana, amb la 
consegüent intervenció immediata, quan no 
requereixin activitat d’identificació i 
investigació posteriors, legalment reservada 
a les unitats orgàniques de policia judicial 
autonòmica, és a dir, sempre que aquests 
fets no tinguin una complexitat ni una 
gravetat especials. No correspondria a la 







Guàrdia Urbana la instrucció d’un atestat 
per homicidi o assassinat, encara que fos 
flagrant (immediatament vist pels seus 
agents), ni la detenció de l’autor. En aquests 
casos, sempre s’hauria de posar 
immediatament a disposició de la unitat 
orgànica de policia judicial autonòmica, per 
raó de la seva competència i per la gravetat 
del fet. 


També són flagrants, generalment, els 
insults, les injúries, les amenaces o les 
agressions comesos contra els agents de la 
Guàrdia Urbana, ja que els pateixen en 
pròpia persona, en acte de servei, i hi han 
de reaccionar de manera proporcional, 
immediata i efectiva. Són fets de complexitat 
escassa que no requereixen una investigació 
posterior. No obstant això, es produeix una 
raonable desconfiança sobre la imparcialitat 
de l’actuació com a policia judicial dels qui 
són víctimes o perjudicats pel delicte.


3. L’assumpció de la competència per 
instruir atestats per delictes d’atemptat, de 
resistència i d’altres contra l’autoritat 
municipal o membres de la corporació, o 
contra el patrimoni municipal, reprodueix i 
multiplica la desconfiança assenyalada 
més amunt sobre la imparcialitat de 
l’instructor de l’atestat, sotmès a la direcció 
superior del perjudicat pel delicte. Seria 
més adequat a les exigències d’imparcialitat 
que en els delictes que afecten les persones 
o els interessos de l’autoritat municipal, 
aquestes persones o interessos no exercissin 
funcions de direcció ni d’autoritat sobre els 
agents que duguin a terme la investigació. 
Convindria que es recordés la màxima 
històrica de la dona del Cèsar “no només 
cal ser honesta, sinó també cal semblar-ho”.


4. En conclusió: Segons el Conveni marc de 
2005, les atribucions assumides per la 
Guàrdia Urbana es redueixen a les 
relacionades amb el trànsit urbà, les quals 
no requereixen actuacions complementàries 
de policia científica, investigació o 
identificació. En aquest marc, s’ha 
d’entendre l’atribució d’altres delictes 
flagrants, i també els que es deriven d’una 
immediata i senzilla protecció d’interessos 
municipals. 


Més enllà d’aquestes funcions, no s’ajusta 
al contingut del Conveni marc la previsió 
d’actuacions d’investigació i identificació 


de fets delictius. Tampoc no s’adequa a les 
previsions del Conveni marc de 2005 la 
provisió institucional, orgànica i permanent 
de recursos humans, de dotacions 
d’instal·lacions i de mitjans materials ni la 
planificació de política criminal, ja que 
s’orienten al compliment d’unes funcions 
que excedeixen el que permeten les normes 
vigents.


RECOMANACIONS


1. Clarificació normativa


Els models de policia judicial estatal i català 
són diferents. El model estatal és dual 
(Policia Nacional i Guàrdia Civil) i és 
jeràrquic (supeditació de policies locals i 
autonòmiques com a col·laboradores). El 
model de Catalunya és paritari, amb vocació 
d’integral. No hi ha subordinació de les 
policies locals, i la coordinació d’aquestes 
amb els Mossos d’Esquadra es desenvolupa 
per mitjà de juntes paritàries i convenis 
locals potestatius i dispars. 


La vocació de policia integral de la policia 
autonòmica, com a instrument i via de 
protecció dels drets fonamentals, exigeix la 
certesa i la concreció de les seves funcions, i 
la priorització de les seves iniciatives de 
prevenció i persecució dels delictes. 


Les funcions específiques de policia judicial 
que corresponen a les policies locals no es 
concreten en cap norma més enllà de la seva 
caracterització com a complementàries. És 
convenient procedir a una clarificació 
normativa que resolgui les incoherències i les 
insuficiències del marc legal autonòmic, amb 
un catàleg de les funcions de policia judicial 
que corresponen al Cos de Mossos d’Esquadra, 
que exerceix la funció de policia ordinària i 
integral, i de les funcions pròpies i 
complementàries que poden desenvolupar 
les policies locals.


2. Precisió de funcions en cada municipi


En cada municipi, en els convenis que es 
poden signar entre el Departament d’Interior 
i cada ajuntament s’han de enumerar i 
concretar les funcions de policia judicial que, 
segons les dimensions, circumstàncies i 
possibilitats respectives, poden desenvolupar 
les policies locals corresponents d’entre les 







que determina el catàleg que estableixi la 
legislació autonòmica.


3. Funcions injustificades


De l’experiència derivada de les visites de 
l’Equip s’ha observat que algunes policies 
locals assumeixen competències de policia 
judicial per a la incoació d’atestats o 
diligències referits a fets delictius de 
mínima complexitat, tot i que sense 
l’existència d’un conveni. 


En aquestes circumstàncies, generalment 
assumeixen la competència sobre delictes 
relacionats amb el trànsit urbà, la qual cosa 
és raonable, ja que tenen la competència de 
policia administrativa en relació amb les 
infraccions corresponents.


Freqüentment, assumeixen la competència 
sobre delictes de violència domèstica, quan 
no comporten gravetat o complexitat, la 
qual cosa és raonable per la seva òptima 
situació de proximitat.


No obstant això, en diversos municipis 
també s’assumeix la competència per 
instruir atestats per atemptats o resistència 
contra agents de l’autoritat municipal, i fins 
i tot contra les autoritats o els funcionaris 
municipals. 


Aquesta última competència no té 
justificació tècnica ni pràctica i resulta 
inconvenient pel risc de confondre la 
condició subjectiva de víctima o de 
testimoni, amb la d’instructor, que 
necessàriament ha d’estar revestida 
d’objectivitat i imparcialitat.


En algun gran municipi com ara Barcelona 
hi ha una estructura permanent de 
recursos humans, instal·lacions i funcions, 
dedicada a activitats de planificació de 
política criminal que tampoc no estan 
justificades, ja que excedeixen el que 
permeten les normes vigents. 


4. Trasllat de detinguts fora del municipi


En alguns municipis no hi ha dependències 
de Mossos d’Esquadra per acollir les 
persones detingudes per la Policia Local. 
En aquests casos, s’han de traslladar els 
detinguts des del municipi en què s’ha 
produït la detenció fins a un altre on hi 
hagi dependències de Mossos. Amb 
freqüència, aquest trasllat el fa la Policia 
Local, que actua, per això, fora del seu 
espai geogràfic de competències. Aquesta 
actuació només és admissible legalment 
quan està prevista en els convenis subscrits 
entre l’ajuntament i el Departament 
d’Interior o en els plans de coordinació 
aprovats per aquest. També és admissible 
en situacions d’emergència, però aquesta 
previsió d’excepcionalitat no s’ha de 
confondre amb l’ordinària urgència que 
necessàriament acompanya el lliurament 
quotidià de detinguts, necessàriament 
inajornable.


S’han d’evitar les disfuncions 
administratives o organitzatives que 
impliquen dilacions derivades de trasllats 
extramunicipals per a la posada a 
disposició dels Mossos, o més de dos 
trasllats successius, la qual cosa afecta 
negativament els drets de les persones 
detingudes.
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IV. ASSISTÈNCIA I CONDUCCIÓ DE 
PERSONES DETINGUDES


Actualment la durada real de la detenció 
preventiva comporta en molts casos una 
vulneració sistemàtica del dret a la llibertat 
(article 17 CE) del detingut, atès que el 
temps transcorregut entre la detenció i la 
conducció davant el jutge excedeix a basta·
ment el “temps estrictament necessari” que 
recullen l’article 17.2 de la Constitució espa·
nyola i l’article 520 de la Llei d’enjudicia·
ment criminal (LECrim). 


L’any 1984, en desplegament de la prescrip·
ció de l’article 17 de la Constitució, va 
entrar en vigor l’article 520 de la LECrim 
(Llei orgànica 4/83 de 12 de desembre) i es 
va establir per primera vegada la doble con·
ducció de detinguts diària per a la posada a 
disposició judicial.


En aquella ocasió la mesura es va concretar 
en una primera conducció a les 09.00 hores 
i una segona conducció a les 17.00 hores. 
Cal tenir en compte que aleshores només hi 
havia de guàrdia un jutjat de detinguts a la 
ciutat de Barcelona i les competències del 
jutjat d’incidències eren molt més minses 
(recepció de denúncies i aixecament de 
cadàvers, bàsicament), la qual cosa com·
portava sovint la posada a disposició judi·
cial d’una quantitat de detinguts molt nom·
brosa. De fet, hi havia aproximadament el 
mateix nombre de persones traslladades a 
cada conducció i s’establien –en funció del 
jutjat– citacions esglaonades pels advocats 
durant tota la tarda i sovint a les primeres 
hores de la nit. 


Malgrat que en aquella època els mitjans de 
l’Administració de justícia eren encara molt 
més escassos que en l’actualitat, el cert és 
que mai hi va haver queixes per incompa·
reixences de lletrats o queixes dels lletrats 
pels horaris que s’establissin, ans al con·
trari, per a l’organització de l’agenda dels 
despatxos ajustar l’hora de l’assistència al 
detingut reportava evidents beneficis, atès 
que les esperes, llevat d’imponderables o de 
detencions massives, eren més reduïdes 
que actualment.


Des de fa anys, el Tribunal Constitucional 
(TC) ha emparat ciutadans en variades oca·
sions i ha determinat que quan la detenció 


s’allarga més enllà del que és estrictament 
necessari es converteix en il·legítima i 
genera una vulneració del dret constitucio·
nal a la llibertat (STC 23/2004; STC 165/2007; 
STC 887/2011). 


En concret, el TC posa èmfasi que les con·
duccions de detinguts són una activitat 
merament administrativa i, com a tal, sem·
pre han d’estar supeditades a la prioritària 
protecció del dret fonamental a la llibertat, 
el qual no pot decaure davant d’interessos 
corporatius (policials, judicials o de 
l’advocacia). 


En la Sentència 224/2002, de 25 de novem·
bre, el TC aborda el cas d’un detingut a la 
ciutat de Barcelona la posada a disposició 
judicial del qual es demora excessivament 
perquè només hi ha prevista una única 
conducció a les 08.00 hores, motiu pel qual 
el TC declara que la fixació d’una conducció 
única no pot justificar, en principi, un allar·
gament desproporcionat del període de 
detenció.( A més, es va interposar un habeas 
corpus que va permetre al  jutge conèixer 
que les diligències policials havien 
conclòs). 


En la Sentència 23/2004 el TC reitera l’exi·
gència constitucional de reduir al mínim 
estrictament necessari el temps de deten·
ció de detinguts, motiu pel qual declara il·
legítima la detenció d’un ciutadà sobre el 
qual els esbrinaments policials van con·
cloure a les 20.30 hores i no va ser conduit 
davant l’autoritat judicial fins l’endemà al 
matí. 


En el mateix sentit, en la Sentència 165/2007 
el TC critica el criteri sostingut per l’agent 
de policia instructor de l’atestat policial, el 
qual, basant·se en un protocol de col·
laboració existent entre jutjats i cossos 
policials, va informar una persona que 
havia estat detinguda durant el matí que no 
seria conduïda davant el jutge fins l’en·
demà perquè només hi havia una conduc·
ció diària a les 09.00 hores.


En contra d’aquest criteri restrictiu del dret 
a la llibertat dels detinguts, el TC considera 
que la decisió és errònia, atès que el mateix 
protocol d’actuació preveu una solució 
alternativa, que consisteix a no excloure la 
presentació d’un detingut davant el jutge 
de guàrdia a una hora diferent de la que 







s’esmenta per a la conducció general, atès 
que el jutge pot rebre detinguts durant les 24 
hores quan les circumstàncies així ho 
aconsellin. 


En la recent Sentència 887/2011, el TC reitera 
la jurisprudència esmentada en els parà·
grafs anteriors en un supòsit en què una 
detinguda és informada que no passarà a 
disposició judicial fins l’endemà del dia de la 
detenció perquè les conduccions només es 
fan un cop al dia a primera hora del matí. 


En definitiva, el TC ha assenyalat reiterada·
ment que les conduccions de detinguts són 
una qüestió merament administrativa, de 
manera que s’han de sotmetre al dret fona·
mental a la llibertat, que no pot decaure 
davant les necessitats de funcionament 
intern de la policia.


Aquesta conclusió és respectuosa amb les 
exigències constitucionals del dret a la lli·
bertat personal i posa de manifest que no hi 
ha cap incompatibilitat entre l’existència de 
protocols de col·laboració entre policia i jut·
jats per ordenar el trasllat de detinguts i el 
respecte als drets fonamentals dels ciuta·
dans. És perfectament possible i necessari 
conciliar la coexistència d’ambdós, sobretot 
a les grans ciutats, on hi ha un elevat volum 
de detinguts i on cal que tots els operadors 
facin un esforç especialment intens i con·
junt, a fi de garantir que no s’allarga indegu·
dament la privació de llibertat. 


L’article 17 de la Constitució espanyola 
garanteix la llibertat individual dels ciuta·
dans i estableix els drets que s’han de res·
pectar quan, en els supòsits autoritzats per 
llei, es produeix la detenció preventiva d’una 
persona. La situació de privació de llibertat 
es configura en l’ordenament jurídic espa·
nyol com una situació absolutament excep·
cional, motiu pel qual s’ha de limitar al 
temps estrictament necessari per a l’esclari·
ment dels fets i la recollida de dades essen·
cials que permetin al jutge valorar els suc·
cessos produïts i la participació que el 
detingut hagi pogut tenir en els fets.


Acord del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya


La Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) va acordar el 


passat 6 de maig de 2014 fer un canvi en les 
normes de repartiment dels jutjats d’ins·
trucció de Barcelona i establir una segona 
conducció de persones detingudes al partit 
judicial de Barcelona.


L’acord del TSJC implica, d’una banda, la 
modificació del criteri de distribució i d’as·
signació de les persones detingudes als jut·
jats de guàrdia de Barcelona, les quals pas·
sen a repartiment al Jutjat de Detinguts 1 i, 
posteriorment, es distribueixen entre els 
tres jutjats en funcions de guàrdia (jutjats 1, 
2 i 3). D’altra banda, s’estableix la mesura de 
la doble conducció consistent en un segon 
trasllat de persones detingudes a disposició 
dels jutjats de guàrdia.


Amb referència a la modificació de les nor·
mes de repartiment dels assumptes penals, 
l’Acord de la Sala de Govern del TSJC es fona·
menta en la proposta redactada per la Junta 
de Jutges d’Instrucció de Barcelona redac·
tada per la magistrada ponent Mercedes 
Caso Señal, la qual va ser adoptada per una·
nimitat dels seus membres. 


Aquesta modificació de repartiment conté, 
entre d’altres, i en la base primera, que, en 
cas que sigui necessari, es farà una segona 
conducció de detinguts. D’aquesta manera, 
es preveu una primera posada a disposició 
judicial de detinguts a les 09.00 hores i una 
segona, si escau, a les 12.30 hores; ambdues 
amb el caràcter d’ordinàries i amb indepen·
dència de les conduccions extraordinàries 
que puguin portar a terme qualsevol dels 
cossos policials dels quals provinguin.


Les noves normes de repartiment de 
detinguts


Les noves normes de repartiment s’han de 
valorar molt positivament, atès que elimi·
nen qualsevol ombra de possibilitat d’ads·
cripció predeterminada dels detinguts als 
jutjats de guàrdia.


El fet que el repartiment d’atestats amb 
detinguts ja no es regeixi pel criteri de dis·
tribució territorial i es faci prenent en con·
sideració l’ordre numèric corresponent als 
tres jutjats de detinguts, començant pel 
número 1 i avançant en estricte ordre de 
confecció dels atestats, fa que el sistema 
sigui molt més objectiu, racional, operatiu i 







funcional, de manera que s’elimina qualse·
vol sospita sobre una possible eventual 
recerca de predeterminació del destí dels 
detinguts. 


La segona conducció i el dret a la llibertat


Des de la implantació de la segona conduc·
ció al partit judicial de Barcelona, es produ·
eixen, quan és necessari, dues tongades de 
conducció de detinguts: una a les 09.00 
hores i una altra a les 12.30 hores. 


Certament, aquesta mesura ha comportat 
una millora només relativa respecte de la 
situació anterior pel que fa a la tutela del 
dret a la llibertat dels detinguts. Tanma·
teix, malgrat les bondats de la mesura, se 
segueix observant un període de detenció 
excessivament llarg en els casos en què les 
diligències policials no es clouen abans de 
les 12.30 hores. 


Cal tenir en compte que, d’acord amb el sis·
tema de doble conducció recentment esta·
blert, un detingut que arriba a comissaria a 
les 12.30 hores no és traslladat en cap cas 
davant l’autoritat judicial fins a les 09.00h 
de l’endemà, i com a molt aviat, sigui quina 
sigui l’entitat del presumpte delicte comès 
i, fins i tot, com sovint succeeix, que sigui 
una falta. 


Per tant, és evident que la segona conducció 
implantada arran de l’acord del TSJC no 
resol el problema de fons: la vulneració del 
dret a la llibertat dels detinguts. 


Actualment encara no es disposa d’estadís·
tiques sobre la segona conducció, atès que 
fa menys d’un any que està en funciona·
ment. Tanmateix, els Mossos d’Esquadra 
afirmen que aproximadament hi ha un 15% 
de detinguts que són traslladats davant el 
jutge en la segona conducció, la qual cosa 
significa un volum mitjà d’uns 2·3 detin·
guts al dia. 


En termes generals, la doble conducció s’ha 
de valorar positivament, atès que suposa 
una certa millora respecte de la situació 
anterior. Al mateix temps, però, és neces·
sari posar en qüestió la forma com s’ha 
implantat i denunciar que és clarament 
insuficient per resoldre el problema de 
fons. Tal com s’ha establert, la doble con·


ducció no soluciona la sistemàtica vulnera·
ció del dret a la llibertat de les persones 
detingudes, que se segueix produint en la 
gran majoria de casos.


L’eficàcia del sistema, responsabilitat de 
tots 


D’acord amb el que recull la reiterada juris·
prudència del Tribunal Constitucional, la 
mesura de la doble conducció està pensada 
per reduir el temps innecessari de detenció 
i, d’aquesta manera, minimitzar la vulnera·
ció del dret a la llibertat. 


Cal ser conscients que l’objectiu plantejat 
requereix la implicació activa de tots els 
operadors que participen d’alguna manera 
en la tutela dels drets dels detinguts, molt 
especialment dels cossos policials, els jut·
ges i els advocats.


En aquest sentit, es fa palès que la mera 
implantació d’una segona conducció no és 
suficient per resoldre el problema de fons, i 
menys encara si aquesta s’estableix només 
tres hores després de la primera. 


Si es vol avançar en la resolució del pro·
blema, cal reformar el sistema de forma 
integral intervenint en cadascun dels pas·
sos que composen l’itinerari administratiu, 
policial i judicial que recorren les persones 
privades de llibertat des del moment que 
són detingudes i fins que són posades a 
disposició judicial. 


Només escurçant cadascun dels engranat·
ges que composen la cadena podrem dotar·
nos d’un sistema realment eficaç que no 
demori innecessàriament el temps de 
detenció i que respecti el dret a la llibertat. 


Ara bé, com que es tracta d’un engranatge 
en el qual interactuen diferents operadors, 
serà impossible reduir de forma substan·
cial el temps de detenció si no hi ha una 
col·laboració real entre tots els agents impli·
cats en la qüestió. 


En aquest sentit, cal instrumentar mesures 
d’índole diferent orientades totes al mateix 
objectiu:


 Cal que les comissaries de policia avisin 
els col·legis d’advocats immediatament 







després que es produeix la detenció sense 
excuses ni demores.


 Cal que els col·legis d’advocats contactin 
sense dilacions amb el lletrat designat o el 
que pertoqui per torn d’ofici.


 Cal que l’advocat requerit assisteixi a la 
comissaria en un lapse de temps raonable 
i que es computi, si escau, el termini de 
vuit hores legalment establert a partir de 
l’avís.


 Cal que els agents dels cossos policials 
practiquin les diligències sense demores 
indegudes.


 Cal que un cop practicades les diligèn·
cies necessàries –tal com prescriu l’article 
520 LECrim– els detinguts siguin immedia·
tament traslladats davant l’autoritat 
judicial.


 Cal que els jutjats de guàrdia estiguin 
en disposició de rebre detinguts durant el 
màxim lapse de temps possible (de 08.00 a 
22.00 hores ). 


Només si tots els intervinents implicats 
apliquen les mesures necessàries s’acon·
seguirà una seqüència dinàmica que no 
generi dilacions indegudes. La reducció 
final del temps de detenció requereix que 
la cadena de transmissió entre policia, 
advocats i jutjats flueixi sense interrupci·
ons. És el dret a la llibertat el que està en 
joc. 


Conclusions


 La implantació de la doble conducció ha 
de servir per pal·liar efectivament la siste·
màtica vulneració del dret a la llibertat 
dels detinguts. 


 No s’aconseguirà eliminar completa·
ment tots els períodes de detenció inope·
ratius, però sí que s’han de reduir al màxim 
les dilacions innecessàries i, en conse·
qüència, irregulars.


 La millora del sistema només és possible 
si s’impliquen tots els operadors que hi 
intervenen. 


 La segona conducció és una mesura útil 
per assolir l’objectiu de reduir els lapses de 
detenció innecessaris, però s’ha d’implan·
tar de forma eficaç. Resulta poc útil pre·
veure una segona conducció tres hores 
després de la primera, atès que això no 
millora gaire la situació de les persones 
detingudes entre les 12.00 i les 08.00 hores. 


 Caldria separar molt més la primera i la 
segona conducció. Una possibilitat seria 
fixar la segona conducció entre les 17.00 i 
les 20.00 hores. D’aquesta manera es dis·
posaria d’un lapse de temps suficient per·
què els agents de policia poguessin practi·
car les diligències policials necessàries 
entre la primera i la segona conducció i, al 
mateix temps, es garantiria que cap detin·
gut estigués més de dotze hores privat de 
llibertat injustificadament.


Suggeriments i recomanacions


Respecte a la policia 


· Que la policia local porti directament els 
detinguts als Mossos d'Esquadra, sense 
que passin per les instal·lacions de policia 
local.


· Que s’avisi els col·legis d’advocats en el 
moment inicial de la detenció.


· Que s’intenti ajustar la finalització de les 
diligències policials amb el moment de les 
conduccions. 


· Que, immediatament que es cloguin les 
diligències policials, els Mossos d’Esqua·
dra o qualsevol altre cos que en sigui ins·
tructor posi en coneixement del jutge com·
petent que el detingut està a la seva 
disposició perquè n’ordeni el trasllat 
seguint el que disposa l’article 17.2 de la 
Constitució espanyola 


Respecte als advocats 


· Que el termini de vuit hores que se li con·
cedeix a l’advocat comenci a comptar des 
de l’avís de la policia al col·legi d’advocats 
i que, en qualsevol, cas hi acudeixi al més 
aviat possible. Quan es tracti d’advocats 







d’ofici, si és necessari, que corri el torn al 
següent de la llista. 


· Que els col·legis d’advocats aconsellin als 
seus advocats que interposin un habeas 
corpus per irregularitat sobrevinguda a la 
detenció perquè la persona continua pri·
vada de llibertat després que hagin con·
clòs les diligències policials sense que hagi 
estat posada a disposició judicial.


Respecte als jutges 


· Que modifiquin l’acord del TSJC en el 
sentit d’incorporar les conduccions del 
detingut que facin falta per garantir el dret 


a la llibertat i en els termes indicats pel TC 
(sentències de referència). I que, si escau, 
ordenin les conduccions espaiant·les de 
manera que respectin el dret fonamental a 
la llibertat 


· Que les cites als jutjats perquè hi assistei·
xin detinguts no tingui límits horaris. És a 
dir, que et puguin citar qualsevol hora del 
dia o de la nit, si escau.


· Que s’acceptin les peticions d’habeas cor-
pus simplement per l’accés horari. És a dir, 
que aquest tipus de situació es comenci a 
considerar com una situació de detenció 
irregular. 











V. AMBIT INSTITUCIONAL











V. ÀMBIT INSTITUCIONAL


Relacions de col·laboració


En els darrers informes al Parlament s’ha 
posat èmfasi en el fet que encara resta pen-
dent que el Govern espanyol comuniqui 
oficialment al Subcomitè de Prevenció de la 
Tortura (SPT) que el Síndic actua com a 
Autoritat Catalana per a la Prevenció de la 
Tortura (ACPT). Sens perjudici d’això, en els 
termes que estableix l’article 11.b del Proto-
col facultatiu, cada any es trameten a l’SPT 
els informes anuals de l’ACPT.


En l’àmbit més estrictament de col·laboració, 
també cal que el Govern de la Generalitat 
de Catalunya promogui la signatura d’un 
conveni de col·laboració amb l’Estat que 
permeti al Síndic de Greuges de complir les 
obligacions que li corresponen com a ACPT, 
en les matèries i els espais a què fa referèn-
cia l’article 69 de la Llei del Síndic de 
Greuges.


En aquesta línia, també està pendent el 
conveni de col·laboració amb el Defensor 
del Poble (Mecanisme Nacional de Preven-
ció de la Tortura en l'àmbit de territori 
espanyol) amb l’ACPT. Tanmateix, l’actual 
defensora ha comunicat al síndic que la sig-
natura d’un futur conveni de col·laboració 
en aquest àmbit depèn del que resolgui el 
Tribunal Constitucional pel que fa a l’exis-
tència d’un mecanisme català de prevenció 
de la tortura.


Aquesta manca de col·laboració ha compor-
tat un any més la impossibilitat del Síndic 
de Greuges d'entrar al Centre d’Interna-
ment d’Estrangers de la Zona Franca, mal-
grat les denúncies que ha continuat rebent 
sobre aquest centre i les actuacions d’ofici 
que s’han obert i tramitat arran de les notí-
cies publicades als mitjans de 
comunicació.


No obstant això, cal assenyalar la visita 
conjunta que va fer una delegació del Meca-
nisme Nacional de Prevenció de la Tortura 
amb un membre de l'Equip de Treball de 
l'ACPT a la comissaria de Mossos d'Esqua-
dra de les Corts, el passat 2 d'octubre de 
2014. En aquest sentit, és voluntat de l'ACPT 
i del Síndic de Greuges establir relacions de 
cooperació amb el Defensor del Poble i amb 


altres mecanismes futurs que es puguin 
crear arreu de l'Estat espanyol.


Marc institucional


Cal destacar la comunicació rebuda per 
part de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Bar-
celona (ICAB) de l’acord aprovat per la Junta 
de Govern el 7 de gener de 2014, pel qual 
reclama oficialment als operadors i a les 
institucions implicades la reducció real i 
efectiva dels terminis per a la posada a dis-
posició judicial dels ciutadans en situació 
de detenció.


En aquest sentit, cal posar de manifest la 
reunió que el Síndic i l'Equip de Treball de 
l'ACPT ha mantingut, d'una banda, amb el 
Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats 
de Catalunya per tractar els temes relacio-
nats amb l'assistència i el trasllat de perso-
nes detingudes; i, de l'altra, la reunió man-
tinguda amb la Coordinadora de Prevenció 
de la Tortura sobre el Protocol d'Istanbul. 
Properament està prevista una reunió amb 
el ple dels degans dels catorze col·legis 
d'advocats de Catalunya. 


En aquest àmbit també cal posar en relleu 
la reunió mantinguda amb el Departament 
d’Interior per tractar la resposta rebuda a 
les recomanacions formulades en l’Informe 
anual 2013.


Així mateix, cal fer esment que durant 
aquest any un dels membres designats pel 
Parlament ha cessat en l’exercici del càrrec 
pel qual fou nomenat, la qual cosa ha com-
portat que una altra persona l’hagi rellevat. 
És el cas de Miquel Vilardell, proposat pels 
col·legis en l’àmbit de la salut, que ha estat 
rellevat per Jaume Padrós com a nou presi-
dent del Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona.


D’acord amb el procediment d’elecció pre-
vist, caldrà que el Parlament de Catalunya 
nomeni el nou membre.


També hi ha hagut un canvi pel que fa al 
substitut de la persona que representa el 
Col·legi Oficial de Metges, quan aquest no 
pugui assistir a les sessions del Consell 
Assessor. En aquest sentit, s’ha fet saber 
que serà Rosa Servent la que hi assistirà en 
nom de Jaume Padrós. 







Finalment, pel que fa a Victòria Camps, un 
altre membre del Consell Assessor que 
havia estat proposat pels centres universi-
taris de recerca sobre drets humans, ha 
cessat voluntàriament. En aquest sentit, el 
seu nou càrrec com a membre del Consell  
Assessor del Comitè d’Ètica de la Policia era 
incompatible amb la tasca que acomplia 
al si del Consell d’Assessor de l’ACPT, de 
manera se'n demanarà la destitució al 
Parlament. 


Activitat formativa


Cal posar en relleu l’activitat formativa 
que s’ha dut a terme entorn del Protocol 
d'Istanbul. En aquest sentit, el Síndic, en 
qualitat d’ACPT, va commemorar el Dia 
Internacional en Suport a les Víctimes de 
la Tortura (26 de juny) amb una jornada 
sobre l’aplicació del Protocol d'Istanbul en 
la prevenció de la tortura i els maltracta-
ments, i la tasca dels OPCAT.


L'acte, dut a terme el 25 de juny, va ser 
presidit pel síndic, que va donar pas a 
Djordje Alempijevic, membre del Comitè 
per a la Prevenció de la Tortura del Con-
sell d'Europa, el qual va impartir la confe-
rència central. La ponència d'Alempijevic 
va obrir un debat posterior en què van 


participar Jaume Antich, vocal del Col·legi 
d'Advocats de Barcelona; Marc Antoni 
Broggi, president del Comitè de Bioètica 
de Catalunya; Lluïsa Domingo, represen-
tant de la Coordinadora per a la Prevenció 
de la Tortura, i Jaume Saura, membre de 
l'Equip de Treball de l'ACPT i president de 
l'Institut de Drets Humans.


Amb caràcter previ a l’inici de la jornada, 
l’Equip de Treball de l’ACPT es va reunir 
amb Alempijevic amb l’objectiu d’inter-
canviar experiències.


També cal assenyalar que els dies 10 i 11 
de desembre es va organitzar a Madrid el 
primer Congrés de Drets Humans de l'Ad-
vocacia Espanyola que aborda la preven-
ció dels maltractaments i la tortura des 
d'una perspectiva concreta i pràctica. El 
congrés va comptar amb la presència de 
professionals i d'entitats expertes en la 
matèria de la protecció i la defensa dels 
drets humans. Així mateix, cal destacar la 
intervenció del síndic en un dels panels 
sobre els mecanismes de prevenció en el 
qual també van participar el responsable 
de la Unitat del Mecanisme Nacional de 
Prevenció del Defensor del Poble, un mem-
bre de l'Observatori del Sistema Penal i dels 
Drets Humans i un fiscal davant el Tribunal 
Constitucional.
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VI. ESTAT DE COMPLIMENT DE LES 
RECOMANACIONS FORMULADES 
L'ANY 2013


En aquest apartat només es fa esment dels 
equipaments amb relació als quals es va fer 
alguna recomanació susceptible de fer-ne 
seguiment. Així, per a cadascun dels dife-
rents equipaments, primer s'exposa la reco-
manació formulada i a continuació la res-
posta rebuda de l'Administració competent.


I. PER A CENTRES PENITENCIARIS


Recomanacions generals


 Cal recordar que tots els funcionaris de 
vigilància penitenciària han d’anar 
identificats.


Resposta


Aquesta és una norma que es compleix i es 
fa complir en tota la seva extensió, llevat 
d’algun episodi puntual i involuntari. Es 
considera que l’actual sistema d’identificació 
dels funcionaris, a través del número 
d’identificació professional visible en el 
vestit reglamentari del funcionari és 
suficient. 


En cas que el funcionari no porti visible 
aquesta identificació pot ser sancionat per 
infracció de la norma.


 


 Cal adoptar les mesures necessàries per 
assegurar el compliment del principi 
cel·lular.


Avui dia no es considera una hipòtesi realista 
intentar complir aquest principi, no només 
per la manca de places disponibles, sinó 
també perquè el perfil psicològic d’una gran 
part de la població penitenciària i les pròpies 
expectatives de les persones internes 
aconsellen la utilització de les habitacions 
compartides (dos interns per cel·la). 


Es considera que el principi cel·lular, com a 
regla general, s’ha de reservar per a 
situacions especials com les unitats de 
règim tancat o de sancionats.


 


 Cal instal·lar un sistema de videovigilàn-
cia a totes les cel·les de contenció i/o aïlla-
ment provisional.


 


Resposta


Tant la Llei orgànica general penitenciària 
(Llei 1/1979) com el Reglament penitenciari 
preveuen excepcions al principi cel·lular per 
insuficiència de places o per indicació del 
metge o dels equips d’observació i de 
tractament. En aquests casos, segons la 
norma, es pot recórrer a dependències 
col·lectives.


Resposta


La videovigilància es regula per mitjà d'un 
protocol unificat per a tots els equipaments, 
previst per la Circular 2/2010, d’1 de juny, 
dels serveis d’execució penal. En aplicació de 
la norma esmentada hi ha sistemes de 
videovigilància a tots els espais d’interacció 
entre interns i treballadors de tots els centres 
penitenciaris, tret d’aquells que, per norma, 
no permeten l’ús d’aquest sistema: sales de 
comunicacions íntimes, consultes mèdiques, 
serveis sanitaris, cel·les ordinàries, incloses 
les cel·les d’aïllament. Quant a aquest tipus 
de cel·les, es puntualitza que no disposen de 
videovigilància en cap centre penitenciari 
perquè tenen la consideració d’espais de vida 
residencial i/o ordinària, en els quals ha de 
prevaldre el dret a la intimitat o privacitat de 
l’intern.


S’especifica, però, que en funció de l’antiguitat 
i dels projectes previstos en el Pla 
d’equipaments penitenciaris, pel que fa a la 
cobertura de la seguretat mitjançant 
videovigilància, se'n poden establir tres 
tipologies:
- els centres de creació recent, que disposen 
d’una àmplia cobertura;
- els centres més antics que continuen en 
funcionalment, que s’estan adaptant 
progressivament a la normativa en aquest 
àmbit;
- els centres en procés de desaparició, en què 
s’adopten les mesures mínimes 
imprescindibles per garantir la seguretat des 
del vessant de la videovigilància, atès que a 
curt i mitjà termini es tancaran.







Recomanacions específiques


Centre penitenciari de Dones de Barcelona


 El centre continua tenint el mateix pro-
blema de massificació i de sobreocupació 
que en anys anteriors, sobretot la unitat 
d’internes preventives.


 


Centre penitenciari d'Homes de Barcelona


 Malgrat que a la nit els interns estan tan-
cats i l’ambient es mostra tranquil i segur, 
no es pot passar per alt que es poden produir 
altercats o incidents varis. Per aquest motiu, 
es considera que el nombre de funcionaris 
de guàrdia en torn de nit és del tot insufici-
ent en proporció al nombre d’interns. 


La taxa de població reclusa s’ha vist redu-
ïda considerablement els darrers dos anys, 
però encara ara és inacceptable que conti-
nuïn havent-hi cel·les amb cinc o sis llits, 
atesa la falta d’intimitat, d’higiene, de salu-
britat i de seguretat que això representa. 


Cal adoptar mesures per garantir una bona 
ventilació i higiene en els espais comuns del 
Departament de Psiquiatria.


II. PER A CENTRES EDUCATIUS DE JUSTÍCIA 
JUVENIL


Recomanacions generals


 Cal garantir que no se superen les ràtios 
entre interns i educadors i, en la mesura que 
sigui possible, que es millorin.


Resposta


La reducció del col·lectiu de dones internes 
(un 3% menys de dones recluses durant 2013 
i un 11% menys en els últims cinc anys) ha 
permès, progressivament, pal·liar la 
sobreocupació que patia la presó de Wad-
Ras, i els esforços se centren a mantenir els 
nivells d'ocupació en els registres actuals i a 
millorar-los.


Actualment, el Centre Penitenciari de Dones 
pròpiament dit (excloent-hi les seccions 
obertes de dones i homes) registra una 
ocupació de 158 persones (dades de 20 de 
gener de 2014), de les quals 77 són a la unitat 
de preventives, i 49 a la unitat residencial. En 
el moment de la visita de l’ACPT l’ocupació 
era de 194 internes, 94 de les quals eren a la 
unitat de preventives i 56, a la residencial.


Resposta


El descens més significatiu de població 
reclusa s'ha registrat al Centre Penitenciari 
d'Homes de Barcelona, en què, a finals de 
2013, hi havia 1.356 interns, la xifra 
d'ocupació més baixa dels últims catorze 
anys. 


Actualment, la ràtio mitjana general 
d'ocupació en aquest centre és de 2,4 interns 
per cel·la i a la tercera, quarta i sisena 
galeria i en els departaments d'infermeria, 
psiquiatra, ingressos i geriatra la ràtio és 
inferior a aquesta mitjana. Per la seva 
banda, a la primera, segona i cinquena 
galeria, que tradicionalment han registrat 
més ocupació, la ràtio mitjana actual se 
situa al voltant dels 3,5 interns per cel·la. 


S'ha de destacar que el dia en què la 
delegació de l'ACPT va visitar la presó (el 6 
de febrer del 2013), la ràtio mitjana era de 3 
interns per cel·la i avui és de 2,4.


El pla de treball de la Direcció General és 
seguir reduint-ne l'ocupació, amb l'objectiu 
de tancar-lo l’any 2016, segons preveu el Pla 
d'equipaments penitenciaris 2013- 2020, 
presentat pel Departament de Justícia. De 
fet, des de fa mesos es duen a terme 
setmanalment trasllats d'interns a altres 
presons, alhora que s'executen les obres 
necessàries de manteniment de les 
instal·lacions per assegurar-ne 
l'habitabilitat, la higiene i la salubritat en 
òptimes condicions fins que es clausuri.


Resposta


S’ha dut a terme una nova organització i 
distribució de les places d’internament dels 
centres de justícia juvenil. Amb aquesta 
reorganització s’han dotat els centres, en 
funció de les places assignades, del nombre 
de professionals adequats per mantenir la 
ràtio òptima entre interns i professionals. 







 El règim sancionador ha de ser conegut i 
no es poden aplicar sancions de manera 
arbitrària o desproporcionada.


 No s’han d’aplicar les sancions que tinguin 
a veure amb el dret a l’alimentació (racions 
més o menys grans en funció del comporta-
ment), el dret a l’educació (restriccions en el 
seguiment dels programes d’activitats edu-
catives del centre) i amb el dret a tenir con-
tacte amb la família (limitacions de truca-
des o visites familiars).


 L’aïllament d’un infant o jove en una habi-
tació de contenció ha de ser realment només 
durant el mínim temps imprescindible i per 
uns motius molt taxats, circumscrits a 
reconduir una alteració greu de l’infant o 
jove. En cap cas s’ha d’utilitzar la contenció 
o l’aïllament com una sanció, atès que això 
lesiona els drets fonamentals dels infants i 
els joves.


 En aquest sentit, és imperatiu instal·lar 
càmeres de videovigilància en tots els espais 
contenció que encara no en tenen.


 


 Als centres on hi ha població d’origen 
immigrat, particularment magribí, però 
també d’Amèrica del Sud, és imperiós tornar 
a disposar dels serveis de la figura del 
mediador cultural.


Així doncs, s’ha augmentat el nombre de 
professionals als centres on ha augmentat el 
nombre de places.


L’ocupació actual dels centres és inferior a 
les places dotades disponibles, sense que 
s’hagin produït en cap moment situacions 
de sobreocupació. En conseqüència, la ràtio 
de menors interns per professional és més 
baixa que abans de la reorganització i permet 
dur a terme un treball educatiu individualitzat 
amb els interns molt més intens.


Resposta


El règim sancionador que s’aplica és el que 
estableix la Llei orgànica 5 /2000 i el Reial 
decret 1774/2014 que la desplega, i també la 
Llei 27/2011 de justícia juvenil.


El règim disciplinari només s’aplica als 
centres pels motius taxats per la llei, és a dir, 
la comissió d’alguna de les faltes 
disciplinàries previstes en la norma, després 
del corresponent procediment disciplinari. 
D’altra banda, els menors poden recórrer 
contra les sancions davant del jutge de 
menors, tal com indica la llei.


No hi ha constància de l’aplicació arbitrària 
o desproporcionada del règim disciplinari 
per part de cap centre. 


Resposta


No hi ha resposta. 


Resposta


No hi ha resposta. 


Resposta


S’ha procedit a dotar de càmeres de seguretat 
les habitacions de contenció que no en 
tenien del centre educatiu L'Alzina. Pel que 
fa al centre Can Llupià, es preveu que durant 
l’any 2014 s’instal·lin les càmeres de 
seguretat que falten a les dues habitacions 
de contenció. 


Resposta


Un cop aprovats els pressupostos de 2014, el 
Departament de Justícia té la intenció de 
convocar una ordre de subvencions per al 
2014 i entre els programes objecte de 
subvenció hi ha el de mediació cultural per 
als centres Can Llupià, L’Alzina i El Segre. 







Recomanacions específiques


Centre educatiu L'Alzina


 Cal que hi hagi una separació absoluta 
entre majors i menors d’edat, d’acord amb 
l’article 37.c de la Convenció sobre els drets 
de l’infant, que assenyala que "un infant pri-
vat de llibertat ha d’estar separat dels adults, 
tret que es consideri convenient per a l’inte-
rès primordial de l’infant”, i garantir una 
línia educativa diferent entre uns i els altres.


 Cal garantir el dret dels infants a mantenir 
el contacte amb la família, tret de circums-
tàncies excepcionals (art. 37.c de la Conven-
ció sobre els drets de l’infant).


 


 Cal tornar a contractar un mediador cultu-
ral que faci d’enllaç entre els joves magri-
bins (que representen un terç dels interns) i 
els educadors i les famílies, atès l’impacte 
negatiu que n'ha tingut la supressió en el 
tractament i la relació amb els nois.


Resposta


La legislació internacional preveu la 
separació de menors i majors d’edat quan els 
primers són reclosos en centres penitenciaris. 
Aquesta prevenció està pensada 
fonamentalment per als països que situen la 
majoria d’edat penal per sota dels divuit 
anys i el seu ordenament permet imposar 
penes de presó a menors de divuit anys i la 
consegüent reclusió en establiments 
penitenciaris juntament amb presos adults.


La Llei orgànica 5/2000, reguladora de la 
responsabilitat penal dels menors, i el Codi 
penal de 1995 van elevar l’edat penal als 
divuit anys i van regular de forma específica 
la responsabilitat penal dels menors de 
catorze a disset anys. Aquesta norma indica 
que els centres s'han de dividir en mòduls 
“adequats a l’edat, la maduresa, les 
necessitats i les habilitats socials dels 
menors internats” (art.54.3), sense marcar 
separacions absolutes entre els nois de setze 
o disset anys i els que ja n'han complert 
divuit.


L’única norma que estableix la separació 
entre major i menor d’edat dins d’un mateix 
centre és la Llei 27/2001, de justícia juvenil 
(art. 26.a), però el redactat d’aquest precepte 
ja preveu dues excepcions: “els casos en què 
els menors i joves pertanyin a una mateixa 
família i el contacte es consideri beneficiós” 
o “quan es tracti d’aplicar un programa o 
una activitat concreta i el contacte sigui útil 
per als menors”. A les unitats on conviuen 
majors i menors d’edat s’està actuant d’acord 
amb aquesta excepció.


Al centre educatiu L’Alzina, com a la resta de 
centres, l’assignació dels menors i joves es fa 
tenint en compte totes les variables que 
exigeix la legislació vigent, entre les quals hi 
ha l’edat, el lloc de residència, el règim de la 
mesura, la durada, el tipus de delicte, la ma-


duresa, les necessitats i habilitats socials, els 
programes formatius o laborals, les 
necessitats de tractament, a banda de les 
separacions imposades per altres preceptes 
legals com ara la pertinença a bandes rivals 
o les circumstàncies personals d’un intern 
que puguin ser motiu de perill per a altres.


Per assignar els nois i les noies a la unitat 
més adequada es tenen en compte tots els 
criteris de forma individual, cas per cas. La 
distribució no és aleatòria. No obstant això, 
el centre educatiu L’Alzina ha fet un esforç 
reorganitzatiu de les sis unitats del centre 
per mantenir més separats els menors d’edat 
dels majors d’edat. 


Resposta


Els menors i joves internats al centre tenen 
dret a mantenir el contacte amb els seus 
familiars mitjançant visites, comunicacions 
telefòniques i per correspondència escrita. 
Les visites i les comunicacions es duen a 
terme en la forma ¡ amb la freqüència que 
preveu l'actual marc legal de justícia juvenil, 
sense més restriccions que les pugui imposar 
el jutge de menors competent.


Pel que fa a les sortides de permís (ordinàries, 
extraordinàries, de cap de setmana) i a les 
sortides programades, també es duen a 
terme d'acord amb la normativa vigent: si 
estan internats en règim tancat, les sortides 
les aprova el jutge de menors; si estan 
internats en règim semiobert o obert, les 
sortides les aprova la direcció del centre 
sempre que el menor compleixi els requisits 
que estableixen els articles 45 a 49 del 
Reglament de la Llei orgànica 5/2000. 







 Cal subratllar la importància de vetllar 
perquè l’exercici de la vigilància i la seguretat 
del centre no vagi més enllà de les funcions 
pròpies d’aquest servei.


 
Centre educatiu Can Llupià


 El centre està al límit de la seva capacitat 
pel que fa a nois ingressats. Això ha provo-
cat un augment dels petits problemes de 
convivència a les habitacions, malgrat que a 
hores d’ara no es poden considerar greus. 
També hi ha problemes logístics i de tracte 
personalitzat envers els interns. Tot i això, 
no es detecta que hagin augmentat els pro-
blemes disciplinaris, cosa que es valora 
positivament.


 


 En general, no es detecten maltractaments 
o tractes degradants al centre. A més, els 
joves mostren satisfacció amb el tracte rebut 
per part dels educadors. Tot i això, es relaten 
alguns incidents aïllats d’abús d’autoritat, 
particularment per part dels guardes de 
seguretat, que tenen lloc en espais opacs. En 
aquest sentit, és imperatiu instal·lar càme-
res de videovigilància en tot l’espai d’aco-
llida i de contenció.


 L’increment d’interns sembla que ha com-
portat una intervenció educativa menys 
individualitzada, i que hi pot haver hagut un 
canvi en el model d’intervenció. 


Resposta


Es preveu que al llarg de l'any 2014 es torni a 
convocar una ordre de subvencions per part 
del Departament de Justícia, en què un dels 
programes objecte de subvenció serà el de 
mediació cultural per als centres Can Llupià, 
L'Alzina i El Segre per recuperar la figura del 
mediador en aquests centres.


Resposta


El personal de seguretat dels centres té com 
a funció principal donar suport a les funcions 
de vigilància ¡ seguretat que pertoquen a 
tots els professionals dels centres dins 
l’àmbit funcional propi de cadascú. El 
personal de seguretat, en les seves 
intervencions, no és autònom, sinó que està 
sotmès a les instruccions de la direcció del 
centre i als protocols de seguretat aprovats. 
També ha de respectar i ha d'estar sotmès, 
com la resta de treballadors del centre, als 
procediments, requeriments i límits que 
estableix la normativa vigent de justícia 
juvenil.


Les direccions de cada centre són les 
responsables de dirigir, supervisar i avaluar 
les actuacions del personal de seguretat i de 
vetllar perquè aquest personal compleixi les 
obligacions establertes per l'Administració a 
les empreses adjudicatàries. Si l'actuació 
d'un vigilant de seguretat no s'ajusta a 
aquests requeriments, poden demanar-ne la 
substitució. 


Resposta


El centre educatiu Can Llupià té 120 places 
dotades, és a dir, la ràtio adequada de 
professionals d'intervenció directa 
(educadors, psicòlegs, treballadors socials, 
mestres d'ensenyament, monitors de 
formació ocupacional, personal mèdic) i de 
personal de suport administratiu, de 
manteniment, de serveis generals, de 
seguretat per atendre correctament 120 
interns.


Durant l'any 2013, el centre Can Llupià ha 
tingut una ocupació mitjana diària de 88 
interns/internes, és a dir, per sota de la seva 
capacitat màxima, que és de 120 menors. 
Des de la reorganització dels centres, el 
centre educatiu Can Llupià no ha estat al 
límit de la seva capacitat ni en situació de 
sobreocupació. 


Resposta


Durant l’any 2014 es procedirà a instal·lar 
càmeres de seguretat a les dues habitacions 
de contenció que hi ha a la zona d’acollida.


Resposta


Les mesures reorganitzatives no han 
comportat cap canvi en l'orientació del 
model de justícia juvenil seguit fins ara. Se 
salvaguarda el caràcter individualitzat de les 
intervencions educatives dels centres, atès 







 Sembla inapropiat que un mateix espai 
faci funcions de lavabo i de sala d’escorcolls, 
cosa que fa inviable instal·lar-hi una càmera 
de videovigilància. Els escorcolls que fan els 
Mossos d’Esquadra abans d’endur-se un 
intern s’haurien de dur a terme en una sala 
específica i dotada de càmera.


 


 Es torna a constatar la mancança que 
implica per a la comunicació amb els interns 
la manca de la figura del mediador cultural.


III. PER A CENTRES DE PROTECCIÓ DE 
MENORS I PER A CENTRES TERAPÈUTICS


Recomanacions generals


 Cal garantir que no se superen les ràtios entre 
interns i educadors i, en la mesura que sigui 
possible, millorar-les.


 El règim sancionador ha de ser conegut i no 
es poden aplicar sancions de manera arbitrària 
o desproporcionada.


 No s’han d’aplicar les sancions que tinguin a 
veure amb el dret a l’alimentació (racions més 
o menys grans en funció del comportament), el 
dret a l’educació (restriccions en el seguiment 
dels programes d’activitats educatives del cen-
tre) i amb el dret a tenir contacte amb la família 
(limitacions de trucades o visites familiars).


 L’aïllament d’un infant o jove en una habita-
ció de contenció ha de ser realment només 
durant el mínim temps imprescindible i per 
uns motius molt taxats, circumscrits a recon-
duir una alteració greu de l’infant o jove. En cap 
cas s’ha d’utilitzar la contenció o l’aïllament 
com una sanció, atès que això lesiona els drets 
fonamentals dels infants i els joves.


 En aquest sentit, és imperatiu instal·lar càme-
res de videovigilància en tots els espais conten-
ció que encara no en tenen.


 L'Administració hauria de ser més diligent a 
trobar un nou centre o una sortida als joves i 
menors d’edat que finalitzen la seva teràpia 
d’intervenció, a fi d’evitar efectes negatius i 
recaigudes.


que l'increment de places dotades ha anat 
acompanyat d'un increment correlatiu de 
professionals.


Aquest equip garanteix una intervenció 
individualitzada dels menors i joves interns, 
amb un estàndard de qualitat superior, fins i 
tot, al que hi havia abans de la reorganització. 
Aquesta millora de la ràtio s'ha vist 
accentuada pel fet que l'ocupació mitjana 
diària d'interns als centres de justícia juvenil 
ha experimentat una disminució respecte 
dels anys 2009 i 2010, que es manté 
actualment.


Resposta


El centre preveu que, un cop s’instal·lin les 
càmeres de seguretat a les dues habitacions 
de contenció de la zona d'acollida, els Mossos 
d'Esquadra practiquin els escorcolls dels 
menors previs a les conduccions en una 
d'aquestes habitacions, i no on ho fan 
actualment. 


Resposta


Com ja s'ha assenyalat, es preveu que al 
llarg de l'any 2014 es torni a convocar una 
ordre de subvencions per part del 
Departament de Justícia, en què un dels 
programes objecte de subvenció serà el de 
mediació cultural par als centres Can Llupià, 
L'Alzina i El Segre. 


Resposta


La DGAIA es mostra oberta a estudiar 
incorporació de les aportacions de l’ACPT al 
Reglament de protecció que desplega la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l'adolescència)







Recomanacions específiques per a centres 
de menors


CREI El Pedrenyal


 Els problemes que s’hi detecten tenen a 
veure amb la inadequació de la tipologia del 
centre per atendre alguns nois que requeri-
rien un altre recurs, ja que haurien de tenir 
un tractament psiquiàtric intensiu per pro-
blemes de conducta derivats de situacions 
greus de salut mental.


CREI Els Castanyers


 Es recomana ser més diligent a l’hora 
d’emplenar el llibre de registre que es fa ser-
vir de les habitacions de contenció, i indi-
car-hi tant l’hora d’entrada com de sortida.


 Cal revisar el sistema de sancions, de 
manera que se’n garanteixi la previsibilitat, 
la proporcionalitat i la funció pedagògica i 
rehabilitadora, en el marc del respecte dels 
drets fonamentals dels menors d’edat.


 Cal garantir el bon tracte i el respecte de 
l’equip d’educadors envers els adolescents 
interns que poden tenir trastorns de con-
ducta derivats de la seva patologia o extrema 
vulnerabilitat. 


 Cal insistir en l’obligació de distingir de 
manera absoluta, d’una banda, la contenció 
i els espais habilitats per a aquesta finalitat, 
com a últim recurs i el mínim imprescindi-
ble; i de l’altra, l’aplicació de sancions. Sem-
bla que en aquest centre aquesta distinció 
no hi sigui


 
Recomanacions específiques per a centres 
terapèutics


Centre terapèutic Font Fregona – Masia 
Maspons


 Tot el grup es regeix per una mateixa disci-
plina i teràpia (la conductual), sense que hi 
hagi cap programa d’atenció personalitzada 
en funció del perfil del pacient ingressat i la 
tipologia que presenta. 


 El règim d’intervenció és d’una disciplina 
molt severa en què s’obliga els interns a anar 
guanyant-se progressos en el benestar (cal-
çat, menjar) i es preveu recórrer al càstig 
(encara que en diguin “correccions”) amb 
assiduïtat.


 És clarament inacceptable que els interns 
participin activament en la supervisió i con-
tenció dels companys. 


 La cadira que s’utilitza per fer les immo-
bilitzacions no està homologada ni pot ser 
utilitzada per reconduir la conducta de joves 
que en algun moment es poden desestabilit-
zar. A més, no hi ha cap rigor en l’aplicació de 
la mesura i de l’ús que se’n fa, tenint en 
compte que altres joves ingressats també hi 
participen i que el metge no hi és sempre. 
També cal plantejar-se la finalitat de l’ús que 
es fa del casc integral. 


 Resulta inadmissible que s’apliquin “cor-
reccions” relacionades amb l’exercici dels 
drets bàsics, com ara menjar, anar a escola o 


Resposta


La DGAIA considera que cal matisar l’afirmació 
sobre la inadequació del centre, atès que les 
necessitats d’atenció dels nois són valorades 
per especialistes en salut mental. En qualsevol 
cas, comunica que el procés d’ingrés a un CREI 
i el seguiment protocol·litzat s’estan revisant 
per incrementar-ne les garanties. En el cas del 
Pedrenyal, s’informa d’una intervenció d’un 
psiquiatra que visita els nois quinzenalment i, 
en cas que el noi requereixi un altre abordatge 
especialitzat en salut mental o 
drogodependències, s’inicia el protocol per 
traslladar-lo a un nou centre més adequat.


Resposta


S’han pres mesures de compliment obligat, 
amb un comunicat adreçat al centre, perquè 
totes les contencions estiguin degudament 
registrades en el llibre específic.


No s'han detectat mals tractes cap als nois 
ingressats i es nega que s'utilitzin espais 
habilitats per a la contenció com a resposta 
sancionadora d’un incompliment de la 
normativa del centre, incloses faltes greus o 
molt greus.  La DGAIA afirma que només 
s’utilitzen aquests espais en situacions 
extremes on hi ha un risc per a la integritat 
física de l’adolescent o de tercers, i que el 
temps d’estada en situació d'aïllament és el 
mínim indispensable.







veure la família, així com la desproporció 
d’aquestes mesures correctives. Aquests són 
drets recollits a la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de l’infant, l’exercici dels 
quals no pot estar condicionat al bon compor-
tament de l’infant.


 No hi ha una separació estricta entre 
majors i menors d’edat ni entre els nois i les 
noies. Malgrat que estan en habitacions dife-
rents, no hi ha cap separació física ja que són 
espais oberts. 


 Els joves no tenen cap educador de referèn-
cia, els únics referents són la psicòloga o el 
psiquiatra, que passen consulta un cop al mes. 


 El codi de vestir dels interns (xandall i, en 
alguns casos, sabatilles o vambes sense cor-
dons) i els mètodes que utilitzen per castigar-
los poden constituir un atemptat contra la 
dignitat dels joves ingressats. Així mateix, el 
règim disciplinari és informal i no té cap mena 
de possibilitat de recurs intern ni de supervisió 
externa al centre.


 Aquest centre ha estat objecte de diverses 
actuacions del Síndic, anteriors i posteriors a 
la visita de l’ACPT. Les recomanacions efectua-
des, tant pel que fa als tractes indeguts com a 
la intervenció educativa, s’inclouen en la reso-
lució 4457/2013.


 
 
Centre residencial d’atenció a les drogode-
pendències Vallcarca


 Les instal·lacions del centre són reduïdes 
per a una ocupació màxima de 19 persones. De 
tota manera, no sembla que els joves i menors 
trobin a faltar excessivament la manca d’espai. 
D’altra banda, el centre no presenta un estat de 
neteja òptim, tot i que cal tenir en compte que 
la neteja i el manteniment les fan els mateixos 
joves i menors d’edat. 


 De les informacions obtingudes, sembla 
que s’ha aplicat com a sanció la prohibició de 
tenir contacte amb la família temporalment. Si 
això fos així, vulneraria la Llei 14/2010, sobre 
els drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència, article 142: “Contingut i funció de les 
mesures educatives: No es poden aplicar mesu-
res correctores que impliquin directament o 
indirectament [...] privació del dret de visita de 
la família”.


 L’Administració hauria de ser més diligent 
a trobar un nou centre per als joves i menors 
d’edat que finalitzen la seva teràpia d’interven-
ció, a fi d’evitar efectes negatius i recaigudes. 


Resposta


(Resposta donada pel DBSF en el marc de 
l'actuació d'ofici 4457/2013. Resta pendent la 
resposta del Departament de Salut).


En el Reglament de protecció (que desplega 
reglamentàriament la Llei 14/2010 dels drets 
i les oportunitats en la infància i 
l'adolescència), l'esborrany del qual es va 
lliurar a la institució, es recullen també els 
internaments en centres terapèutics. El 
Departament està obert a estudiar la 
possibilitat d'incloure les aportacions que es 
presenten en qualsevol dels aspectes que 
tracta, incloent-hi aquest. 


D'altra banda, informen que estan en procés 
de redacció de l'esborrany de la Instrucció 
d'internament en centres terapèutics per 
suplir la manca de reglamentació fins que 
no s'aprovi el Reglament de protecció, en el 
qual han inclòs l'obligatorietat de demanar 
autorització judicial per fer internaments 
d'infants i adolescents en centres terapèutics


Resposta


La DGAIA  puntualitza que correspon al 
Departament de Salut la inspecció i 
l'autorització del nombre de places que pot 
tenir. Recorda que no permet prohibir de tenir 
contacte amb la família temporalment com 
una mesura sancionadora, i es compromet a 
estudiar els casos en què aquesta prohibició 
no hagi estat respectada. Es comunica que la 
DGAIA està en procés de redacció de 
l’esborrany de la Instrucció d’internament en 
centres terapèutics per suplir la manca de 
reglamentació actual. Comuniquen que s’ha 
inclòs l’obligatorietat de sol·licitar l’autorització 
judicial per a l’internament d’infants i 
adolescents en centres terapèutics.


i també l'objectiu d'assolit progressivament 
el compliment dels estàndards de qualitat 
en acolliment residencial especialitzat 
EQUAR-E. Quan finalitzi l'elaboració de 
l'esborrany, també el faran arribar a la 
institució perquè hi pugui fer aportacions. 


Han requerit formalment els representants 
de l'entitat que gestionen aquests dos centres 
a complir la normativa i a deixar d'aplicar 
mesures de contenció.







IV. PER A COMISSARIES DE LA POLICIA DE 
LA GENERALITAT – MOSSOS D’ESQUADRA


Recomanacions generals


 La comunicació de la detenció al col·legi 
d’advocats per part de qualsevol cos de poli-
cia ha de ser immediata des del primer 
moment de la detenció i s’ha de fer perso-
nalment efectiva.


 Cal recordar que, en casos de detencions en 
compliment d’alguna ordre judicial, s’ha d’in-
formar igualment el detingut del dret que té 
a ser assistit per un lletrat i fer la preceptiva 
comunicació al col·legi d’advocats.


 Cal garantir que no es posa cap trava a la 
designació per part del detingut del lletrat 
que hagi elegit. 


 Cal emplenar diligentment tots els camps 
del llibre de registre i custòdia de detinguts, 
en particular pel que fa a l’hora d’entrada i de 
sortida del detingut de l’àrea de custòdia. 


 Cal deixar constància en el llibre de regis-
tre i custòdia de detinguts del tipus d’escor-
coll que s’hagi fet al detingut i, en cas d’escor-
colls integrals, fer constar les causes concretes 
que n’han motivat la realització.


Resposta


L’Administració puntualitza que en cap cas 
la comunicació al col·legi d’advocats es 
produeix un cop finalitzades les diligències 
policials. La declaració de la persona 
detinguda s’incorpora sempre a l’atestat 
policial, de manera que la comunicació al 
col·legi no es pot produir mai quan han 
finalitzat les diligències. 


La policia ha de dur a terme les primeres 
diligències que preveu la LECrim (consignació 
de proves, custòdia de tot allò que pugui 
portar a la identificació del delinqüent, 
detenció, si escau, dels presumptes 
responsables i protecció dels ofesos o 
perjudicats per aquests).


La notificació dels drets a les persones 
detingudes es fa en el moment de la detenció, 
en el moment d’accedir a la zona de custòdia 
i, posteriorment, en presència d’assistència 
lletrada, en el moment previ a la declaració 
del detingut.


Sempre queda constància en l’atestat del dia 
i l’hora en què es produeix la detenció d’una 
persona i del moment en què aquesta es 
comunica al col·legi d’advocats. Aquesta 
dada permet als comandaments policials, 
l'assistència lletrada i les autoritats judicials 
de comprovar i valorar la idoneïtat del 
moment en què s’ha produït la comunicació).


Resposta


En tots els supòsits en què es compleix una 
ordre o requeriment judicial es notifiquen els 
drets a les persones detingudes i 
immediatament s'informa el jutjat 
corresponent de la pràctica de la detenció, que


Resposta


No hi ha cap trava ni obstacle per a la 
designació d'advocat per part dels detinguts. 
D'acord amb el que preveu la LECrim la 
policia s'ha d'abstenir de fer recomanacions 
sobre l'elecció d'advocat i ha de comunicar al 
col·legi d'advocats el nom de l'advocat triat 
pel detingut per assistir-lo o bé la petició 
perquè se li'n designi un d'ofici.


És el col·legi d'advocats qui notifica l'elecció a 
l'advocat o advocada designada, que 
manifestarà l'acceptació o la renúncia. En cas 
que aquesta persona no accepti l'encàrrec, no 
sigui localitzada o no assisteixi al centre de 
detenció, el col·legi d'advocats ha de designar 
un advocat d'ofici.


Resposta


En aquest apartat es dóna resposta 
conjuntament a les dues recomanacions 
relacionades amb el sistema de registre i 
custòdia de persones detingudes. Aquest 
sistema està informatitzat des de l'inici de la 
detenció fins que finalitza, permet registrar 
totes les circumstàncies produïdes durant el 
temps de custòdia i està sotmès a la supervisió


ordena el moment de presentar la persona 
detinguda. A aquestes persones, se'ls facilita 
assistència lletrada en el moment de prestar 
declaració, que, en aquests casos, es produeix 
normalment davant l'autoritat judicial.


No es pot considerar que hi hagi un 
incompliment de la normativa processal penal 
per part de les forces i cossos de seguretat en 
el supòsit que no sol·licitin l'advocat quan es 
tracta de complir un requeriment judicial de 
posar la persona detinguda a disposició 
judicial.







 


 El període de detenció d’una persona ha 
de ser el mínim imprescindible i, un cop fina-
litzat l’atestat, s’han de fer els possibles per 
traslladar-lo immediatament davant l’autori-
tat judicial corresponent.


 


 Cal protocol·litzar el sistema de recanvi 
de les flassades per a totes les comissaries i 
articular algun mecanisme per substituir les 
actuals per unes d’un sol ús.


 


 Cal adoptar les mesures necessàries per 
garantir unes condicions òptimes d’higiene i 
de netedat en cadascuna de les comissaries i, 
especialment, a les que tenen un volum con-
siderable de detinguts l’any.


Resposta


Per garantir el dret del detingut que no es 
perllongui la seva privació de llibertat més 
temps de l’estrictament necessari, cal una 
coordinació entre els òrgans judicials i 
policials, a fi d’estudiar i articular els 
mecanismes per establir un sistema de doble 
conducció diària que permeti que els detinguts 
puguin passar a disposició judicial també a la 
tarda quan les diligències d’investigació hagin 
finalitzat. 


La Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra 
posa a disposició les persones detingudes en 
el moment que ho ordena l'autoritat judicial. 
En tots els partits judicials hi ha unes 
instruccions o protocols de coordinació entre 
els jutjats i la Policia de la Generalitat que 
regulen les comunicacions de la detenció a 
l'autoritat judicial, el moment en què s'han de 
conduir els detinguts a presència judicial i el 
lliurament dels atestats al jutjat competent i al 
Ministeri Fiscal.


A la ciutat de Barcelona, a partir del mes de 
juny de 2014, s’estableix un nou sistema de 
repartiment dels atestats que comporta que es 
passi d’una a dues conduccions diàries. A la 
resta de partits judicials se segueixen els 
criteris proposats pels òrgans judicials 
competents.


En cap cas s'incompleix el límit legal d'estada 
a la comissaria i els procediments policials 
garanteixen la informació immediata a les 
persones detingudes dels fets que se'ls 
imputen, les raons de la detenció i dels drets 
que els assisteixen.


En qualsevol cas, la Direcció General de la 
Policia està preparada per assumir qualsevol


Resposta


Pel que fa al material que es facilita a les 
persones detingudes i a les condicions en què 
se'n fa la custòdia, cal destacar que qualsevol 
incidència detectada es resol immediatament 
o bé s'adopten les mesures necessàries per 
reduir els inconvenients mentre es procura 
una intervenció específica, sempre que es 
tracti de qüestions que no es puguin resoldre 
a curt termini. Les flassades es canvien 
sempre que hi ha restes biològiques o estan 
desfilades, presenten desgast o desprenen 
mala olor.


A l'àrea de custòdia de les Corts setmanalment 
es fa una neteja i desinfecció integral de les 
flassades fins que són retirades definitivament 
per destruir-les al cap de tres o quatre 
intervencions de neteja industrial. A la resta 
de comissaries, la majoria de les quals no 
tenen un ús tant intensiu, s'està valorant el 
sistema més adequat de conservació, neteja i 
reposició d'aquest tipus de material.


Resposta


S'han fet els canvis necessaris per resoldre les 
deficiències detectades i s'adoptaran les 
mesures necessàries per facilitar el mobiliari 
adequat que permeti tenir endreçat el material 
de custòdia a les comissaries que no en 
disposin. També, des del mes de setembre s'ha 
reforçat la supervisió de les empreses 
dedicades a la neteja per tal d'assegurar la 
neteja diària i a fons de l'àrea de custòdia. En 
aquest sentit, s’han produït canvis en les 
empreses de manteniment d’algunes regions 
policials amb l'objectiu, precisament, de 
millorar la prestació del servei en diverses 
dependències policials.


dels comandaments responsables de la 
instrucció i la tramitació de diligències 
policials.


Les aplicacions informàtiques de custòdia i 
detenció i d'imputació i seguiment de 
detencions enregistren les hores exactes 
d'entrada i de sortida, les hores en què s'ha 
donat compliment als drets de les persones 
detingudes, les circumstàncies en què se n'ha 
fet la custòdia i les incidències que durant 
aquest període s'hagin produït.


modificació que decideixin incorporar les 
autoritats judicials en el sistema de presentació 
de persones detingudes i les que amb caràcter 
general imposi la transposició de la Directiva 
2013/48/UE.







 Cal establir algun mecanisme per inten-
tar minorar el problema de males olors que hi 
ha a la majoria de comissaries que tenen 
l’àrea de custòdia a la planta subterrània de 
les dependències policials.


Recomanacions específiques 


Comissaria de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra a Sants – Montjuïc 
(Barcelona) 


 No és acceptable l’estat de manteniment i 
de conservació de l’àrea de custòdia. El fet 
que no s'utilitzi habitualment aquest espai 
no ho justifica. Per aquest motiu, cal que 
l’àrea bàsica policial responsable de la gestió 
d’aquestes dependències adopti les mesures 
oportunes per garantir en tot moment les 
condicions d’higiene i de salubritat que han 
de tenir aquests espais.


 Davant la manca de ventilació de l’àrea 
de custòdia, cal també adoptar alguna 
mesura correctora que minori el problema 
de les males olors a les cel·les.


Comissaria de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra a Martorell 


 No es considera que la dutxa o les cel·les 
siguin espais adequats on resguardar les 
flassades mentre no es fan servir. En la 
mesura que el sistema de renovació no és 
d'ús individual, cal reforçar les mesures 
d'higiene i de netedat en què es mantenen. 


 
Comissaria de la Policia de la Generalitat 
- Mossos d’Esquadra a Mataró


 No és acceptable l'estat de brutícia i de 
deixadesa que presenta l'àrea de custòdia, 
en concret, la de les cel·les. En aquests 
moments es considera necessari i urgent 
procedir a una neteja i desinfecció a fons 
tot l'espai. El sistema previst actual de 
neteja es considera insuficient per garan-
tir unes condicions mínimes d'higiene i 
salubritat.


Comissaria de districte de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra de Montcada 
i Reixac


 No es considera gaire operatiu ni segur el 
sistema previst de trasllat de detinguts als 
Mossos d'Esquadra. Tenint en compte que hi 
ha unes instal·lacions adequades per a 
aquesta finalitat, no s'observa cap impedi-
ment per ingressar preventivament el detin-
gut en alguna de les cel·les fins que es fa el 
traspàs formal i l'acceptació de les diligèn-
cies, més enllà d'un problema d'efectius 
policials suficients per fer-se càrrec de la 
custòdia. En el mateix sentit, els detinguts 
dels Mossos d'Esquadra també haurien de 
poder ingressar a la mateixa comissaria, 
sens perjudici que es puguin traslladar a 
l'ABP Cerdanyola en cas de sobreocupació.


Resposta


Amb l'objectiu de millorar la confortabilitat de 
l'àrea de custòdia de detinguts, s'està estudiant 
la possibilitat d'instal·lar ozonitzadors o 
generadors d'ozó per eliminar les males olors i 
netejar conductes d'aire condicionat. Aquests 
aparells s'han demostrat eficaços i innocus 
per a la salut i es preveu fer la prova pilot a la 
comissaria de les Corts, amb la intenció 
d'aplicar el mateix sistema a la resta de 
comissaries que presenten aquests problemes.


A la comissaria de les Corts s'ha reforçat la 
circulació i renovació de l'aire per reduir al 
màxim aquesta problemàtica.


Resposta


Des del mes de maig de 2013 la zona de 
custòdia de la comissaria de Sants no rep 
detinguts. L'equipament va ser traslladat a 
l'àrea de custòdia de la comissaria d'Horta-
Guinardó, que actua de contingència o reforç 
en cas que el nombre de detinguts excedeixi la 
capacitat de l'àrea de custòdia de les Corts.


Resposta


Aquest material ja s'està endreçat en un espai 
més adequat.


Resposta


S'ha reforçat la supervisió de l'empresa 
responsable pel que fa a la neteja diària i a 
fons de l'àrea de custòdia de detinguts per tal 
garantir unes condicions adequades d'higiene 
i de salubritat.







Resposta


L'ABP de Cerdanyola del Vallès està composta 
per diferents unitats de Seguretat Ciutadana. 
En virtut del principi d'economia d'efectius i 
per evitar la duplicitat dels serveis, tots els 
detinguts dins el territori de l'ABP, que 
comprèn les poblacions de Badia del Vallès, 
Barberà del Vallès, Cerdanyola, Montcada i 
Reixac i Ripollet ingressaran a les instal·lacions 
de l’àrea de custòdia de detinguts de la 
Comissaria de Cerdanyola.


Comissaria de la Policia de la Generalitat 
- Mossos d’Esquadra a Esplugues de 
Llobregat


 Cal millorar el sistema de neteja de les 
plaques turques de les cel·les.


 
Comissaria de la Policia de la Generalitat 
- Mossos d’Esquadra a Cornellà de 
Llobregat


 Caldria disposar d’algun lot de neteja o 
de productes d’higiene bàsica.
 


Resposta


Es dotarà la comissaria d’aquest material.


Àrea Bàsica Policial de Rubí


 Hi ha una contradicció respecte a qui 
avisa el col·legi d'advocats quan la deten-
ció la fa la Policia Local. Mentre que la 
Policia Local manifesta que ho fan ells, 
l'inspector de l'ABP indica que ho fan els 
Mossos d'Esquadra.


 Com és habitual en les comissaries de 
Mossos d'Esquadra, les flassades no són 


d'ús individual i estan apilades les unes 
sobre les altres en una habitació sense cap 
element de protecció que les resguardi de 
la brutícia.


 L'olor desagradable a la zona de cel·les 
per a homes també és recurrent en les 
comissaries visitades i obeeix a problemes 
estructurals.


 Hi ha el problema recurrent del temps 
que hi ha de romandre el detingut pel fet 
que només es fan trasllats al matí.


Comissaria de districte de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra a Sort


 Atès que no hi ha cel·les de detenció 
específiques per a menors i dones, cal garan-
tir que no es barregen amb adults en cas que 
hi hagin d'ingressar.


 Seria recomanable retirar el rètol de la 
cel·la que no funciona com a tal. Igualment, 
tenint en compte que una de les cel·les 
també es fa servir com a sala d'escorcoll, 
convindria identificar aquesta cel·la per als 
dos usos que té assignats.


Resposta


S'ha reforçat la supervisió de l'empresa 
responsable per millorar la neteja de les 
plaques turques.


Resposta


Les diligències relacionades amb detencions 
realitzades per les unitats policials adscrites a 
l'ABP de Rubí són instruïdes en aquestes 
dependències policials. En conseqüència, les 
comunicacions amb el col·legi d'advocats de 
Terrassa es realitzen des d'aquesta comissaria.


Quant al material de l’àrea de custòdia, es farà 
una comanda de dos armaris, un per a 
flassades i un altre per a la resta de material. 
Es compraran bosses de plàstic per a les 
màrfegues i s'establirà un protocol en què 
cada detingut agafi i retiri la màrfega i la 
manta.


Pel que fa als problemes d’olor desagradable a 
la zona de cel·les per a homes, es demanarà 
que no s'emprin sempre les mateixes cel·les i 
es demanarà un informe de l'empresa externa 
de manteniment i de neteja per actuar en 
conseqüència i evitar al màxim aquest 
problema.







 
Comissaria de la Policia de la Generalitat 
- Mossos d’Esquadra a Granollers


 La valoració general de la comissaria és 
positiva més enllà dels elements negatius 
recurrents i coincidents amb la resta: man-
tes, àpats, etc.


 Cal més rigor a l'hora d'emplenar els 
camps del registre d'entrada i de sortida 
de detinguts.


Comissaria de Districte de Sant Cugat del 
Vallès


 Cal reforçar les mesures d'higiene i de 
netedat en què es mantenen les cel·les.


 S'hauria de ser més curós en el control 
dels registres de sortides dels detinguts.


Àrea Bàsica Policial de Manresa


 Es recomana comprovar l'ús que es fa 
del llibre registral, tant pel que fa a la regió 
policial com a la resta de comissaries de 
Mossos d'Esquadra pendents de visitar.


Àrea Bàsica Policial Baix Penedès (el 
Vendrell)


 Cal desinfectar i pintar les parets de les 
cel·les.


Comissaria de districte de la Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra a Sant 
Adrià de Besòs


 L'estat de conservació i de manteni-
ment de les mantes i màrfegues no és 
l’adequat des d’un punt de vista de salubri-
tat. S’insisteix que, mentre les mantes 
continuïn essent reutilitzables, cal adoptar 
les mesures necessàries per mantenir-les 
en bon estat.


 L’estat general de l'àrea de custòdia és 
de deixadesa. Tampoc no és acceptable 
l'estat de manteniment i de conservació, 
sobretot des del punt de vista d'ordre i de 
netedat. El fet que habitualment no s'uti-
litzi aquest espai no és cap justificació.


 Cal posar el corresponent cartell que 
informa de l’existència de gravació de so a 
la sala d’escorcolls.


Resposta


Ja s'ha retirat el rètol que hi havia en aquesta 
tercera cel ·la. S'està preparant un cartell que 
identifiqui la cel·la per als usos assignats.


Resposta


Es dóna resposta a aquesta recomanació en 
l'apartat de recomanacions generals.


Resposta


Es farà una comanda de dos armaris per a les 
àrees de custòdia de detinguts, un per a 
flassades i un altre per a la resta de material. 
Es compraran bosses de plàstic per a les 
màrfegues i s'establirà un protocol en què 
cada detingut agafi i retiri la màrfega i la 
manta.


A la segona recomanació, s'hi dóna resposta 
en l'apartat de recomanacions generals.


Resposta


Aquesta recomanació, s'hi dóna resposta en 
l'apartat de recomanacions generals.


Resposta


L'empresa de manteniment s'ha compromès a 
pintar l’àrea de custòdia de detinguts del 
Vendrell al més aviat possible, com a molt tard 
el mes de febrer de 2014.







Àrea Bàsica Policial Mollet del Vallès


 L'estat de conservació i de manteni-
ment de les flassades i màrfegues no és 
l'adequat des d'un punt de vista de salubri-
tat. Un cop mes, s'ha d'insistir en aquesta 
qüestió. Mentre les màrfegues i les flassa-
des continuïn sent reutilitzables, cal adop-
tar les mesures necessàries per assegu-
rar-ne el manteniment.


 Cal insistir en la necessitat de ser molt 
rigorós a l'hora d'emplenar tots els camps 
relatius al registre d'entrada i de sortida de 
detinguts, en particular pel que fa a les 
hores d'entrada i de sortida.


 
Àrea Bàsica Policial de l’Hospitalet de 
Llobregat


 La informació facilitada respecte d'un 
dels detinguts no queda gaire clara i vol 
emparar-se en el fet que la detenció l'ha 


dut a terme la Unitat d'Investigació. Els 
detinguts coincideixen a assenyalar la 
manca d'informació i a expressar la seva 
disconformitat respecte al moment inicial 
de la detenció.


V. PER A COMISSARIES DE POLICIA LOCAL 
O GUÀRDIA URBANA


Recomanacions generals


Per a totes les policies locals


 Cal que s’acrediti el compliment dels arti-
cles 520.4 i 795 de la LECrim, que ordenen la 
immediata comunicació de la detenció al 
col·legi d’advocats, de manera que es garan-
teixi l’assistència lletrada del detingut des 
del primer moment en què es produeix la 
detenció i durant tot el temps en què trans-
corre la situació de privació de llibertat. 


 És necessari que es revisin els protocols 
d’actuació i de coordinació entre les policies 
locals dels ajuntaments respectius i els Mos-
sos d’Esquadra per garantir una regulació 
igualitària i homogènia en matèria de segu-
retat pública i, en concret, sobre custòdia i 
trasllat de detinguts.


 Les policies locals han de definir les nor-
mes d’actuació que afecten els trasllats i la 
custòdia de persones detingudes en casos 
en què la responsabilitat de la instrucció és 
exclusivament seva.


 Cal que les policies locals es dotin d’un 
llibre específic de registre de totes les deten-
cions que facin. 


 Els llocs de custòdia han d’estar identifi-
cats amb els cartells informatius correspo-
nents i instal·lar les càmeres de videovigi-
lància en els espais que no n’hi hagi 
(pàrquing, cel·les, vestíbul, passadís, etc.).


 Els armers han d’estar situats fora de 
l’àrea de custòdia i, en cap cas, els agents 
poden entrar-hi amb les armes.


Resposta


Es farà una comanda de dos armaris, un per a 
flassades i un altre per a la resta de material. 
Es compraran bosses de plàstic per a les 
màrfegues i s'establirà un protocol en què 
cada detingut agafi i retiri la màrfega i la 
manta.


Es reiterarà a l'empresa de neteja contractada 
que millori les condicions d'ordre i de netedat 
i es programarà pintar per a l'any 2014.


També es prepararà i es posarà el cartell 
informatiu que a la sala d'escorcolls també hi 
ha gravació de so.


Resposta


Es farà una comanda de dos armaris per a les 
àrees de custòdia de detinguts, un per a 
flassades i un altre per a la resta de material. 
Es compraran bosses de plàstic per a les 
màrfegues i s'establirà un protocol en què 
cada detingut agafi i retiri la màrfega i la 
manta.


A la segona recomanació, s'hi dóna resposta 
en l'apartat de recomanacions.


Resposta


No consta cap queixa, requeriment ni petició 
relacionats amb aquestes qüestions.







 


x


Resposta de l'Ajuntament del Prat de 
Llobregat


• Respecte de la immediatesa en la comunicació 
al col·legi d'advocats del fet de la detenció, la 
comunicació és immediata en les diligències 
d'instrucció pròpies de la Policia Local com ara 
els delictes contra la seguretat del trànsit i la 
violència de gènere. En les diligències que es 
remeten als Mossos d'Esquadra perquè les 
finalitzin, aquesta comunicació la fa aquest 
darrer cos policial, tal com preveu el protocol 
d'actuació corresponent.


• Pel que fa a la revisió dels protocols d'actuació 
i coordinació entre les policies locals i els 
Mossos d'Esquadra, es procedirà a revisar el 
punt anterior i d'altres que es considerin 
d'interès en la mesa de coordinació operativa 
que periòdicament es reuneix entre 
comandaments d'ambdós cossos policials. 


• Quant a la definició per les policies locals de 
les normes d'actuació que afecten els trasllats 
i la custòdia de persones detingudes en els 
casos en què la responsabilitat de la instrucció 
és exclusivament seva, cal dir que la Policia 
Local del Prat de Llobregat aplica directament 
la normativa existent en la matèria. No obstant 
això, es considera procedent estimar aquesta 
recomanació de l'ACPT per estudiar el redactat 
d'una instrucció de servei en aquest sentit.


• Amb relació a la dotació d'un llibre específic 
de registre de les detencions que es practiquen 
i tenen entrada al seu dipòsit, cal posar de 
manifest que la Policia Local del Prat de 
Llobregat ja porta aquest registre com a 
mètode de treball des de fa molts anys.


• Així mateix, es compleixen les consideracions 
relatives a la ubicació, en els llocs de custòdia, 
de cartells informatius sobre l'existència de 
càmeres de videovigilància.


• Quant als armers i la seva ubicació fora de 
l'àrea de custòdia, i de l'advertència que en cap 
cas els agents puguin entrar amb armes, cal 
indicar que a la Policia Local del Prat de 
Llobregat ja hi ha la Instrucció interna de 
servei 01/2009, que preveu aquest protocol 
d'actuació.


Resposta de l'Ajuntament de Rubí


• Els detinguts són informats de manera 
immediata dels seus drets. En aplicació del 
conveni existent en matèria de seguretat 
pública entre l’Ajuntament de Rubí i el 
Departament d’Interior, en els delictes en què 
el detingut passa a disposició del cos de 
Mossos d’Esquadra, correspon a aquest cos 
l’acompliment d’aquests drets. El trasllat es 
realitzarà un cop finalitzades les diligències 
d’esbrinament dels fets denunciats, a través 
de les compareixences dels agents que hi 
intervenen, víctimes i/o testimonis, sempre 
que la localització i declaració d’aquestes 
persones es produeixi en el moment dels fets 
o en els immediatament posteriors.


• Es procedirà a revisar els protocols de 
coordinació.


• Quant als trasllats, la Policia Local de Rubí té 
definides unes normes d’actuació que afecten 
els trasllats i la custòdia de les persones 
detingudes en general, des que es detenen fins 
que es presenten davant els Mossos d’Esquadra 
o al jutjat de guàrdia, segons correspongui. 
Amb tot, aquestes normes es revisen de forma 
continuada per millorar-les.


• La Policia local disposa dels corresponents 
llibres específics de registre de totes les 
detencions que es produeixen, separats per a 
majors i menors d’edat.


• El lloc de custòdia de la comissaria disposa 
de càmeres de videovigilància degudament 
senyalitzades.


• S’ha instal·lat recentment un armer i s’està 
desenvolupant el protocol d’utilització 
corresponent.


Resposta de l'Ajuntament de Granollers


• Des que el Cos de Mossos d'Esquadra va 
substituir els cossos i forces de seguretat de 
l'Estat al partit judicial de Granollers (2001) els 
protocols de treball de les diferents policies 
locals del partit, respecte als atestats amb 
persona detinguda, estableixen que la 
comunicació a l’advocat, quan aquest 
s’assenyala d’ofici, la fa el Cos de Mossos 
d'Esquadra, en el moment en què rep la 
persona detinguda, ja que aquest cos policial 
és qui continua i acaba l’atestat en curs i, per 
tant, gestiona la declaració del detingut amb 
presència lletrada.







• Si, com recomana l’ACPT, s’avisés l’advocat 
en el moment en què es formalitza la lectura 
de drets al detingut, aquest es podria presentar 
immediatament a les dependències policials 
en espera del tràmit de declaració, però aquest 
fet provocaria que l’advocat hagués d’esperar 
hores fins que la instrucció de l’atestat arribés 
al tràmit de la declaració, fet que generaria, 
sens dubte, queixes fonamentades.


• Aquest funcionament, malgrat que pugui 
semblar que prioritza les necessitats dels 
advocats, funciona correctament i no genera 
queixes. El temps de permanència d’un 
detingut a les dependències de la policia local, 
rarament depassa, de mitjana, les dues hores, 
incloent-hi els tràmits d’assistència sanitària i 
el lliurament a l’ABP de Granollers.


• Se segueixen els protocols de custòdia i 
trasllat de detinguts (comuns per a totes les 
policies locals del partit judicial) que els 
Mossos d'Esquadra van determinant a partir 
de les directrius que reben dels seus serveis 
centrals i la ineludible conciliació entre 
aquestes i les necessitats derivades del 
funcionament ordinari dels jutjats de 
Granollers.


• La Policia local segueix estrictament els 
protocols esmentats, fins i tot en els casos 
excepcionals en què la instrucció de l’atestat 
amb detingut s’instrueix completament al cos 
local.


• S’utilitzen els llibres específics de registre 
d’entrada i sortida i de custòdia de detinguts 
des del 2002, en què es va posar en marxa 
l’oficina de denúncies i atenció al ciutadà. 
Aquests llibres tenen un format idèntic al que 
utilitzen el Cos de Mossos d’Esquadra.


• S’han instal·lat càmeres de videovigilància a 
l’interior de les dues cel·les de què disposa la 
comissaria i cartells informatius de zona 
videovigilada a l’àrea de custodia i detenció i 
al pàrquing d’accés a la zona.


• S’ha modificat la ubicació de l’armer i s'ha 
emplaçat fora de l’àrea de custòdia. Quant a 
l’entrada amb armes a l’esmentada àrea, els 
protocols d’actuació del cos ja n’estableixen la 
prohibició des de fa anys.


Recomanacions específiques


Per a la Policia Local del Prat de Llobregat


 En aquests moments la comissaria no dis-
posa d’un espai adequat per a la detenció de 
dones o menors. En aquest sentit, hi ha el 
risc que, en cas que hi concorrin més d’un 
menor o dona, es puguin fer servir les cel·les 
existents per als homes. Cal recordar que els 
menors s’han d’ubicar en dependències dife-
rents dels homes adults. Per aquest motiu, és 
recomanable que s’adoptin les mesures neces-
sàries per habilitar un espai que compleixi les 
condicions que assegurin una detenció de 
menors i dones amb total seguretat.


 Atès que no hi ha càmera de videovigilàn-
cia a la sala d’escorcolls seria recomanable 
que se n’hi instal·lés una per reduir al màxim 
els possibles espais opacs de la zona de custò-
dia. També cal que s’instal·lin els cartells 
informatius corresponents en cadascun dels 
espais on hi ha videovigilància. 


 Atès que no hi ha cap porta a la zona dels 
lavabos ni a les dutxes, també seria recoma-
nable la instal·lació d’algun sistema que asse-
gurés la privacitat del detingut. 


 Finalment, s’observa que la mitjana d’es-
tada del detingut a la zona de custòdia per a la 
tramitació de les primeres diligències polici-
als va més enllà del que es considera un ter-
mini raonable, en particular, en els casos de 
detinguts menors d’edat. Per aquest motiu, 
també cal insistir que el període de detenció 
d’una persona sigui el mínim imprescindi-
ble, i un cop finalitzades les diligències poli-
cials, s’ha de fer els possibles per traslla-
dar-lo immediatament davant l’autoritat 
judicial corresponent. En cas que els motius 
de la demora obeeixin a altres causes, cal 
deixar-ne constància expressa.


Resposta de l'Ajuntament del Vendrell


En general, es compleixen totes les 
recomanacions, llevat de la que fa referència a 
la manca de càmera de videovigilància al 
pàrquing, sota la pèrgola d’accés i una altra al 
passadís d’entrada a la instal·lació. Aquesta 
mancança serà coberta tan aviat com hi hagi 
partida pressupostària.







Per a la Policia Local de Martorell


 A banda dels registres amb els quals es tre-
balla a la comissaria, cal que disposin d’una 
aplicació informàtica en què s’anotin tots els 


aspectes relatius a la detenció d’una persona, 
des del mateix moment en què se la deté i 
durant la seva estada a les dependències 
policials i el trasllat posterior als Mossos 
d’Esquadra.


 També es recomana la instal·lació de car-
tells que informin de l’existència de càmeres 
de videovigilància. 


 No es considera adequat, des d’una pers-
pectiva de seguretat i d’intimitat, que el 
detingut ingressi per la porta general d’accés 
a les dependències policials i faci el mateix 
recorregut que el personal que hi treballa. Es 
recomana buscar algun espai alternatiu per 
on ingressar aquests detinguts. 


 Mentre no hi hagi una separació estricta 
entre homes i dones, adults i menors, es reco-
mana no fer servir l’àrea de custòdia per al 
col·lectiu de dones i de menors. En aquest 
sentit, es recomana que s’habiliti alguna 
habitació o sala on pugui romandre el detin-
gut mentre es truca als pares o a la Fiscalia, 
en el cas de menors, o s’instrueixen les pri-
meres diligències policials, en el cas de les 
dones. 


 Finalment, atès l’estat de brutícia en què 
es troba el vàter de l’àrea de custòdia, es reco-
mana que es desinfecti i s’adoptin les mesu-
res oportunes per mantenir-lo net.


Per a la Policia Local de Mataró


 Cal adoptar alguna mesura per resguardar 
el vàter de l’interior de les cel·les de la vista 
de terceres persones. La ubicació actual no 
es considera idònia per preservar la intimi-
tat i la dignitat de les persones detingudes. 


 Les flassades que es faciliten al detingut 
s’haurien de rentar després de cada ús o bé 
articular algun altre sistema de recanvi.


Resposta de l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat


• El dipòsit de detinguts de la Policia Local del 
Prat de Llobregat disposa d'un espai adequat i 
exclusiu, sense portes ni reixes, reservat a 
menors. En l'hipotètic cas que hi hagués més 
d'una persona menor detinguda, les persones 
menors compartirien aquest mateix espai. En 
cas que concorrin menors i dones, les dones 
podrien estar-se en cel·les individuals i els 
menors en aquest espai reservat per a ells. Si 
es donés la concurrència de menor, home i 
dona, hi ha diferents cel·les aïllades i 
individuals, i d'altres en què es poden distribuir 
els homes i les dones, i reservar l'espai sense 
reixes per a les persones menors.


• Quant a la vigilància amb càmera a la sala 
d’escorcolls, sempre s'havien reservat aquests 
espais sense filmació per preservar la intimitat 
de les persones detingudes en el moment de 
l'escorcoll. Actualment, hi ha una càmera de 
videovigilància a l'entrada del dipòsit que 
filma part de la sala d'escorcolls, però no tota. 
No obstant això, es considera procedent 
estimar aquesta recomanació. Respecte de la 
col·locació de cartells informatius cal 
manifestar que només quedava un espai per 
senyalitzar a l'antesala de l'àrea de persones 
detingudes, que ja ha estat senyalitzat.


• Pel que fa als tancaments dels lavabos i les 
dutxes del dipòsit, s'estudiarà la possibilitat de 
dotar-los d'algun element o suport que pugui 
conjuminar la seguretat i la intimitat de les 
persones detingudes.


• S'ha fet la mitjana de l'estada i les dades 
resultants no coincideixen amb les que es 
publiquen en l’Informe de l’ACPT (6 a 8 hores 
en persones adultes i de 5 hores en persones 
menors). Un estudi realitzat a partir de les 
darreres 100 detencions dóna una mitjana de 
5 hores d'estada en persones detingudes 
adultes i de 4,30 hores en persones menors. 
Amb relació a la detenció de persones menors, 
l'estada més o menys llarga no depèn de la 
voluntat de la Policia Local, sinó de la celeritat 
en l'actuació de la Fiscalia de Menors, ja que en 
cap cas la Policia Local pot prendre cap decisió 
sobre l'estat del menor fins que aquest òrgan 
hi hagi intervingut.


Resposta de l'Ajuntament de Martorell


El departament de l'Ajuntament encarregat de 
dur a terme aquests treballs de millora ja ha 
iniciat els projectes tendents a complir totes 
les recomanacions suggerides.







Per a la Policia Local de Montcada i Reixac


 S’hauria d’instal·lar el cartell informatiu 
corresponent a l’espai destinat a la custòdia 
de detinguts.


 També es considera necessari proveir la 
comissaria d’un registre específic de deten-
cions, més enllà de les diligències o les 
minutes policials que es facin. Es tracta de 
dos registres diferents i compatibles entre 
si que garanteixen que es disposa de tota la 
informació relativa al procés de detenció 
d’una persona. 


 És recomanable que en el moment de 
lliurar el detingut als Mossos d’Esquadra es 
faci constar l’hora exacta en les diligències 
policials.


Per a la Policia Local d’Esplugues de 
Llobregat


 Cal recordar que no s’han de barrejar dins 
de l’àrea de custòdia persones majors d’edat 
amb menors. En el cas de dones, cal recordar 
que també s’han d’ubicar en dependències 
diferents dels homes.


Per a la Policia Local de Vilafranca del 
Penedès


 Cal recordar que no s’han de barrejar dins 
de l’àrea de custòdia majors d’edat amb 
menors. En el cas de les dones, cal recordar 
que també s’han d’ubicar en dependències 
diferents a les dels homes.


 
Per a la Policia Local de Rubí


 Seria desitjable que la Policia Local de Rubí 
no exercís funcions de custòdia de detinguts 
i que totes les persones que poguessin 
arribar a detenir en l’exercici de les seves 
funcions es duguin directament a la 
comissaria dels Mossos d’Esquadra, on els 
agents locals podrien redactar la minuta 
corresponent.


 Mentre no s’articuli un protocol que faci 
possible això, caldria adequar els 
procediments i les instal·lacions de custòdia 
de la comissaria de la Policia Local en el 
sentit següent:


a) El temps mitjà d’estada del detingut a 
l’àrea de custòdia per a la tramitació de les 
primeres diligències sovint supera el temps 
mínim imprescindible. Per aquest motiu, cal 
insistir una vegada més que, un cop 
finalitzada la minuta policial o les diligències 


Resposta de l'Ajuntament de Mataró


• Pel que fa a la recomanació d'adoptar alguna 
mesura per resguardar el vàter de l'interior de 
les cel·les de la vista de terceres persones, es 
va analitzar la situació amb un arquitecte 
tècnic i es va arribar a la conclusió que la 
solució més adequada era la col·locació d'una 
mampara divisòria metàl·lica amb cantons 
arrodonits i col·locada amb seguretat per 
evitar tant lesions com danys a la pròpia 
estructura. La instal·lació resta en espera 
d'aprovació pressupostària.


• Respecte a la recomanació sobre les flassades, 
actualment les que s'utilitzen són d'un sol ús i 
probablement s'hagi produït una mala praxi 
en el règim d'utilització i recanvi. Per tant, s'ha 
ordenat a la Policia Local de Mataró la compra 
d'un estoc suficient de flassades que permeti 
garantir-ne la renovació de forma adequada, 
així com la revisió del protocol de l'àrea de 
custodia de detinguts per verificar si cal 
actualitzar-lo en el sentit de la recomanació 
efectuada.


Resposta de l'Ajuntament de Montcada i 
Reixach


No hi ha resposta. 


Resposta de l'Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat


No hi ha resposta. 


Resposta de l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès


No hi ha resposta. 







policials, s’han d’adoptar els mesures 
necessàries per traslladar immediatament 
el detingut a les dependències dels Mossos 
d’Esquadra o, si escau, davant l’autoritat 
judicial. No és acceptable que, un cop 
concloses les diligències policials, no es 
pugui traslladar el detingut per algun motiu 
aliè a la voluntat del cos, més enllà de fer-ho 
constar expressament en el llibre de registre 
de detinguts i en l’aplicació informàtica. 


b) Per motius de seguretat, en cap cas es pot 
accedir a la zona de custòdia amb armes de 
foc. Per això, no es considera que la ubicació 
actual de l’armer sigui el lloc idoni, de 
manera que cal traslladar-lo al punt d’accés 
a la zona de custòdia.


c) Cal senyalitzar la zona de custòdia amb 
els cartells informatius corresponents. 


d) Mentre no s’articuli el protocol amb els 
Mossos d’Esquadra, cal adoptar algun tipus 
de mesura per assegurar que el vàter d’una 
de les dues cel·les està prou resguardat de la 
vista de terceres persones per garantir el 
respecte a la intimitat i la dignitat del 
detingut. També caldria pintar les parets de 
les cel·les.


e) El lloc on està dipositat actualment el 
contenidor d’agulles tampoc es considera 
que sigui el més adequat. Cal habilitar algun 
espai annex a l’àrea de custòdia per ubicar-lo.


 
Per a la Policia Local de Sant Feliu de 
Llobregat


 Caldria que de les quatre cel·les de què 
disposa l’àrea de custòdia com a mínim tres 
fossin operatives. 


 També cal instal·lar un armer fora de 
l’àrea de custòdia.


 
Per a la Policia Local de Sant Boi de 
Llobregat


 És un contrasentit que continuï havent-hi 
una cadira quan l’espai es fa servir com a 
magatzem. Així mateix, l’estat que presenta 
suposa un risc per a la seguretat de qualsevol 
persona. 


Resposta de l'Ajuntament de Rubí


• La Policia Local de Rubí i el Cos de Mossos 
d'Esquadra tenen establert el manteniment 
d’una unitat de tramitació de diligències per a 
cada cos policial de forma permanent.


• Pel que fa al temps d’estada del detingut a 
l'àrea de custòdia, el trasllat o la seva posada 
en llibertat es produeix tan bon punt es fina-
litzen les diligències en virtut dels protocols 
establerts i en cap cas es produeix una demora 
que no sigui ocasionada per supòsits de pres-
tació de serveis de caràcter urgent.


• Per evitar l’accés amb armes a la zona de 
custòdia es va adquirir un armer d’utilització 
obligada i es realitzaran uns treballs d’ade-
quació perquè disposi del grau d’operativitat 
desitjat. El procediment operatiu preveu el 


dipòsit de l’arma abans de l’entrada i a la sor-
tida de la persona detinguda de la cel·la i que 
no es produeixi l’estada del detingut amb per-
sonal armat a l’espai exterior d’aquestes. 


• S'ha senyalitzat la zona de custòdia amb un 
cartell informatiu a l'accés.


• S’està valorant l’actuació més adequada per 
acabar de resguardar el vàter de la vista. Així 
mateix, s’han pintat les parets de les cel·les i 
s’ha incrementat la freqüència d’aquests 
treballs.


• Quant a la col·locació del dipòsit, cal dir que 
va ser puntual, atès que hi ha un altre lloc 
previst per a aquesta finalitat. 


Resposta de l'Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat


• S’han donat instruccions perquè s’habilitin 
les tres primeres cel·les amb els seus correspo-
nents matalassos i mantes. La quarta s’utilit-
zarà per guardar les bicicletes de la policia 
local.


• S’ha instal·lat un caixa forta que farà les fun-
cions d’armer. 







 No és acceptable que la informació 
facilitada per la mateixa comissaria sobre 
l’ús de l’espai visitat sigui contradictòria o 
diferent en funció del funcionari policial 
que hi hagi en aquell moment. Aquest fet 
genera confusió i inseguretat a l’Equip pel 
que fa a l’ús real que es fa d’aquest espai. 


 S’ha de fer notar que no s’ha pogut 
comprovar la resta mesures adoptades a 
l’interior de cadascuna de les habitacions 
perquè no disposen de les claus, sense una 
explicació raonable i comprensible dels 
motius.


Per a la Policia Local de Tremp


 L’Ajuntament hauria de resoldre clausurar 
definitivament l’àrea de custòdia i identificar 
amb els rètols oportuns la zona com a 
magatzem o similar.


Per a la Policia Local de Granollers


 S’hauria d’identificar amb els rètols 
oportuns la zona de videovigilància.


 Les cel·les haurien de tenir càmeres de 
videovigilància.


 L’armer hauria d’estar ubicat fora de 
l’àrea de custòdia.


Per a la Policia Local de Sant Cugat del Vallès


  Les instal·lacions de què disposa 
actualment la Policia Local són clarament 
insuficients i es recomana que es traslladin 
a la nova seu com més aviat millor. 


 Un cop es faci el trasllat a la nova seu i 
es comenci a aplicar el nou protocol de 
relacions amb els Mossos d’Esquadra 
(consistent en el trasllat directe dels 
detinguts als Mossos d’Esquadra), es 
recomana que es valori la possibilitat de fer 
aquest protocol definitiu i de renunciar a 
dotar-se d’una àrea de custòdia pròpia.


 En el cas que es dotin d’una àrea de 
custòdia a la nova seu, aquesta hauria de 
disposar d’una zona d’accés directe, vigilada 
amb càmera de videovigilància i degudament 
senyalitzada, de la mateixa manera que la 
sala d’escorcolls. L’armer s’hauria d’ubicar 
abans de la zona de custòdia i les cel·les 
haurien de disposar d’una zona per a menors 
d’edat i dones.


 
Per a de la Policia Local de Manresa


 L’Ajuntament hauria de resoldre clausurar 
definitivament l’àrea de custòdia i identificar 
amb els rètols oportuns la zona com a 
magatzem o similar. Igualment, en vista de 


Resposta de l'Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat


• S'ha retirat la cadira ubicada a la zona utilit-
zada com a magatzem.


• S'ha comunicat a l'estructura de comanda-
ments de la Policia Local el contingut i l'ús dels 
dos magatzems.


• S'han inclòs dues claus que permeten acce-
dir als dos magatzems, en un programari 
informàtic de gestió de claus, amb la finalitat 
de millorar-ne l'accés i auditar-ne l'ús. 


Resposta de l'Ajuntament de Tremp


• S’han clausurat les instal·lacions de custòdia 
de detinguts de la Policia Local situades a la 
planta soterrània de la casa consistorial i 
s'han destinat a magatzem amb la identifica-
ció corresponent. Així mateix, s'ha inscrit en 
l'inventari municipal de béns aquest canvi de 
funció de l’equipament. 


Resposta de l'Ajuntament de Granollers


• S’han adoptat les mesures proposades, que 
ja s'han materialitzat. 


Resposta de l'Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès


• S'està treballant en l’estudi de la viabilitat de 
les observacions efectuades. 







les dimensions d’aquesta zona, el més idoni 
seria que s’estudiés la possibilitat de 
reconvertir l’espai i donar a l’equipament un 
altre ús. 


 També és recomanable que la Policia 
Local elabori una instrucció o circular que 
defineixi les normes d’actuació que afecten 
els detinguts i els trasllats de les persones 
detingudes sota responsabilitat seva. 


 Finalment, i en relació amb la recomanació 
anterior, se suggereix que la Policia Local 
també disposi d’un llibre o un registre 
específic i únic de persones detingudes i, per 
tant, susceptible de ser requerit en qualsevol 
moment per l’autoritat judicial, pel Ministeri 
Fiscal o pel mateix Síndic de Greuges.


Per a la Policia Local del Vendrell


 En la mesura que el nombre de persones 
que ingressen detingudes a l’àrea de custòdia 
habilitada a aquest efecte és baix, que l’espai 
no compleix totes les garanties per fer les 
funcions de custòdia de detinguts i que no 
hi ha un servei de custòdia habilitat, el més 
recomanable seria traslladar totes les 
persones detingudes per la Policia Local a 
les dependències dels Mossos d’Esquadra, 
tenint en compte, a més, que el conveni 
signat entre ambdues policies ja preveu el 
trasllat dels detinguts.


Per a la Policia Local de Mollet del Vallès


 L’àrea de custòdia de la comissaria no 
compleix les condicions mínimes necessàries 
per albergar-hi detinguts. En aquestes 
circumstàncies, el més recomanable és 
traslladar els detinguts directament als 
Mossos d’Esquadra en espera que s’inaugurin 
les noves dependències i se’n comprovin els 
serveis i la configuració.


Per a la Policia Local de Tortosa


 Cal col·locar una càmera de seguretat al 
pàrquing, en el punt d’entrada dels detinguts, 
i una altra al passadís que porta a l’espai de 
detenció, juntament amb els cartells 
informatius de l’existència de càmeres de 
videovigilància. 


 Cal identificar el dipòsit de detinguts o 
l’àrea de custòdia amb un cartell. 


Resposta de l'Ajuntament de Manresa


• Es pren en consideració la recomanació de 
senyalitzar degudament l’espai de l’antic dipò-
sit de detinguts, que va deixar funcionar fa 
més de sis anys i funciona com a magatzem.


• Es disposa d’un llibre de registre a l'oficina de 
denúncies, en què consten totes les detenci-
ons efectuades per la Policia Local i que remet 
a l’expedient en què consten totes les diligèn-
cies i actes relatives a la detenció. Atès que els 
detinguts arriben sempre a la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra, és al seu llibre on consten 
tot els detinguts amb anotació clara de quin 
cos i quins agents han practicat cada 
detenció. 


Resposta de l'Ajuntament del Vendrell


• Se segueixen les pautes establertes en el 
conveni de col·laboració entre l’ajuntament i 
els Mossos d’esquadra, que estableix que “en 
el cas d’haver-hi persones detingudes, una 
vegada realitzades les diligències necessàries 
per part de la Policia Local, s’ha de fer una 
diligència de traspàs de l’atestat a l’OAC del 
cos de Mossos d’Esquadra amb la finalitat que 
la persona detinguda sigui ressenyada i pre-
sentada al jutjat de guàrdia. Des d’aquest 
moment, la persona detinguda queda sota la 
custòdia del cos de Mossos d’Esquadra”.


• Amb tot, és cert que hi ha un cert espai tem-
poral que els detinguts han de passar a la sala 
de seguretat mentre s'enllesteixen les diligèn-
cies necessàries per poder lliurar els detinguts 
al cos de Mossos d’Esquadra, és a dir, el temps 
imprescindible per poder fer les gestions i el 
traspàs de diligències i de detinguts. 


Resposta de l'Ajuntament de Mollet del 
Vallès


No hi ha resposta. 







 Per motius de seguretat, es considera 
més adequat que l’armer estigui situat just 
abans de l’accés a la zona de custòdia, al 
pàrquing.


 És recomanable que hi hagi un llibre de 
registre de detinguts específic per als 
menors d’edat. 


 Cal pintar les parets de l’àrea de custòdia.


Resposta de l'Ajuntament de Tortosa


No hi ha resposta. 
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Sens perjudici del que s'exposa a la introducció 
i a les consideracions i conclusions relatives 
als diferents centres visitats en el decurs 
d'aquest 2014, que s'han recollit en l'apartat 
relatiu a les visites realitzades, a continuació, i 
en el primer punt, es presenten un seguit de 
recomanacions adreçades als diversos 
organismes que participen en el procés de 
custòdia de detinguts. En els punts posteriors 
s'inclouen les conclusions generals més 
rellevants dels centres visitats i que 
requereixen una atenció especial per part de 
cadascuna de les administracions competents.


a. Procés de custòdia de detinguts i funcions 
de policia judicial


 Que les comissaries de policia avisin els 
col·legis d’advocats immediatament després 
que es produeixi la detenció sense excuses ni 
demores.


 Que els col·legis d’advocats contactin sense 
dilacions amb el lletrat designat o el que 
pertoqui per torn d’ofici.


 Que l’advocat requerit assisteixi a la 
comissaria en un lapse de temps raonable i 
que es computi, si escau, el termini de vuit 
hores legalment establert a partir de l’avís.


 Que els col·legis d’advocats adverteixin del 
fet que la legislació europea relativa a 
l’assistència al detingut és aplicable, notòria i 
pública, i que adverteixin que si els cossos 
policials persisteixen a negar l’exercici 
d’aquests drets s’haurà de denunciar la 
comissió de delictes, d’acord amb l’article 537 
del Codi penal.


 Que els agents dels cossos policials 
practiquin les diligències sense demores 
indegudes.


 Que, un cop practicades les diligències 
necessàries –tal com prescriu l’article 520 
LECrim–, els detinguts siguin immediatament 
traslladats davant l’autoritat judicial.


 Que els jutjats de guàrdia estiguin en 
disposició de rebre detinguts durant el 
màxim lapse de temps possible (de 08.00 a 
22.00 hores).


 És convenient procedir a una clarificació 
normativa que resolgui les incoherències i 
les insuficiències del marc legal autonòmic, 
amb un catàleg de les funcions de policia 
judicial que corresponen al Cos de Mossos 
d’Esquadra, que exerceix la funció de 
policia ordinària i integral, i de les funcions 
pròpies i complementàries que poden 
desenvolupar les policies locals.


 En cada municipi, en els convenis que es 
poden signar entre el Departament d’Interior 
i cada ajuntament s’han de enumerar i 
concretar les funcions de policia judicial 
que, segons les dimensions, circumstàncies i 
possibilitats respectives, poden desenvolupar 
les policies locals corresponents d’entre les 
que determina el catàleg que estableixi la 
legislació autonòmica.


 L’assumpció de la competència per part 
d’algunes policies locals per instruir 
atestats per atemptats o resistència contra 
agents de l’autoritat municipal, i fins i tot 
contra les autoritats o els funcionaris 
municipals, no té justificació tècnica ni 
pràctica i resulta inconvenient pel risc de 
confondre la condició subjectiva de 
víctima o de testimoni, amb la d’instructor, 
que necessàriament ha d’estar revestida 
d’objectivitat i imparcialitat.


 Cal evitar el fet que grans municipis com 
ara Barcelona disposin d’una estructura 
permanent de recursos humans, 
instal·lacions i funcions dedicada a 
activitats de planificació de política 
criminal. D’una banda, no estan 
justificades, ja que excedeixen el que 
permeten les normes vigents i, de l’altra, 
no s’adiuen amb l’existència a Catalunya 
d’un model de policia integral 


 El trasllat dels detinguts a càrrec de la 
Policia Local des del municipi en què s’ha 
produït la detenció fins a un altre on hi 
hagi dependències de Mossos només és 
admissible legalment quan està previst en 
els convenis subscrits entre l’ajuntament i 
el Departament d’Interior o en els plans 
de coordinació aprovats per aquest. En 
qualsevol cas s’han d’evitar les disfuncions 
administratives o organitzatives que 
impliquen dilacions derivades de trasllats 
extramunicipals per a la posada a 
disposició dels Mossos o més de dos 
trasllats successius, ja que afecten 







negativament els drets de les persones 
detingudes.


 Finalment, en aquest apartat es proposa, 
com ja es va formular en l’informe 
anterior, que totes les àrees de custòdia 
de la policia local que presentin 
deficiències estructurals (impossibilitat 
de separar detinguts, manca d’eines de 
treball, inadequació d’instal·lacions) 
deixin d’actuar com a dipòsit de detinguts, 
i que siguin les dependències de custòdia 
dels Mossos d’Esquadra de la localitat o la 
zona en qüestió les que facin aquestes 
funcions


b. Comissaries de la Policia de la Generalitat 
– Mossos d’Esquadra


 Es continua constatant que la sol·licitud d’as·
sistència lletrada es fa en el moment en què 
s’ha de prendre declaració al detingut i, per 
tant, un cop els agents policials han finalitzat 
la instrucció de les diligències policials.


 Es continua observant que no està protocol·
litzat el sistema de recanvi de flassades, sinó 
que depèn del servei d’administració de cada 
comissaria decidir sobre la periodicitat amb 
què es canvien. 


 Es continua constatant que a les sales d’es·
corcoll de la majoria de comissaries visitades 
hi ha el cartell informatiu de l’existència de 
càmera d’enregistrament d’imatges, però no 
de so.


 Es continua observant que els furgons de 
trasllat de detinguts inspeccionats encara no 
estan dotats de videovigilància i encara hi ha 
furgons que no incorporen les mesures de 
seguretat per traslladar i protegir els ocupants 
del vehicle amb totes les garanties. 


 En moltes de les dependències visitades es 
continua detectant una manca de netedat, en 
particular a les partes de les cel·les i a les pla·
ques turques.


 Es continua constatant que en algunes 
comissaries la custòdia d’homes i de dones és 
compartida, malgrat que s'informa que s'adop·
ten les mesures per garantir·ne una separació 
estricta. 


 Si bé teòricament el sistema informàtic 
policial hauria de substituir el llibre oficial de 


registre d’entrada i de sortida de detinguts, 
s’observa que la majoria de comissaries treba·
llen amb els dos instruments. 


 En algunes comissaries s’ha observat que hi 
ha material divers, moltes vegades intervingut 
judicialment, deixat de qualsevol manera als 
pàrquings exteriors o a les rescloses, la qual 
cosa pot resultar un element de risc per al 
detingut i per als agents policials.


 S’observa que hi ha comissaries que tenen 
àrea de custòdia de detinguts que no es fa ser·
vir, sense que hi hagi constància que hagin 
estat donada de baixa.


c. Comissaries de policia local o guàrdia urbana


 Es continua observant una casuística dife·
rent entre les funcions que la policia local 
pot fer com a policia judicial. En particular, 
pel que fa a la custòdia i el trasllat del detin·
gut, es constata el següent: 


· Policies locals que no tenen àrea de custò·
dia i tenen protocol·litzat lliurar els detin·
guts als Mossos d’Esquadra amb l’acta de 
lectura de drets, l’informe de reconeixement 
mèdic del detingut i la minuta policial. Pel 
que fa a la realització de la minuta policial, 
hi ha policies locals que la fan a les comissa·
ries dels Mossos d’Esquadra i d’altres que la 
redacten a les seves dependències.


· Policies locals que custodien detinguts per 
delictes dels quals assumeixen la instrucció 
fins que queden en llibertat o els passen a 
disposició judicial (generalment, delictes 
contra la seguretat viària i violència de 
gènere) i, pel que fa a la resta de detinguts, 
els traslladen a dependències de Mossos 
d’Esquadra. 


· Policies locals que tenen unitats d’investi·
gació i tenen atribuïda la competència per a 
la instrucció dels atestats amb detinguts per 
delictes de fins a tres anys de presó. 


 Hi ha algunes policies locals que tenen 
protocol·litzat amb els Mossos d’Esquadra 
que aquests els recullin les persones que 
detenen. 


 Es continua observant que hi ha policies 
locals que custodien detinguts i en canvi no 
tenen llibre de registre d’entrada i de sortida 







de detinguts o tenen el llibre, però no emple·
nen diligentment tots els camps, com ara 
l’hora de sortida del detingut. 


 Es detecta que hi ha algunes policies 
locals que tenen un sistema propi de regis·
tre de detinguts.


 Es continua constatant que algunes de les 
dependències visitades tenen sistemes de 
videovigilància, però no tenen els cartells 
informatius deguts. D’altres, tampoc no dis·
posen de cap cartell que identifiqui les àrees 
de custòdia com a tals. 


 Es continua observant que la majoria de 
dependències visitades tenen unes instal·
lacions amb deficiències que impedeixen 
garantir la integritat física i la seguretat del 
detingut i dels mateixos agents. 


 Es continua detectant que la comunicació 
de la detenció al col·legi d’advocats la fan en 
el cas d'atestats amb detinguts dels quals 
assumeixen la instrucció. Per a la resta en 
què no són competents fan les primeres dili·
gències policials, però informen el detingut 
que el dret a designar advocat es farà efectiu 
tan bon punt sigui traslladat a dependències 
policials dels Mossos d’Esquadra.


 Es continua observant que encara hi ha 
algunes dependències en què l’accés a la 
zona de custòdia es fa amb armes amb el 
perill que això suposa per a la seguretat dels 
detinguts i dels mateixos agents.


d. Centres penitenciaris


 Tenint en compte que els departaments 
d’infermeria dels centres penitenciaris són 
un entorn terapèutic en què les mesures 
restrictives, com ara les contencions i 
l’aïllament, responen a criteris mèdics, 
s’observa que els interns no reben el mateix 
tractament que rebrien com a pacients de 
centres civils. En particular, en el tema de la 
posició de la contenció, que segons la 
Circular 3/2004 és preferentment de decúbit 
ventral i la praxi habitual als hospitals és de 
decúbit supí.


 S’observa que no hi ha un pla de formació 
continuada en els procediments sobre 
l’aplicació de mesures de contenció per part 


dels funcionaris que apliquen aquest tipus 
de mesura. 


 Es continua constatant que els funcionaris 
de vigilància penitenciària incompleixen la 
normativa d’anar identificats, de manera 
generalitzada en el cas del Centre Penitenciari 
de Ponent. 


 Es continua incomplint la recomanació 
sobre la instal·lació de càmeres de 
videovigilància a les sales d’escorcolls. 


 La situació de les cel·les d’aïllament i/o 
contenció a la segona planta del Departament 
d’Ingressos del Centre Penitenciari de Ponent 
i del Departament d’Infermeria del Centre 
Penitenciari Quatre Camins incrementa 
notablement la probabilitat de lesions, tant a 
funcionaris com a interns, en cas d’agitacions, 
en la mesura que els malalts o interns han 
de pujar, o els han de pujar, per les escales. 


 La majoria de centres penitenciaris 
visitats no tenen un protocol específic de 
realització de proves radiològiques, llevat 
del Centre Penitenciari Ponent.


e. Centres residencials d'acció educativa que 
acullen infants de patologia mental, centres 
d'educació intensiva i centres terapèutics on 
s'atenen infants i adolescents


 En general, s'aprecia que les contencions 
no s'apliquen de manera excepcional i 
limitada, i de vegades les practica 
directament el personal de seguretat i en 
alguns casos també hi participen altres nois 
i noies.


 Els centres d'educació intensiva, que 
d'acord amb la llei tenen com a objectiu 
donar resposta educativa i assistencial a 
adolescents i joves que presenten alteracions 
conductuals, atenen adolescents amb 
patologia mental sense la formació i la 
dotació del personal adequat ni de 
professionals de salut mental que donin 
suport a l'equip educatiu del centre. 


 Les sancions que s'apliquen als centres 
residencials intensius i terapèutics no 
s'ajusten a la normativa, tant pel que fa a la 
infracció comesa (incompliment de deures 
greument perjudicials per a la convivència), 







com a la durada (tres dies) i les condicions 
de les sancions (tancaments a les habitacions 
durant més temps del previst i sense la 
sortida preceptiva).


 S’aprecia una manca d’informació i de 
recursos dels nois i noies per poder 
comunicar·se amb qualsevol altra institució 
o organisme, a fi de poder presentar les 
seves queixes (manca de correu postal, 
electrònic). Es recorda la necessitat de 
garantir el dret de queixa de tots els infants 
en centres de protecció, tant a la DGAIA com 
a la Fiscalia i el Síndic de Greuges, d'acord 
amb la Carta de drets i deures dels infants 
tutelats.


 El personal encarregat de l’ús d’aquest 
tipus de mesures restrictives requereix 
formació especialitzada, la qual cosa 
contribuiria a reduir·ne la freqüència i 
millorar les condicions en què s’apliquen.


f. Centres geriàtrics


 S'observa que els centres visitats no tenen 
un registre independent de contencions que 
en reculli, a més del nombre, el motiu, el 


tipus, la durada i altres característiques, la 
qual cosa permetria el control general de la 
mesura i la introducció de millores. 


 Sobre les prescripcions farmacològiques 
dels residents, es detecta que hi ha dades 
que no estan especificades en les 
prescripcions mèdiques o bé no hi consta 
la prescripció informatitzada de la 
medicació, la qual cosa fa recomanable ser 
especialment curós amb aquests registres. 


 S'observa que hi ha algun centre que no 
disposa de les històries clíniques 
informatitzades, sinó que la història en 
paper està fragmentada per als diferents 
professionals, fet que impedeix consultar 
en qualsevol moment del procés 
assistencial totes les dades d'un pacient. 


 Es constata que en casos en què l'estat 
de deteriorament cognitiu dels residents 
els impedeix que puguin manifestar 
lliurement la seva voluntat en el moment 
d'ingressar en establiments residencials, 
són els familiars els que actuen en nom 
seu, la qual cosa fa recomanable que es 
revisi el protocol d'autorització d'aquests 
ingressos, a fi que hi hagi un control judicial 
de l'internament.
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 


 
 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 27 de novembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, Sra. Maria Àngels 
Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com 
a secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent la 
síndica Sra. Emma Balseiro Carreiras, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de 
fiscalització 31/2014, relatiu a Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU, exercicis 2010 i 2011. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 11 de desembre de 2014 
 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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ABREVIACIONS 


 


ASG Aigües del Segarra Garrigues, SA 


CRSG Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues 


DAAM Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural1 


DIA Declaració d’impacte ambiental 


EIA Estudi d’impacte ambiental 


GISA Gestió d’Infraestructures, SAU 


IIC Instruccions internes de contractació 


LCSP Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic 


LGS Llei general de subvencions 


M€ Milions d’euros 


PEF Pla economicofinancer 


PGC Pla general de comptabilitat 


REGSA Regs de Catalunya, SAU 


REGSEGA Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU 


TJUE Tribunal de Justícia de la Unió Europea 


ZEPA Zones de protecció especial per a les aus 


 


 


 


 


1. Aquesta és la denominació actual del Departament, vigent a partir del 27 de desembre del 2010. Anterior-


ment es denominava Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i, abans, Departament d’Agricultura, 


Ramaderia i Pesca. 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 


1.1.1. Origen, objecte i finalitat 


De conformitat amb la normativa vigent, per complir l’article 71 del Decret legislatiu 3/2002, 


del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 


Catalunya, i d’acord amb el Programa anual d’activitats de la Sindicatura de Comptes, 


s’emet aquest informe de fiscalització, relatiu a Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (en 


endavant REGSEGA o la Societat), exercicis 2010 i 2011.  


 


L’objecte de l’informe és la fiscalització de regularitat, és a dir, financera i de compliment 


legal. Per tant, els objectius fixats en aquest treball s’han adreçat a obtenir una raonable 


seguretat que la informació economicofinancera de la Societat es presenta conforme als 


principis comptables que li són d’aplicació, i que en el desenvolupament de la seva acti-


vitat economicofinancera s’ha actuat d’acord amb la legislació vigent.  


 


En les conclusions de l’informe es fan constar les principals observacions que es des-


prenen del treball de fiscalització i les recomanacions que s’han considerat oportunes 


perquè REGSEGA millori la gestió economicofinancera i de legalitat. 


 


L’abast temporal de la fiscalització han estat els exercicis anuals que finalitzen el 31 de 


desembre del 2010 i del 2011, tot i que, quan ha estat necessari per complir els objectius 


de l’informe s’ha ampliat a períodes anteriors i/o posteriors. 


 


 


1.1.2. Metodologia i limitacions a l’abast 


La fiscalització s’ha realitzat d’acord amb els principis i normes d’auditoria del sector 


públic generalment acceptats i ha inclòs les proves substantives i de compliment que 


s’han considerat necessàries per assolir els objectius establerts, és a dir per obtenir evi-


dències suficients i adients que permetin manifestar les conclusions que es desprenen del 


treball efectuat.  


 


REGSEGA no ha facilitat el grau d’afectació del projecte de regadiu Segarra-Garrigues, ni 


l’impacte en els comptes anuals i en les modificacions contractuals de la necessària 


adequació a la normativa mediambiental (vegeu l’apartat 2.5.1.2), fet que ha suposat una 


limitació a l’abast del treball de fiscalització. 
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1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 


1.2.1. Antecedents, constitució i naturalesa jurídica 


Antecedents 


L’any 1994 el Govern espanyol va declarar el canal Segarra-Garrigues obra d’interès ge-


neral mitjançant la Llei 42/1994, del 30 de desembre, de mesures fiscals administratives i 


d’ordre social. L’any 1998 va ser inclòs en el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre i el 1999 


es van signar els protocols de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i la Gene-


ralitat de Catalunya, d’una banda, i entre la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i la Co-


munitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues (CRSG), de l’altra. Posteriorment, 


mitjançant la Llei 10/2001, del 5 de juliol, per la qual s’aprova el Pla hidrològic nacional, es 


va reiterar la declaració del canal Segarra-Garrigues com a obra d’interès general als efec-


tes del text refós de la Llei d’aigües i de la Llei d’expropiació forçosa. 


 


El sistema Segarra-Garrigues tenia per objectiu transformar a regadiu 70.150 ha de terres 


de secà del marge esquerre del riu Segre de les comarques de la plana de Lleida: la 


Noguera, la Segarra, el Pla d’Urgell, l’Urgell, el Segrià i les Garrigues, i també proveir el 


subministrament d’aigua de boca a determinats nuclis urbans i indústries de la Segarra, 


l’Urgell i les Garrigues. S’estructura en una xarxa de transport i regulació formada per un 


canal principal d’aproximadament 85 km que uneix l’embassament de Rialb i l’embassa-


ment de l’Albagés, i una xarxa secundària de distribució de regadiu.  


 


Segons el protocol de col·laboració, corresponia al Ministeri de Medi Ambient l’execució de 


les obres de transport i regulació, i a la Generalitat de Catalunya el desenvolupament, de la 


xarxa de distribució del regadiu i la concentració parcel·lària del sistema Segarra-Gar-


rigues. 


 


Constitució i naturalesa jurídica 


En el període fiscalitzat, i fins a la fusió per absorció en Infraestructures de la Generalitat de 


Catalunya, SAU el 17 de maig del 2012, REGSEGA era una empresa pública participada 


íntegrament per la Generalitat de Catalunya. Es va constituir com a societat anònima 


unipersonal a Barcelona el 8 de maig del 2002, per un període de temps indefinit, en virtut 


de l’Acord de la Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics de la Generalitat de 


Catalunya del 12 de març del 2002, i a l’empara de la disposició addicional quaranta-


vuitena de la Llei 20/2001, del 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 


Catalunya per al 2002. 


 


L’objecte de la Societat era projectar, construir, conservar, mantenir i explotar les infraes-


tructures necessàries per a la distribució de l’aigua procedent del canal principal Segarra-
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Garrigues. També podia realitzar altres activitats relacionades amb els objectius de la 


política de desenvolupament del regadiu del Segarra-Garrigues i amb la seva promoció i 


explotació, així com l’execució d’altres infraestructures de desenvolupament rural de 


l’entorn territorial amb què confrontés, directament o mitjançant la participació en altres 


empreses, amb encàrrec previ del Govern de la Generalitat o per compte propi, quan el 


Govern de la Generalitat així ho autoritzés. 


 


En aquest sentit, el conveni entre la Generalitat de Catalunya i REGSEGA del 23 de juliol 


del 2002 regula el marc de relacions entre ambdues parts, mitjançant el departament 


competent en matèria d’agricultura.  


 


Funcionament 


El desenvolupament de l’activitat principal de REGSEGA es realitza mitjançant el contracte 


signat el juny del 2003 amb Aigües del Segarra Garrigues, SA (ASG),2 que té per objecte 


l’execució de les obres de concentració parcel·lària i la redacció dels projectes i cons-


trucció de la xarxa de distribució del sistema Segarra-Garrigues en el termini inicialment 


previst de nou anys i, posterior explotació i manteniment per un període de trenta anys, 


amb un pla de finançament establert a vint anys (vegeu l’apartat 2.5.1). 


 


Les obres de concentració parcel·lària i les mesures correctores i compensatòries d’im-


pacte ambiental s’executen per compte de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 


conveni signat amb la Generalitat el 23 de juliol del 2002. El conveni i el contracte es-


mentats estableixen d’igual forma que les obres de xarxa de distribució de reg s’executen 


per compte de REGSEGA. 


 


Un cop hagi finalitzat el període d’explotació de trenta anys, la Generalitat té previst cedir 


la propietat de la xarxa de distribució del sistema Segarra-Garrigues a la CRSG, en com-


pliment del que disposa el Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el 


text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 


 


 


1.2.2. Òrgans de govern 


D’acord amb l’article 7 del text refós dels seus Estatuts, REGSEGA estava regida i ad-


ministrada per la Junta General d’Accionistes i el Consell d’Administració. Les funcions de 


la Junta General es regulaven en l’article 8 dels Estatuts i les del Consell d’Administració, 


en l’article 12.  


 


 


2. La societat ASG està formada pel grup d’empreses següents: FCC Construcción, SA; Copisa SA; Cons-


tructora de Calaf, SA; M y J Grúas, SA; Copcisa, SA; Benito Arnó, SA, Aqualia Gestión Integral del Agua, SA; 


Romero Polo, SA; Áridos Roma, SAU; Sorea, SA i Acsa Agbar, SA. 
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D’acord amb l’article 10 del text refós dels Estatuts, els membres del Consell eren no-


menats per la Junta General per un termini de cinc anys, en un mínim de cinc i un màxim 


de tretze. 


Durant el període fiscalitzat la composició del Consell d’Administració es va modificar el 31 


de març del 2011. La composició del Consell d’Administració el 31 de desembre del 2010 i 


del 2011 era la següent: 


 
Quadre 1. Composició Consell d’Administració 


Membres del 


Consell Exercici 2010 Exercici 2011 


President Jordi Bertran i Muntaner 


Director general de Desenvolupament 


Rural del DAAM 


Joan Lluís Quer i Cumsille 


President de Gestió d’Infraestructures, SAU 


(GISA) 


Vicepresident Ramon Vilalta i Oliva 


Vicepresident de REGSA 


Miquel Puig i Roig 


Vicepresident de REGSA 


Representants de 


la Generalitat de 


Catalunya  


Rufí Cerdan Heredia 


Subdirector general d’Avaluació Am-


biental del Departament de Medi Am-


bient i Habitatge 


Marta Subirà i Roca 


Directora general de Polítiques Ambientals del 


Departament de Territori i Sostenibilitat 


  Antoni Enjuanes i Puyol 


Subdirector general d’Infraestructures 


Rurals del DAAM 


Josep Escorihuela i Mestre 


Director general de Medi Natural i Biodiversitat 


del DAAM 


  Joan Gòdia i Tresànchez 


Director dels Serveis Territorials de 


Lleida del DAAM 


Cristina Bosch i Arcau 


Directora dels Serveis Territorials de Lleida del 


DAAM 


  Antoni Pané Ripoll 


Vicepresident i director general de la 


Fundació del Món Rural 


 


  Jordi Benet Domingo  


Representants de 


la CRSG 


Josep París i Piqué 


President de la CRSG 


Josep París i Piqué 


President de la CRSG 


 Conrad Llovera Sala 


President de la Col·lectivitat núm. 14 


Conrad Llovera i Sala 


Vicepresident de la CRSG i president de la 


Col·lectivitat núm. 13 


 Josep M. Jové i Aresté 


President de la Col·lectivitat núm. 15 


Josep M. Jové i Aresté 


President de la Col·lectivitat núm. 15 


  Joan Batalla i Llordés 


President de la Col·lectivitat núm. 8 


 


  Miquel Valls i Marquilles 


President de la Col·lectivitat núm. 5 


 


Representant de 


la CHE 


Manuel Arnal Lizarraga 


Cap del Gabinet de la Presidència de 


la CHE 


Antonio Coch Flotats 


Cap de l’Àrea de Gestió del Domini Públic de 


la Comissaria d’Aigües de la CHE 


Clau: CHE: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
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En les reunions del Consell d’Administració actuava com a secretària Pilar Jové Bacardi i 


també hi assistia el director general, Marc Arqué Gutiérrez fins al 7 d’abril del 2011, que va 


ser substituït per Josep Antoni Rosell i Polo, director general de GISA, per tal de configurar 


una direcció comuna. 


 


Durant el treball de fiscalització es va comprovar la revocació dels poders del Sr. Rosell a 


l’empresa ASG el 10 de març del 2011, els quals li havien estat atorgats per escriptura el 


16 de juliol del 2003. La seva baixa com a apoderat va ser comunicada i publicada al 


Registre Mercantil l’1 i el 8 de juliol del 2013, respectivament. 


 


 


1.2.3. Control financer 


Els comptes anuals dels exercicis 2010 i 2011 de REGSEGA han estat auditats per KPMG 


Auditores, SL i els resultats han estat plasmats en uns informes de dates 29 d’abril del 


2011 i 26 de març del 2012, respectivament. Per als dos exercicis els auditors van emetre 


un informe favorable amb un paràgraf d’èmfasi idèntic en els dos casos, que es transcriu a 


continuació: 


 


[...] la Comissió Europea va interposar dues demandes contra el Regne d’Espanya 


per una inadequada delimitació de diverses zones de protecció especial per a les 


aus i per l’incompliment de la Directiva del Consell 79/409/CEE relativa a la con-


servació de les aus silvestres. Com a conseqüència, el Tribunal de Justícia de les Co-


munitats Europees va dictar sendes sentències en relació a les esmentades deman-


des el 28 de juny i el 18 de desembre de 2007, respectivament. En data 24 de juny 


de 2010 la Comissió Europea va arxivar l’expedient sancionador per incompliment de 


la normativa de conservació de les aus silvestres, restant pendent a la data d’aquest 


informe l’aprovació de la declaració revisada de l’impacte ambiental del canal 


Segarra-Garrigues,[3] en relació a la delimitació de zones de protecció especial per a 


les aus, motiu pel qual, no és possible avaluar les eventuals conseqüències patrimo-


nials que es podrien derivar per a la Societat. 


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


2.1. BALANÇ 


A continuació es presenta el Balanç de situació corresponent al 31 de desembre del 2010 i 


del 2011, objecte de fiscalització, així com el corresponent al 31 de desembre del 2009 als 


efectes comparatius: 


 


 


3. Vegeu l’apartat 2.5.1.2, Afectació mediambiental del sistema Segarra-Garrigues. 
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Quadre 2.  Balanç de situació – Actiu 


ACTIU 2011 2010 2009 


Variació 


2011-2010 


% 


Variació 


2010-2009 


% 


        


ACTIU NO CORRENT 467.637.405,20 303.071.164,27 189.095.329,39 54,30 60,27 


        


Immobilitzat intangible - 2.910,18 14.245,69 (100,00) (79,57) 


Aplicacions informàtiques - 2.910,18 14.245,69 (100,00) (79,57) 


        


Immobilitzat material 467.637.405,20 300.870.509,10 186.621.477,44 55,43 61,22 


Terrenys i construccions 10.222.656,12 9.020.929,37 6.796.902,29 13,32 32,72 


Instal·lacions tècniques i altre 


immobilitzat material 207.746.032,60 101.585.748,44 100.632.683,70 104,50 0,95 


Immobilitzat en curs i 


avançaments 249.668.716,48 190.263.831,29 79.191.891,45 31,22 140,26 


        


Actius per impost diferit - 2.197.744,99 2.459.606,26 (100,00) (10,65) 


      


      


ACTIU CORRENT 90.198.501,66 43.584.609,02 14.173.878,95 106,95 207,50 


        


Deutors comercials i altres comptes 


a cobrar 84.981.478,92 40.837.767,69 13.920.408,32 108,10 193,37 


Clients per vendes i prestacions 


de serveis  3.019.898,90 1.678.014,38 2.052.982,29 79,97 (18,26) 


Deutors diversos 53.907.096,03 20.094.818,29 - 168,26 - 


Actius per impost corrent 203.155,41 172.955,31 184.896,99 17,46 (6,46) 


Altres crèdits amb les admi-


nistracions públiques 27.851.328,58 18.891.979,71 11.682.529,04 47,42 61,71 


        


Inversions en empreses del grup i 


associades a curt termini 60.171,61 - 9.172,91 - (100,00) 


Altres actius financers 60.171,61 - 9.172,91 - (100,00) 


      


Inversions financeres a curt 


termini 21.204,14 21.204,14 24.509,70 0,00 (13,49) 


Altres actius financers 21.204,14 21.204,14 24.509,70 0,00 (13,49) 


      


Efectiu i altres actius líquids 


equivalents 5.135.646,99 2.725.637,19 219.788,02 88,42 * 


Tresoreria 217.700,97 2.725.637,19 219.788,02 (92,01) * 


Altres actius líquids equivalents 4.917.946,02 - - - - 


      


TOTAL ACTIU 557.835.906,86 346.655.773,29 203.269.208,34 60,92 70,54 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals. 


* Percentatge superior, a 999,9, en valor absolut. 
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Quadre 3. Balanç de situació – Passiu 


PATRIMONI NET I PASSIU 2011 2010 2009 


Variació 


2011-2010 


% 


Variació 


2010-2009 


% 


        


PATRIMONI NET 165.074.751,09 148.012.084,20 109.675.767,10 11,53 34,95 


        


FONS PROPIS 165.074.751,09 148.012.084,20 109.675.767,10 11,53 34,95 


        


Capital 161.269.900,40 120.239.988,40 82.240.002,60 34,12 46,21 


Capital escripturat 161.269.900,40 120.239.988,40 82.240.002,60 34,12 46,21 


        


Reserves 4.342.135,40 4.005.804,10 1.693.308,12 8,40 136,57 


Legal i estatutàries 497.208,60 463.575,47 232.325,87 7,26 99,54 


Altres reserves 3.844.926,80 3.542.228,63 1.460.982,25 8,55 142,46 


        


Altres aportacions de socis - 23.429.960,40 23.429.960,40 (100,00) 0,00 


        


Resultat de l’exercici (537.284,71) 336.331,30 2.312.495,98 (259,75) (85,46) 


      


      


PASSIU NO CORRENT 313.567.216,23 110.694.744,43 23.708.157,42 183,27 366,91 


        


Deutes a llarg termini 306.027.717,73 102.300.000,00 14.763.853,85 199,15 592,91 


Deutes amb entitats de crèdit 150.089.846,04 102.300.000,00 14.763.853,85 46,72 592,91 


Altres passius financers 155.937.871,69 - - - 0,00 


        


Passius per impost diferit 755.759,96 3.333.020,96 3.450.675,96 (77,33) (3,41) 


        


Periodificacions a llarg termini 6.783.738,54 5.061.723,47 5.493.627,61 34,02 (7,86) 


      


      


PASSIU CORRENT 79.193.939,54 87.948.944,66 69.885.283,82 (9,95) 25,85 


        


Deutes a curt termini 55.859.887,21 79.812.269,44 13.889.401,59 (30,01) 474,63 


Deutes amb entitats de crèdit - - 213.900,00 0,00 (100,00) 


Altres passius financers 55.859.887,21 79.812.269,44 13.675.501,59 (30,01) 483,61 


        


Deutes amb empreses del grup i 


associades a curt termini - 579.979,06 39.736.936,03 (100,00) (98,54) 


        


Creditors comercials i altres 


comptes a pagar 21.774.898,92 6.995.320,60 14.144.865,63 211,28 (50,55) 


Proveïdors 21.355.624,88 4.265.015,73 6.437.170,49 400,72 (33,74) 


Creditors diversos 366.807,94 2.655.563,51 7.600.368,76 (86,19) (65,06) 


Altres deutes amb les 


administracions públiques 52.466,10 74.741,36 107.326,38 (29,80) (30,36) 


        


Periodificacions a curt termini 1.559.153,41 561.375,56 2.114.080,57 177,74 (73,45) 


      


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 557.835.906,86 346.655.773,29 203.269.208,34 60,92 70,54 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals. 
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A continuació es detallen les dades més significatives del Balanç.  


 


 


2.1.1. Immobilitzat material 


En els comptes anuals, l’immobilitzat material s’ha classificat en tres grups: 


 


Terrenys i construccions 


El detall de l’epígraf Terrenys i construccions és el següent: 


 


Quadre 4. Terrenys i construccions 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Terrenys no revertibles 1.036.861,07 900.269,42 651.007,21 


Terrenys revertibles 3.636.311,14 3.168.953,91 1.952.203,00 


Terrenys revertibles activats 1.471.613,33 765.264,05 - 


Edifici Av. Ondara, 3 projecte i obra 4.375.142,15 4.365.292,15 4.250.363,59 


Amortització acumulada edifici REGSEGA (231.480,19) (143.977,35) (56.671,51) 


Amortització acumulada terrenys revertibles (65.791,38) (34.872,81) - 


Total 10.222.656,12 9.020.929,37 6.796.902,29 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


El concepte terrenys del quadre correspon a les parcel·les expropiades sobre les quals es 


construeix la xarxa de distribució de reg i quan finalitzi el termini d’explotació de trenta 


anys, seran lliurats a la comunitat de regants. Els terrenys revertibles activats de la xarxa 


de reg acabada s’amortitzen a trenta anys. 


 


L’edifici correspon a la seu social de REGSEGA a Tàrrega. Els terrenys sobre els quals 


s’aixeca és un dret de superfície cedit gratuïtament a la Societat per la Generalitat. En el 


Compte de pèrdues i guanys es registra la prestació de serveis derivada del dret de 


superfície i la reversió del dret de superfície (vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 


El detall de l’epígraf Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat i la seva depreciació és el 


següent: 
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Quadre 5. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 


Concepte 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 


Xarxa de distribució 216.478.245,57 105.825.520,66 101.368.834,47 


Finca promocional Vilagrassa 87.297,39 87.297,39 87.297,39 


Instal·lacions tècniques 493.300,43 482.571,82 463.258,72 


Total cost 217.058.843,39 106.395.389,87 101.919.390,58 


Amortització acumulada Xarxa de distribució  (8.992.178,83) (4.551.282,21) (1.097.143,98) 


Amortització acumulada finca promocional Vilagrassa (19.144,82) (13.330,78) (7.516,74) 


Amortització acumulada instal·lacions tècniques (301.487,14) (245.028,44) (182.046,16) 


Total depreciació (9.312.810,79) (4.809.641,43) (1.286.706,88) 


Total 207.746.032,60 101.585.748,44 100.632.683,70 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


L’obra acabada de la xarxa de reg es traspassa de l’immobilitzat en curs a la xarxa de 


distribució quan entra en servei. S’amortitza d’acord amb el termini previst d’explotació per 


part de l’adjudicatari, trenta anys. Instal·lacions tècniques reuneix altres partides d’immo-


bilitzat material (instal·lacions, mobiliari, equips informàtics, etc.). 


 


Immobilitzat en curs 


Les obres de la xarxa de distribució de reg les executa l’adjudicatari del contracte, ASG. 


En l’immobilitzat en curs es registren les certificacions d’obra. Una vegada acabades (acta 


recepció) es traspassen a obra acabada (xarxa de distribució) i a terrenys. 


 
Quadre 6. Detall de la xarxa de distribució de reg 


Concepte Immobilitzat en curs Xarxa de distribució Terrenys Total 


Saldo el 31.12.2009 79.191.891,45 101.368.834,47 2.603.210,21 183.163.936,13 


Addicions  117.759.903,20 - - 117.759.903,20 


Traspassos (6.687.963,36) 4.456.686,19 2.231.277,17 - 


Saldo el 31.12.2010 190.263.831,29 105.825.520,66 4.834.487,38 300.923.839,33 


Addicions 171.286.497,93 84.093,39 (2.683,06) 171.367.908,26 


Traspassos (111.881.612,74) 110.568.631,52 1.312.981,22 - 


Saldo el 31.12.2011 249.668.716,48 216.478.245,57 6.144.785,54 472.291.747,59 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


Aquest quadre recull el cost total de l’obra executada fins al 31 de desembre del 2011 de 


la xarxa de distribució de reg comptabilitzat per REGSEGA. 


 


A més del cost de l’obra, també s’imputen els costos financers d’acord amb les normes de 


valoració del Pla general de comptabilitat (PGC) per l’immobilitzat material abans de la 


seva posada en funcionament. El detall del cost durant els exercicis revisats és el següent 


(vegeu també el quadre 20): 
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Quadre 7. Addicions de l’immobilitzat en curs 


Concepte 2011 2010 2009 


Certificacions d’obra executada 164.999.104,16 116.619.062,44 81.570.803,66 


Interessos acreditats durant l’exercici, derivats del 


finançament amb l’adjudicatari 2.937.818,20 1.140.840,76 377.231,39 


Interessos acreditats durant l’exercici, derivats del 


finançament amb entitats de crèdit 3.349.575,57 - - 


Total 171.286.497,93 117.759.903,20 81.948.035,05 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


Com es pot veure en el quadre anterior, a més de l’increment en la producció d’obres s’ha 


produït un increment del cost financer. Aquest increment és a conseqüència del major 


endeutament de REGSEGA. 


 


Dades sobre la xarxa de reg 


El cost de les obres de la xarxa de distribució de reg executades, el 31 de desembre del 


2010 està compost pels conceptes següents: 


 


Quadre 8. Cost de la xarxa de reg corresponent al 31 de desembre del 2010 


Concepte Obra acabada Obra en curs Total 


Obres executades per ASG (certificacions d’obra) 102.191.876,69 187.993.312,81 290.185.189,50 


Ocupacions temporals de terrenys 979.339,66 967.075,32 1.946.414,98 


Interessos certificacions 2.654.304,31 1.303.443,05 3.957.747,36 


Interessos préstecs - - - 


Total 105.825.520,66 190.263.831,18 296.089.351,84 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


El detall del cost de les obres de la xarxa de distribució de reg executades, corresponent 


al 31 de desembre del 2011, és el següent: 


 


Quadre 9. Cost de la xarxa de reg corresponent al 31 de desembre del 2011 


Concepte Obra acabada Obra en curs Total 


Obres executades per ASG (certificacions d’obra) 212.760.508,21 241.110.804,23 453.871.312,44 


Ocupacions temporals de terrenys 1.063.433,05 967.075,32 2.030.508,37 


Interessos certificacions 2.654.304,31 4.241.261,25 6.895.565,56 


Interessos préstecs - 3.349.575,57 3.349.575,57 


Total 216.478.245,57 249.668.716,37 466.146.961,94 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


La configuració de les obres executades per ASG, el 31 de desembre del 2011, és la 


següent: 
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Quadre 10. Detall del cost de les obres executades per ASG de la xarxa de reg corresponent al 31 de 


desembre del 2011 


Concepte Obra acabada Obra en curs Total 


Obra acabada xarxa primària 138.682.690,98 170.976.852,56 309.659.543,53 


Obra acabada xarxa secundària 70.595.981,57 - 70.595.981,57 


Obra en execució xarxa primària - 43.008.039,60 43.008.039,60 


Obra en execució xarxa secundària - 23.892.892,08 23.892.892,08 


Electrificació 3.481.835,67 3.233.019,99 6.714.855,66 


Total obres xarxa de reg 212.760.508,21 241.110.804,23 453.871.312,44 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


L’obra acabada de xarxa primària que no pot donar servei fins que es complementi la 


corresponent xarxa secundària es considera obra en curs. El seu cost és de 170,98 M€, el 


que suposa un 36% del cost total. 


 


En les memòries corresponents als exercicis 2010 i 2011, apartat Aspectes crítics de la 


valoració i estimació de la incertesa de les Bases de presentació dels comptes anuals, es 


fa constar, respecte a la valoració dels actius per deteriorament, a la seva vida útil i a la 


probabilitat i l’import de passius indeterminats o contingents, que les estimacions s’han 


realitzat en funció de la informació de què es disposava en la data de formulació dels 


comptes anuals sobre els fets analitzats i que possibles esdeveniments futurs obliguin a 


modificar-los en pròxims exercicis. D’altra banda, tal com es descriu en l’apartat referent a 


medi ambient, informa que la tramitació ambiental realitzada estava pendent de tancament, 


per la qual cosa no era possible avaluar les conseqüències patrimonials eventuals que se’n 


podrien derivar (vegeu l’apartat 2.3).  


 


L’ampliació de la delimitació de diverses Zones d’especial protecció de les aus (ZEPA) a la 


Plana de Lleida i la nova Declaració d’impacte ambiental (DIA) del Projecte de regadiu i 


concentració parcel·lària del Segarra-Garrigues, aprovada el 22 d’octubre del 2010, fruit 


de dues sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), del 28 de juny i del 


18 de desembre del 2007, ha afectat significativament el sistema Segarra-Garrigues 


(vegeu l’apartat 2.5.1.2). 


 


No obstant això, REGSEGA no ha fet cap provisió des de les sentències del TJUE el 2007, 


ni ha efectuat les correccions valoratives de l’immobilitzat material des de l’aprovació de la 


nova DIA el 2010, per les obres activades com a immobilitzat material que no podran 


utilitzar-se o que restaran condicionades per l’afectació de la zona en compliment de les 


directives europees en matèria de fauna i hàbitats; tampoc no ha facilitat la quantificació 


de l’impacte dels ajustos esmentats sobre les obres de xarxa de reg, que el 31 de 


desembre del 2011 disposen d’un saldo de 453,87 M€, malgrat el que estableixen les 


Normes de registre i valoració del Pla general de comptabilitat (PGC) i la norma segona de 


l’Ordre EHA/733/2010, del 25 de març, per la qual s’aproven aspectes comptables d’em-


preses públiques que operen en determinades circumstàncies, el que suposa una limitació 


a l’abast del treball. 
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2.1.2. Actius i passius per impost diferit 


Els actius i els passius per impost diferit del 2010 corresponen al crèdit fiscal derivat de 


l’activació de la base imposable negativa de l’exercici 2009 i de les diferències tem-


porànies originades en l’exercici 2009 en aplicació de la llibertat d’amortització fiscal 


d’elements d’immobilitzat amb manteniment d’ocupació establerta en la disposició addi-


cional onzena del Reial decret legislatiu 4/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el text 


refós de la Llei de l’impost sobre societats, que es va aplicar sobre la xarxa secundària del 


sector 1 activada el 30 d’abril del 2009 pujava un total d’11,77 M€. 


 


Durant l’exercici del 2011 es va considerar que no hi hauria més bases fiscals positives en 


els exercicis futurs i en conseqüència es va decidir eliminar l’actiu fiscal diferit (ajust de 


2,20 M€). Aquest ajust afecta també el passiu per impost diferit.  


 


 


2.1.3. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


A continuació es detallen els epígrafs que componen el compte Deutors comercials i altres 


comptes a cobrar. 


 


Clients per vendes i prestacions de serveis 


Els saldos de clients de REGSEGA són els següents: 


 


Quadre 11. Clients 


Concepte 2011 2010 2009 


Generalitat de Catalunya – DAAM 330.889,52 - - 


ASG 2.600.432,67 1.678.014,38 2.044.370,29 


Altres 88.576,71 - 8.612,00 


Total 3.019.898,90 1.678.014,38 2.052.982,29 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


ASG és client de REGSEGA per les factures de la supervisió de les obres, i de la Gene-


ralitat de Catalunya ho és per treballs d’assistència tècnica en concentració parcel·lària i 


per la reversió del dret de superfície. 


 


Deutors diversos 


En l’epígraf Deutors diversos es registren les actuacions executades i finançades per 


compte de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el conveni del 23 de juliol del 2002, 


regulador de les relacions entre ambdues parts, pel que fa a obres de concentració 


parcel·lària, mesures correctores d’impacte ambiental i altres estudis i projectes. 
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Quadre 12. Deutors diversos 


Concepte 2011 2010 2009 


Generalitat de Catalunya. Deutors per construcció d’obres net de 


les aportacions rebudes 32.290.711,41 - - 


Obres entregades de concentració parcel·lària que estan pendents 


de ser compensades amb aportacions a rebre de la Generalitat 18.817.277,69 20.094.818,29 - 


Aportacions pendents de cobrament 2.799.106,93 - - 


Total 53.907.096,03 20.094.818,29 - 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per la REGSEGA. 


 


D’aquesta manera, en l’actiu corrent es carreguen totes les despeses que s’originen per 


les actuacions que REGSEGA realitza per compte de la Generalitat i en el passiu corrent 


les aportacions que, d’acord amb el Pla economicofinancer (PEF), rep de la Generalitat de 


Catalunya per fer front als encàrrecs. Quan es recepcionen les obres, es traspassa del 


compte de deutors per obra en curs a un compte de deutors per obra acabada en l’actiu 


corrent on s’apliquen les aportacions rebudes i es cancel·la el deute de la Generalitat per 


les actuacions encarregades. 


 


El moviment dels comptes deutors i creditors per al 2010 és el següent: 


 
Quadre 13. Actuacions per compte Generalitat. Exercici 2010 


Concepte 31.12.2009 Augments Disminucions 31.12.2010 


Generalitat de Catalunya, deutora per construcció d’obres (obres en curs): 


Obra de concentració parcel·lària 9.466.996,74 32.119.677,45 (34.037.812,85) 7.548.861,34 


Mesures correctores d’impacte ambiental 16.905.707,38 496.046,01 (16.813.833,69) 587.919,70 


Redacció de projectes de concentració 


parcel·lària i altres estudis i projectes 1.560.021,95 429.603,74 (476.287,18) 1.513.338,51 


Total 27.932.726,07 33.045.327,20 (51.327.933,72) 9.650.119,55 


Obres entregades de concentració parcel·lària que estan pendents de ser compensades amb aportacions a rebre de la 


Generalitat de Catalunya (obres acabades): 


Total - 34.037.812,85 (13.942.994,56) 20.094.818,29 


Aportacions rebudes de la Generalitat de Catalunya: 


Obra de concentració parcel·lària (11.357.994,56) (2.585.000,00) 13.942.994,56  - 


Mesures correctores d’impacte ambiental (12.697.912,63) (4.713.328,37) 16.813.833,69  (597.407,31) 


Redacció de projectes de concentració 


parcel·lària i altres estudis i projectes (6.288.001,12) - 476.287,18  (5.811.713,94) 


Comunitat General de Regants (5.005.702,27) (895.402,88) 360.232,80  (5.540.872,35) 


Total (35.349.610,58) (8.193.731,25) 31.593.348,23  (11.949.993,60) 


Saldo en el passiu (creditors diversos) (7.416.884,51)   (2.299.874,05) 


Saldo en l’actiu (deutors diversos) -   20.094.818,29 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


El cost de les actuacions realitzades durant el 2010 ha estat d’un total de 33,05 M€, IVA 


inclòs, i les aportacions de la Generalitat de 8,20 M€. El saldo de 2,30 M€ representa 
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aportacions de la Generalitat pendents d’aplicar (obra en curs per 9,65 M€ menys aporta-


cions rebudes per 11,95 M€). El saldo de 20,09 M€ correspon a les obres acabades de 


concentració parcel·lària pendents de liquidar per la Generalitat de Catalunya. 


 


El moviment dels comptes deutors i creditors per al 2011 és el següent: 


 
Quadre 14. Actuacions per compte Generalitat. Exercici 2011 


Concepte 31.12.2010 Augments Disminucions 31.12.2011 


Generalitat de Catalunya, deutora per construcció d’obres (obres en curs): 


Obra de concentració parcel·lària 7.548.861,34 35.751.998,03 - 43.300.859,37 


Mesures correctes d’impacte ambiental 587.919,70 282.942,57 (375.643,86) 495.218,41 


Redacció de projectes de concentració 


parcel·lària i altres estudis i projectes 1.513.338,51 176.692,45 - 1.690.030,96 


Total 9.650.119,55 36.211.633,05 (375.643,86) 45.486.108,74 


Obres entregades de concentració parcel·lària que estan pendents de ser compensades amb aportacions a rebre de la 


Generalitat de Catalunya (obres acabades): 


Total 20.094.818,29 (1.277.540,60) - 18.817.277,69 


Aportacions rebudes de la Generalitat de Catalunya:  


Obra de concentració parcel·lària - - - - 


Mesures correctes d’impacte ambiental (597.407,31) (2.040.459,30) 375.643,86 (2.262.222,75) 


Redacció de projectes de concentració 


parcel·lària i altres estudis i projectes (5.811.713,94) - - (5.811.713,94) 


Comunitat General de Regants (5.540.872,35) - 419.411,71 (5.121.460,64) 


Total (11.949.993,60) (2.040.459,30) 795.055,57 (13.195.397,33) 


Saldo en el passiu (creditors diversos) (2.299.874,05)   - 


Saldo en l’actiu (deutors diversos) 20.094.818,29   51.107.989,10 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per la REGSEGA. 


L’import de 51,11 M€ correspon a 32,29 M€ per les obres en curs netes de les aportacions 


rebudes i a 18,82 M€ per obres acabades pendents de ser compensades amb les aporta-


cions de la Generalitat. De les aportacions formalitzades per la Generalitat per 3,32 M€ 


(1,28 M€ + 2,04 M€) fins al 31 de desembre del 2011 s’han cobrat 0,52 M€ i per tant, s’han 


registrat 2,80 M€ d’aportacions pendents de cobrament (vegeu el quadre 12). 


 


Les aportacions previstes en el PEF el 2011 van ser de 2,59 M
,€ per concentració par-


cel·lària i de 4,74 M€ per mesures correctores, però se n’han liquidat de menys: 1,31 M€ i 


2,70 M€, respectivament.  


 


Durant el 2010 es van donar per acabades obres de concentració parcel·lària per 


34,04 M€. Les aportacions de la Generalitat per finançar aquestes obres entre els anys del 


2006 al 2010 han estat de 13,94 M€, amb un saldo resultant de 20,09 M€. Durant el 2011 no 


s’han donat més obres per acabades. El saldo a final del 2011 s’ha reduït a 18,82 M€ amb 


les aportacions d’1,28 M€. 
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El 31 de desembre del 2010, el cost de les obres de concentració parcel·lària executades 


era els següent:  


 
Quadre 15. Cost de la concentració parcel·lària el 31 de desembre del 2010 


Concepte Obra acabada Obra en curs Total 


Obres executades per ASG (certificacions d’obra) 28.026.802,97 3.738.656,06 31.765.459,03 


Obres executades per altres (treballs de consultoria) 914.143,45 3.165.752,47 4.079.895,92 


IVA de les certificacions 4.775.770,77 626.751,23 5.402.522,00 


Interessos certificacions 321.095,62 17.701,58 338.797,20 


Interessos préstecs - - - 


Total 34.037.812,81 7.548.861,34 41.586.674,15 


Aportacions Generalitat (13.942.994,56) 0,00 (13.942.994,56) 


Saldo 20.094.818,25 7.548.861,34 27.643.679,59 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


El 31 de desembre del 2011 el cost de les obres de concentració parcel·lària executades 


era el següent:  


 
Quadre 16. Cost de la concentració parcel·lària el 31 de desembre del 2011 


Concepte Obra acabada Obra en curs Total 


Obres executades per ASG (certificacions d’obra) 28.026.802,97 33.365.486,33 61.392.289,30 


Obres executades per altres (treballs de consultoria) 914.143,45 3.165.752,47 4.079.895,92 


IVA de les certificacions 4.775.770,77 5.959.580,68 10.735.351,45 


Interessos certificacions 321.095,62 262.879,35 583.974,97 


Interessos préstecs - 547.160,54 547.160,54 


Total 34.037.812,81 43.300.859,37 77.338.672,18 


Aportacions Generalitat (15.220.535,16) - (15.220.535,16) 


Saldo 18.817.277,65 43.300.859,37 62.118.137,02 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


A més de les obres de concentració parcel·lària executades REGSEGA rep els encàrrecs 


de realitzar treballs per mesures correctores d’impacte ambiental i de redacció de pro-


jectes de concentració parcel·lària. 


 


Respecte a les mesures correctores d’impacte ambiental, durant el 2010 es van liquidar a 


la Generalitat actuacions per 16,81 M€. Durant el 2011 l’import liquidat va ser de 0,38 M€. 


El saldo de les obres en curs el 31 de desembre del 2011 era de 0,5 M€ mentre que el de 


les aportacions de la Generalitat pendents d’aplicar era de 2,26 M€. 


Durant el 2010 es van liquidar estudis i projectes al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 


Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per 0,32 M€ i durant el 2011 no hi van haver 


liquidacions i els projectes en curs es van incrementar en 0,18 M€. 
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El compte Comunitat General de Regants reflectit en els quadres 13 i 14 recull les apor-


tacions de la Generalitat per compensar la part fixa de la tarifa de consum i explotació que 


la CRSG ha de satisfer a ASG, d’acord amb el conveni signat entre el DAAM, REGSEGA i 


la CRSG del 30 de juliol del 2002. Aquestes aportacions es fan a ASG a través de 


REGSEGA. 


 


Les aportacions rebudes per REGSEGA s’apliquen contra drets de cobrament d’ASG per 


la factura pel dret d’ús i explotació de la xarxa de reg, mentre que ASG compensa la 


factura per tarifa de consum a la CRSG.  


 


S’ha verificat l’aplicació de 0,36 M€ en el 2010 i de 0,42 M€ en el 2011. L’aportació cor-


responent a l’anualitat 2011 per 2,54 M€ no s’ha efectuat i queda pendent un saldo de 


5,12 M€ per aplicar.  


 


Actius per impost corrent i altres crèdits amb administracions públiques 


L’import de l’epígraf Actius per impost corrent i altres crèdits amb administracions pú-


bliques correspon a l’import a retornar per l’Impost de societats i a quotes a retornar per 


IVA. L’import de certificacions d’obra ha anat augmentant, per la qual cosa l’IVA suportat 


també ha estat major. No s’han apreciat incidències en la revisió efectuada. 


 


 


2.1.4. Fons propis 


En el PEF vigent el 2011 es preveuen ampliacions de capital anuals fins a l’any 2021 per 


finançar les inversions de REGSEGA (en total 628,17 M€ des de la constitució de 


REGSEGA).  


 


En l’exercici 2010 s’ha realitzat una ampliació de capital d’acord amb l’import aportat pel 


DAAM segons el PEF (38,00 M€). En l’exercici 2011 s’han fet dues ampliacions de capital, 


la primera a càrrec de reserves per l’aportació corresponent a l’exercici 2009 (registrada 


en altres aportacions de socis per 23,43 M€) d’acord amb el PEF, i la segona per 17,60 M€ 


segons l’aportació feta pel DAAM, però inferior a l’assignada en el PEF, que era de 


32,50 M€. 


 


 


2.1.5. Deutes a llarg termini 


El saldo dels deutes a llarg termini ha augmentat de 14,76 M€ el 31 de desembre del 2009, 


i de 102,30 M€ i de 306,03 M€ el 31 de desembre del 2010 i el 31 de desembre del 2011, 


respectivament.  


 


Aquest saldo en el 2011 està constituït per 150,09 M€ de deutes amb entitats bancàries i 


per 155,94 M€ corresponents a l’endeutament a llarg termini amb ASG. Aquest fet s’explica 


sobretot per la major producció d’obra (vegeu el quadre 7) i per la reducció del finan-


çament de la Generalitat, com es descriu en l’apartat anterior. 
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En relació amb l’endeutament, l’apartat b de l’article 36.2, Operacions d’endeutament a 


llarg termini, de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 


Catalunya per al 2010, autoritza a REGSEGA un endeutament amb termini de reembor-


sament superior a un any, en qualsevol modalitat,4 per finançar les respectives operacions 


de capital, amb la limitació que el saldo de deute viu a un termini de reemborsament 


superior a un any no superi el límit de 128,25 M€ el 31 de desembre del 2010. 


 


De la mateixa manera, l’article 40.2.a de la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de 


la Generalitat de Catalunya per al 2011, fixa que el límit d’endeutament superior a un any, 


en qualsevol modalitat, el 31 de desembre del 2011 és de 132,00 M€. Posteriorment 


l’Acord de Govern del 27 de desembre del 2011, segons el previst pel Decret llei 4/2011, 


del 20 de novembre, va autoritzar REGSEGA a formalitzar una nova operació d’endeu-


tament amb un import màxim de 23 M€. Com a conseqüència, el 31 de desembre del 2011, 


el límit d’endeutament superior a un any va quedar fixat en 155 M€.5 


 


Deutes amb entitats de crèdit 


El moviment dels deutes amb entitats de crèdit ha estat el següent: 


 
Quadre 17. Moviment dels préstecs amb entitats financeres a llarg termini 


Concepte Préstec entitat financera Crèdit sindicat Total 


Saldo l’1 de gener del 2009 - - - 


Altes 15.000.000,00 - 15.000.000,00 


Traspassos registrats a curt termini - - - 


Ajustaments del préstec a cost amortitzat (236.146,15) - (236.146,15) 


Saldo el 31 de desembre del 2009 14.763.853,85 - 14.763.853,85 


Altes - 105.000.000,00 105.000.000,00 


Comissions  (2.700.000,00) (2.700.000,00) 


Baixes per amortització anticipada (15.000.000,00) - (15.000.000,00) 


Ajustaments del préstec a cost amortitzat 236.146,15 - 236.146,15 


Saldo el 31 de desembre del 2010 - 102.300.000,00 102.300.000,00 


Altes - 50.000.000,00 50.000.000,00 


Comissions  (2.700.000,00) (2.700.000,00) 


Ajustaments del préstec a cost amortitzat - 489.846,04 489.846,04 


Saldo el 31 de desembre del 2011 - 150.089.846,04 150.089.846,04 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


 


4. El capítol III de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix les modalitats d’endeutament i en 


l’article 18 regula les operacions de crèdit que la Generalitat concerti amb persones físiques o jurídiques per un 


termini de reemborsament superior a un any, les quals han de destinar-se exclusivament a finançar despeses 


d’inversió. També estableix que les característiques del préstec han de ser fixades en la Llei de pressupostos 


malgrat la seva possible delegació en el Govern. 


5. Aquest text ha estat modificat a conseqüència de la validació de la documentació aportada amb posterioritat 


a les al·legacions presentades. 
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El gener del 2009 es va formalitzar un préstec de 15,00 M€ amb una entitat financera, el 


qual s’amortitzà anticipadament el 31 de desembre del 2010 quan es va formalitzar un 


crèdit sindicat per 105,00 M€ amb l’objecte de finançar les anualitats establertes en el 


contracte amb ASG. 


 


Les característiques d’aquest crèdit eren les següents: 


 


• Era un crèdit ampliable fins a 180,00 M€ en els tres exercicis següents: 27 M€ en el 2011 


(tram A), 25 M€ en el 2012 (tram B) i 23 M€ (tram C) en el 2013. 


• Tenia una vigència de quinze anys i una carència de dos anys de capital. 


• Com a garantia es va establir la penyora dels drets de crèdit (aportacions de la Gene-


ralitat a REGSEGA) segons Resolució del DAAM del 2 de desembre del 2010.  


 


El 31 de desembre del 2011 es disposava de les ampliacions previstes dels trams A i C de 


27,00 M€ i 23,00 M€ respectivament. No es disposava del tram B previst per 25,00 M€. 


 


Els costos d’aquest préstec eren els següents: Comissions d’estructuració i apertura (3% del 


màxim total a disposar de 180,00 M€), d’agència (33.000,00 €) i d’assegurament (0,74 M€ 


en el 2011, vegeu l’apartat 2.2.5), i el tipus d’interès final aplicat en l’exercici 2011 ha estat 


el 4,51%. A més, REGSEGA pagava els honoraris pels serveis jurídics de preparació i re-


dacció del contracte del préstec sindicat pel principal de 105,00 M€ i de les novacions per 


les disposicions dels trams A i C, en total 50.000,00 € i 24.000,00 €, respectivament. 


 


Altres passius financers 


El contracte amb ASG establia un pla de finançament a un tipus d’interès anual equivalent 


a l’euríbor+1,4%, amb pagaments del deute a vint anys. Les factures per certificació d’obra 


tenien un venciment a 60 dies a partir del qual generen interessos. Les factures i els in-


teressos meritats componien el saldo viu del deute amb ASG, un cop descomptats els 


drets de cobrament de la tarifa de servei cedits per REGSEGA en compliment del con-


tracte. Per fer front al pagament es va establir el calendari següent:  


 
Quadre 18. Anualitats de pagament a ASG 


Data Import  Data Import 


31.12.2004 2.590.000,00  31.12.2014 66.540.000,00 


31.12.2005 17.912.000,00  31.12.2015 66.540.000,00 


31.12.2006 23.791.000,00  31.12.2016 66.540.000,00 


31.12.2007 31.696.000,00  31.12.2017 66.540.000,00 


31.12.2008 68.812.000,00  31.12.2018 66.540.000,00 


31.12.2009 82.572.000,00  31.12.2019 66.540.000,00 


31.12.2010 104.246.000,00  31.12.2020 66.540.000,00 


31.12.2011 81.631.000,00  31.12.2021 66.540.000,00 


31.12.2012 77.162.000,00  31.12.2022 66.540.000,00 


31.12.2013 66.540.000,00  31.12.2023 66.543.000,00 


Imports en euros. 


Font: Dades facilitades per REGSEGA. 
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En l’exercici 2006 es van pagar 6,63 M€ atès que l’execució del contracte va ser inferior a 


la prevista. 


 


En la revisió efectuada s’ha observat que en els anys d’execució del contracte hi ha hagut 


una variació significativa en l’execució del contracte, i també en l’euríbor que serveix de 


base pel càlcul dels interessos però no s’ha modificat la taula dels pagaments a efectuar a 


ASG.  


 


El deute a llarg termini corresponent al 31 de desembre del 2011 per 155,94 M€ correspon 


a l’import a satisfer a ASG d’acord amb el calendari establert (pagaments al 2013, al 2014 i 


al 2015). Aquest deute es compon de certificacions d’obra de concentració parcel·lària per 


17,73 M€ i de certificacions d’obra de xarxa de reg per 138,21 M€.  


 


El deute total amb el contractista es completa amb el deute a curt termini; el corresponent 


a obres de concentració parcel·lària es registra en el compte de proveïdors i el deute per 


les obres de la xarxa de reg en altres passius financers del passiu corrent. 


 


Quadre 19. Deute a curt termini amb el contractista de les obres 


Concepte 2011 2010 2009 


Per obra de concentració parcel·lària (proveïdors) 21.302.112,79 4.070.127,59 5.940.916,58 


Per obra de xarxa de reg (altres passius financers) 55.859.887,21 79.812.269,44 13.675.501,59 


Total 77.162.000,00 83.882.397,03 19.616.418,17 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


En la fiscalització realitzada s’ha observat que el saldo del 2010 excedeix en 2,25 M€ l’im-


port de l’anualitat a pagar corresponent al 31 de desembre del 2011, de 81,63 M€. D’acord 


amb el calendari establert, aquest excés s’hauria hagut de registrar com a deute a llarg 


termini.  


 


El saldo el 31 de desembre del 2011 de 77,16 M€ correspon a l’anualitat a pagar a ASG el 


31 de desembre del 2012.  


 


Cost financer de l’endeutament 


L’endeutament de REGSEGA és degut al finançament de les obres del sistema de reg 


Segarra-Garrigues. En els apartats anteriors ja s’ha vist reflectit l’augment en la certificació 


d’obra, que produeix un augment de l’endeutament de REGSEGA i un augment dels seus 


costos financers. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 31/2014 


26 


Els costos financers, els interessos generats pel deute amb entitats financeres i els inte-


ressos generats pel crèdit amb el contractista ASG repercuteixen en obra en curs de la 


xarxa de distribució de reg i s’activa en l’immobilitzat en curs de l’actiu no corrent; en obra 


en curs de concentració parcel·lària en l’actiu corrent del Balanç; i en obra acabada (en 


aquest cas no s’augmenta el cost de les obres sinó que s’imputa en el Compte de pèrdues 


i guanys com a despeses financeres). 


 


Els imports repercutits en els dos exercicis revisats han estat els següents: 


 


Quadre 20. Repartiment del cost financer 


Concepte 2011 2010 


Total cost financer 9.613.770,61 2.160.517,72 


   


Amb el contractista 3.592.126,24 1.545.770,34 
   


Amb entitats de crèdit: 6.021.644,37 614.747,38 


Interessos préstec entitat financera - 614.747,38 


Interessos préstec Sindicat 5.285.394,37 - 


Comissions 736.250,00 - 
   


   


Repartiment cost financer:   


Obra en curs de xarxa de reg 6.287.393,79 1.140.840,73 


Obra en curs de concentració parcel·lària 792.338,28 304.830,61 


Despeses financeres 2.534.038,56 714.846,38 
   


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


Els costos financers s’han incrementat, de 2,16 M€ en l’exercici 2010 a 9,61 M€ en el 2011 i 


s’han imputat com a més cost de les obres i com a despesa financera. 


 


Les factures pendents de pagament de les certificacions d’obra generen interessos a partir 


dels seixanta dies de la data de la factura. Els interessos dels préstecs bancaris s’imputen 


proporcionalment al volum d’obra certificada. 


 


 


2.1.6. Periodificacions 


Les periodificacions del passiu corresponen a ingressos facturats i que es meriten al llarg 


del temps. 


 


Els ingressos que es periodifiquen a llarg termini corresponen a la supervisió de projectes 


d’obra i ingressos per tarifa de servei. El moviment de l’epígraf Periodificacions a llarg 


termini és el següent: 
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Quadre 21. Periodificacions a llarg termini 


Concepte 


Ingressos per super-


visió dels projectes  


d’obra de xarxa 


Ingressos  


de la tarifa  


de servei Total 


Saldo l’1 de gener del 2009 984.286,36 - 984.286,36 


Tarifa de servei facturada el 2009 als regants del 


canal Segarra-Garrigues - 4.842.499,65 4.842.499,65 


Transferències al Compte de pèrdues i guanys (333.158,40) - (333.158,40) 


Saldo el 31 de desembre del 2009 651.127,96 4.842.499,65 5.493.627,61 


Tarifa de servei facturada el 2010 als regants del 


canal Segarra-Garrigues 1.849.300,76 935.153,34 2.784.454,10 


Tarifa de servei rectificada, sectors 1 i 12.1 (1.849.300,76) (992.070,48) (2.841.371,24) 


Transferències al Compte de pèrdues i guanys (221.011,20) (153.975,80) (374.987,00) 


Saldo el 31 de desembre del 2010 430.116,76 4.631.606,71 5.061.723,47 


Tarifa de servei facturada el 2011 als regants del 


canal Segarra-Garrigues - 2.165.443,68 2.165.443,68 


Tarifa de servei rectificada, sectors 1 i 12.1 - (9.060,37) (9.060,37) 


Transferències al Compte de pèrdues i guanys (259.200,00) (175.168,24) (434.368,24) 


Saldo el 31 de desembre del 2011 170.916,76 6.612.821,78 6.783.738,54 


Imports en euros. 


Font: Dades facilitades per REGSEGA. 


 


Una vegada el sector o subsector de la xarxa de distribució ha estat acabat, REGSEGA 


factura la tarifa de servei als regants que es connecten a la xarxa amb la finalitat que 


contribueixin a finançar el 30% del cost de les infraestructures de reg (en el cas de regs de 


suport es bonifica en un 50%) d’acord amb la Llei d’aigües. L’ingrés es periodifica a trenta 


anys o, en el cas dels regants que s’hi connectin més tard, pel termini restant. 


 


La tarifa es comença a facturar en el 2009, quan entren en funcionament els sectors de la 


xarxa de distribució. En el 2011 hi ha finques connectades a la xarxa en els sectors 1 i 2 i 


en els subsectors 12.1 i 12.2. Hi ha hagut rectificacions a causa de la devolució de fac-


tures de regants. 


 


Els ingressos periodificats a curt termini eren els ingressos anticipats per supervisió d’obra. 


REGSEGA rebia com a contraprestació el 5% del valor de les relacions valorades men-


suals, més l’IVA corresponent. Aquesta quantitat es facturava en dues parts segons l’acord 


marc entre REGSEGA i ASG del juliol del 2005. La part corresponent a l’1,5% es registrava 


com a ingrés anticipat i es transferia al Compte de pèrdues i guanys a mesura que es 


presentaven les relacions valorades d’obra amb les quals es facturava el 3,5% restant. 


 


 


2.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


A continuació es presenten els comptes de pèrdues i guanys corresponents als exercicis 


2010 i 2011, així com el de l’exercici 2009 als efectes comparatius. 
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Quadre 22. Compte de pèrdues i guanys 


Concepte 2011 2010 2009 


Variació 


2011-2010 


% 


Variació 


2010-2009 


% 


      


OPERACIONS CONTINUADES      


      


Import net de la xifra de negocis 8.309.083,76 7.870.115,76 7.835.607,14 5,58 0,44 


Prestacions de serveis 8.309.083,76 7.870.115,76 7.835.607,14 5,58 0,44 


        


Aprovisionaments (746.450,95) (605.923,46) (569.556,19) 23,19 6,39 


Treballs realitzats per altres 


empreses (746.450,95) (605.923,46) (569.556,19) 23,19 6,39 


        


Altres ingressos d’explotació 386.340,92 331.828,30 112.793,08 16,43 194,19 


Ingressos accessoris i altres 


ingressos de gestió corrent 386.340,92 331.828,30 112.793,08 16,43 194,19 


        


Despeses de personal (1.498.356,47) (1.663.502,03) (1.545.323,80) (9,93) 7,65 


Sous i salaris i assimilats (1.197.086,69) (1.298.504,15) (1.205.997,21) (7,81) 7,67 


Càrregues socials (301.269,78) (364.997,88) (339.326,59) (17,46) 7,57 


        


Altres despeses d’explotació (427.950,02) (495.062,94) (481.589,22) (13,56) 2,80 


Serveis exteriors (414.117,38) (475.397,45) (467.953,25) (12,89) 1,59 


Tributs (13.832,58) (19.680,46) (13.637,84) (29,71) 44,31 


Altres despeses de gestió corrent (0,06) 14,97 1,87 (100,40) 700,53 


      


Amortització de l’immobilitzat (4.624.500,95) (3.656.448,71) (1.233.728,53) 26,48 196,37 


      


Deteriorament i resultat per 


alienació de l’immobilitzat (422,06) 0,00 (3.060,02) (100,00) 100,00 


Resultats per alienació i altres (422,06) 0,00 (3.060,02) (100,00) 100,00 


      


Altres resultats d’explotació 3.494,22 2.247,78 32.311,96 55,45 (93,04) 


        


RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 1.401.238,45 1.783.254,70 4.147.454,42 (21,42) (57,00) 


      


        


Ingressos financers 218.644,42 88.497,69 21.916,86 147,06 303,79 


De valors negociables i altres 


instruments financers 218.644,42 88.497,69 21.916,86 147,06 303,79 


        


Despeses financeres (2.536.683,59) (1.391.214,82) (865.805,60) 82,34 60,68 


Per deutes amb tercers (2.536.683,59) (1.391.214,82) (865.805,60) 82,34 60,68 


        


RESULTAT FINANCER (2.318.039,17) (1.302.717,13) (843.888,74) 77,94 54,37 


      


RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (916.800,72) 480.537,57 3.303.565,68 (290,79) (85,45) 


Impost sobre beneficis 379.516,01 (144.206,27) (991.069,70) (363,18) (85,45) 


RESULTAT DE L’EXERCICI (537.284,71) 336.331,30 2.312.495,98 (259,75) (85,46) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals. 
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El resultat de REGSEGA ha passat a ser negatiu en el 2011. L’increment en el cost de les 


amortitzacions a causa de l’augment de l’obra acabada a més de l’increment en els costos 


financers no es compensa amb els ingressos de REGSEGA. Els ingressos que depenen de 


la superfície de reg que entra en funcionament són reduïts i el seu increment és poc sig-


nificatiu. 


 


 


2.2.1. Import net de la xifra de negocis 


El detall de l’import net de la xifra de negocis és el següent: 


 
Quadre 23. Import net de la xifra de negocis 


Concepte 2011 2010 2009 


Prestació de serveis - (18.235,91) - 


Tarifa de servei 175.168,24 153.975,80 - 


Altres ingressos 35.009,94 18.515,60 14.399,56 


Ingressos per supervisió obra 7.537.552,33 7.494.849,07 7.488.049,18 


Ingressos per supervisió projectes obra de xarxa de reg 259.200,00 221.011,20 333.158,40 


Ingressos per facturacions al DAAM de concentració parcel·lària 302.153,25 - - 


Import net de la xifra de negocis 8.309.083,76 7.870.115,76 7.835.607,14 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


Els ingressos per tarifa de servei corresponen a la imputació com a ingrés de l’exercici de 


la periodificació a trenta anys de la facturació. 


 


Ingressos per supervisió d’obra és la imputació a ingrés de l’exercici a mesura que es 


desenvolupen les obres, tal com s’explica en l’apartat 2.1.6. 


 


Ingressos per facturacions al DAAM correspon a treballs d’assistència tècnica en la con-


centració parcel·lària. Aquests treballs són encarregats a tercers i REGSEGA els refactura 


al DAAM. En anys anteriors es registraven en l’actiu corrent com a treballs de concentració 


parcel·lària i es compensaven amb les aportacions del Departament, tal com estableix el 


conveni amb la Generalitat del 23 de juliol del 2002, i es pot veure en els quadres 15 i 16, 


on l’import acumulat (executat en els exercicis 2008, 2009 i 2010) de 4,08 M€ es reflecteix 


com a treballs de consultoria.  


 


Aquest canvi de criteri comptable no s’ha reflectit en la memòria dels comptes anuals i no 


respecta el Conveni signat amb la Generalitat el 23 de juliol del 2002.6 


 


 


6. Clàusula novena del conveni entre REGSEGA i la Generalitat. Encàrrecs d’obres, assistències tècniques i 


serveis per part de la Generalitat de Catalunya i contrapartides: 


REGSEGA obrirà un compte en el seu actiu circulant per a cadascuna de les actuacions encarregades 


per la Generalitat. En els esmentats comptes es carregaran totes les despeses que s’originin [...] La suma 


.../... 
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Prestació de serveis (dret de superfície) 


En l’exercici 2011 es registra com a prestació de serveis la part proporcional de la reversió 


derivada del dret de superfície constituït sobre el solar de Tàrrega per 14.505,68 €. També 


es registra pel mateix import en el deure la prestació de serveis derivada del dret de 


superfície i, per tant, el saldo del compte és 0.  


 


Aquesta despesa pel servei del dret de superfície s’hauria de registrar en un compte de 


despesa per arrendament. 


 


 


2.2.2. Altres ingressos d’explotació 


Segons el contracte base ASG té el dret d’ús i explotació de les xarxes de distribució de 


transformació i de suport del sistema Segarra-Garrigues per un termini de trenta anys, a 


comptar des de l’entrada en funcionament, o recepció d’obres. Com a contraprestació, 


REGSEGA factura per la cessió del dret d’ús i explotació de les xarxes de distribució 200 € 


anuals més IVA per hectàrea posada en servei. 


 


S’ha verificat que l’import del 2011, de 0,39 M€, correspon a 2.532,70 ha prorratejades pel 


temps que han estat en servei durant l’exercici. Durant el 2010 es va facturar per 


1.752,75 ha. 


 


 


2.2.3. Despeses de personal 


El detall de les despeses del personal es presenta a continuació: 


 
Quadre 24. Despeses del personal 


Concepte 2011 2010 2009 
    


Sous, salaris i assimilats 1.197.086,69 1.298.504,15 1.205.997,21 


Sous i salaris 1.066.362,32 1.298.504,15 1.205.997,21 


Indemnitzacions 130.724,37 - -  
    


Càrregues socials 301.269,78 364.997,88 339.326,59 


Seguretat social a càrrec de l’empresa 260.280,46 306.100,81 283.410,99 


Altres despeses socials 1.151,58 1.727,87 2.754,43 


Tiquet restaurant 39.837,74 57.169,20 53.161,17 
    


Total 1.498.356,47 1.663.502,03 1.545.323,80 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


 


dels esmentats comptes constituirà el deute de la Generalitat enfront de REGSEGA com a conseqüència 


dels encàrrecs. Complementàriament REGSEGA comptabilitzarà en el passiu circulant les aportacions 


que rebi de la Generalitat de Catalunya per a fer front als encàrrecs. 
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El personal de REGSEGA s’ajusta a les disposicions pressupostàries de la Generalitat de 


Catalunya i al Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció de les comarques 


de Lleida pel període 2007-2011, publicat en el DOGC per la Resolució TRE/71/2008, del 7 


de gener. 


 


El nombre de treballadors de REGSEGA era de 31, 33 i 23 empleats el 31 de desembre del 


2009, del 2010 i del 2011, respectivament. 


 


L’increment de la massa salarial del 2010 respecte del 2009 ha estat del 0,3% en termes 


d’homogeneïtat, excloent-ne el personal laboral amb contracte d’alta direcció d’acord amb 


l’article 26 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 


Catalunya per al 2010.  


 


S’ha validat la reducció de sou del 10%, del 15% i del 8% del vicepresident, el director 


general i el director tècnic, respectivament, d’acord amb la Llei 3/2010, del 29 de maig, de 


mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit 


públic. No era d’aplicació la reducció del 5% de l’article 26 d’aquest decret al personal 


laboral de les societats mercantils del sector públic.  


 


Del 2010 al 2011 no hi ha hagut cap increment de la massa salarial, tal com estableix la 


Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011. 


 


L’any 2011 es van donar de baixa deu persones. Entre aquestes hi havia el vicepresident, 


que era a REGSEGA a temps parcial, el 31 de març del 2011, i el director general, que se 


subrogà a una altra empresa el 28 de març del 2011 (GISA)7. D’acord amb la política de la 


Generalitat de Catalunya de reducció de despeses de personal, el 5 de maig del 2011 es 


va acomiadar vuit treballadors als quals es va abonar una indemnització per acomia-


dament improcedent de quaranta-cinc dies per any treballat. 


 


 


2.2.4. Aprovisionaments i altres despeses d’explotació 


El detall de les despeses per aprovisionaments és el següent: 


 


Quadre 25. Aprovisionaments 


Concepte 2011 2010 2009 


Treballs realitzats per altres empreses 427.238,34 566.993,32 570.266,61 


Concentració parcel·lària 302.153,25 - (22.550,81) 


Millores web i gestor projectes 17.059,36 22.515,14 21.840,39 


Estudis i dictàmens - 16.415,00 - 


Total  746.450,95 605.923,46 569.556,19 


Imports en euros. 


Font: Dades facilitades per REGSEGA. 


 


 


7. Gestió d’Infraestructures, SAU que el 2012 passa a denominar-se Infraestructures de la Generalitat de 


Catalunya, SAU (Infraestructures.cat). 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 31/2014 


32 


En els treballs realitzats per altres empreses es registren principalment les despeses deri-


vades de convenis (vegeu l’apartat 2.5.5). 


 


El 2011 en el compte Concentració parcel·lària es registren els treballs d’assistència tèc-


nica en la concentració parcel·lària (vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


El detall de les altres despeses d’explotació és el següent: 


 


Quadre 26. Altres despeses d’explotació 


Concepte 2011 2010 2009 


    


Serveis exteriors 414.117,38 475.397,45 467.953,25 


Arrendaments i cànons 12.521,93 25.546,52 37.234,80 


Reparació i conservació 25.598,75 50.411,85 40.875,72 


Serveis professionals independents 151.950,39 100.576,97 75.371,62 


Transports - 27,25 - 


Primes d’assegurances 21.508,79 22.137,36 22.705,18 


Serveis bancaris i similars 33.248,43 191,47 162,46 


Publicitat, propaganda i relacions públiques 18.499,46 70.366,13 104.714,35 


Subministraments 60.680,02 88.874,23 35.416,23 


Altres serveis 90.109,61 117.265,67 151.472,89 


    


Tributs 13.832,58 19.680,46 13.637,84 


    


Altres despeses de gestió corrent 0,06 (14,97) (1,87) 


    


Total 427.950,02 495.062,94 481.589,22 


Imports en euros. 


Font: Dades facilitades per REGSEGA. 


 


Dintre l’epígraf Serveis professionals independents destaquen les despeses en notaris i 


assessors jurídics per 84.976,97 € el 2010 i per 0,14 M€ el 2011. 


 


En el compte Altres serveis es registren les dietes al Consell d’Administració per 


44.319,04 € el 2010 i 25.964,00 € el 2011. Les retribucions del Consell van ser de 360 € 


bruts per assistent i reunió. Aquestes es van reduir en un 10%, 324 €, el juny del 2010 


d’acord amb les directrius del Govern, de control de la despesa pública. 


 


 


2.2.5. Despeses financeres 


Les despeses financeres registrades per REGSEGA han estat les següents: 
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Quadre 27. Despeses financeres 


Concepte 2011 2010 2009 


Interessos per centralització de tresoreria (cash pooling) 2.645,06 676.368,48 - 


Interessos financers per deutes amb entitats de crèdit 2.124.908,26 614.747,38 463.663,44 


Interessos financers per deute amb el contractista d’obres 409.130,27 100.198,96 402.142,16 


Total 2.536.683,59 1.391.314,82 865.805,60 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


Els interessos per centralització de tresoreria (cash pooling) corresponen a la pòlissa de 


crèdit que REGSEGA disposava a través del compte de cash pooling de la Generalitat i 


que es va cancel·lar el 2011.  


 


Els interessos de deute amb entitats de crèdit i amb el contractista d’obres corresponen a 


la part imputable a les obres acabades, tal com s’ha mostrat en el quadre 20. En el 2011, 


aquest epígraf inclou els costos per la comissió d’assegurament del préstec sindicat per 


0,74 M€. Aquesta comissió es calcula sobre el saldo mitjà no disposat de tots els trams 


previstos en el contracte de finançament; és a dir, sobre les disposicions previstes en els 


trams A, B i C, de les quals no s’ha disposat fins al 31 de desembre del 2011. En aquesta 


data es disposa dels trams A i C i no es preveu disposar del tram B (vegeu l’apartat 2.1.5). 


 


 


2.3. MEMÒRIES 


El PGC estableix que la Memòria dels comptes anuals ha d’incloure, entre altres apartats, 


informació sobre medi ambient. 


 


REGSEGA en les memòries dels comptes anuals dels exercicis 2010 i 2011 esmenta les 


dues sentències dictades pel TJUE que afecten el sistema Segarra-Garrigues, les adop-


cions normatives aprovades per la Generalitat de Catalunya pel que fa a l’ampliació dels 


espais protegits de la Plana de Lleida així com la DIA del Projecte de regadiu i con-


centració parcel·lària del Segarra-Garrigues i la declaració per Acord de Govern de 


l’Interès públic de primer ordre del reg Segarra-Garrigues aprovats el 2010. Tanmateix, en 


les memòries no s’informa de l’afectació del projecte i tampoc no es detallen les mesures 


correctores i compensatòries necessàries per fer compatible el desenvolupament del reg 


Segarra-Garrigues i el compliment del marc normatiu d’impacte ambiental, ni les actua-


cions de la Comissió de Seguiment del Pla de vigilància ambiental de les obres. Les 


memòries d’exercicis anteriors sí que especificaven les actuacions dutes a terme pel que 


fa al compliment de la DIA del setembre del 2002, amb informació relativa a la Comissió de 


seguiment així com pel que fa a la designació de les ZEPA i al desenvolupament de les 


mesures correctores, compensatòries i preventives establertes en l’Estudi d’impacte 


ambiental (EIA) (vegeu l’apartat 2.5.1.2). 
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Així, en la fiscalització efectuada, s’ha observat que, un cop aprovades i publicades les 


iniciatives normatives que amplien i concreten a bastament les mesures mediambientals, 


en les memòries de REGSEGA dels exercicis 2010 i 2011 no es detalla suficientment la 


informació sobre medi ambient d’acord amb el que estableix el PGC. En les memòries no 


s’inclou informació sobre la descripció i característiques dels sistemes, equips i ins-


tal·lacions incorporats a l’immobilitzat material amb la finalitat de minimitzar l’impacte 


mediambiental ni els valors comptables, les amortitzacions i les correccions valoratives per 


deteriorament. Tampoc hi consten les despeses en què s’ha incorregut ni les inversions 


realitzades en els exercicis fiscalitzats per raons mediambientals, i no s’indiquen les pos-


sibles contingències i riscos coberts per les provisions corresponents a actuacions me-


diambientals (vegeu l’apartat 2.1.1). 


 


 


2.4. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 


En els quadres següents es presenten les liquidacions dels pressupostos d’ingressos i 


despeses corresponents als exercicis 2010 i 2011. 


 


Quadre 28. Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 


Capítol  


d’ingressos 


Pressupost  


inicial 


Modificacions 


pressupostàries 


Pressupost 


final 


(A) 


Drets  


liquidats 


(B) 


Grau  


d’execució % 


C=B/A 


3. Taxes, venda de béns i 


serveis i altres ingressos  13.758.477,09 - 13.758.477,09 7.870.115,76 57,20 


5. Ingressos patrimonials 723.700,00 - 723.700,00 422.573,77 58,39 


6. Alienació d’inversions reals 7.325.547,84 895.402,88 8.220.950,72 8.193.731,25 99,67 


8. Variació d’actius financers 42.200.000,00 (4.200.000,00) 38.000.000,00 37.999.985,80 100,00 


9. Variació de passius 


financers 97.813.294,21 18.304.597,12 116.117.891,33 117.081.637,90 100,83 


Total estat d’ingressos 161.821.019,14 15.000.000,00 176.821.019,14 171.568.044,48 97,03 


Capítol 


de despeses 


Pressupost 


inicial 


Modificacions 


pressupostàries 


Pressupost  


final 


 (D) 


Obligacions 


reconegudes  


(E) 


Grau  


d’execució % 


F=E/D 


1. Remuneracions de personal 1.562.578,14 - 1.562.578,14 1.604.604,96 102,69 


2. Despeses corrents de béns 


i serveis 1.919.634,23 - 1.919.634,23 1.159.692,00 60,41 


3. Despeses financeres 1.001.000,00 - 1.001.000,00 1.391.406,29 139,00 


6. Inversions reals  157.337.806,77 - 157.337.806,77 152.412.341,23 96,87 


9. Variació de passius 


financers - 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 


Total estat de despeses 161.821.019,14 15.000.000,00 176.821.019,14 171.568.044,48 97,03 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals. 
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Quadre 29. Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 


Capítol  


d’ingressos 


Pressupost  


inicial 


Modificacions 


pressupostàries 


Pressupost 


final 


(A) 


Drets 


liquidats 


(B) 


Grau 


d’execució % 


C=B/A 


3. Taxes, venda de béns i 


serveis i altres ingressos  10.876.938,19 - 10.876.938,19 8.309.083,76 76,39 


5. Ingressos patrimonials 974.023,70 - 974.023,70 608.479,56 62,47 


6. Alienació d’inversions reals 3.200.000,00 - 3.200.000,00 3.318.000,00 103,69 


8. Variació d’actius financers 17.600.000,00 - 17.600.000,00 17.599.951,60 100,00 


9. Variació de passius 


financers 126.506.911,82 - 126.506.911,82 127.024.597,44 100,41 


Total estat d’ingressos 159.157.873,71 - 159.157.873,71 156.860.112,36 98,56 


Capítol 


de despeses 


Pressupost  


inicial 


Modificacions 


pressupostàries 


Pressupost 


final 


(D) 


Obligacions 


reconegudes 


(E) 


Grau 


d’execució % 


F=E/D 


1. Remuneracions de 


personal 1.636.051,72 - 1.636.051,72 1.457.367,15 89,08 


2. Despeses corrents de 


béns i serveis 1.067.155,00 - 1.067.155,00 1.182.141,86 110,78 


3. Despeses financeres 5.242.850,00 - 5.242.850,00 2.569.932,02 49,02 


6. Inversions reals  151.211.816,99 - 151.211.816,99 151.650.671,33 100,29 


Total estat de despeses 159.157.873,71 - 159.157.873,71 156.860.112,36 98,56 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals. 


 


En els exercicis fiscalitzats les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pre-


veien un pressupost per REGSEGA de 161,82 M€ per al 2010 i de 159,16 M€ per al 2011.  


 


El PEF de REGSEGA sobre el que es basen els pressupostos va ser aprovat el 15 d’abril 


del 2003 per l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i actualitzat per l’Acord de 


Govern del 2 de novembre del 2010. 


 


El PEF aprovat el 2010 estableix obligacions econòmiques per 369,99 M€ a desemborsar 


en el període 2003-2021 per fer front a les obres de concentració parcel·lària, i obligacions 


econòmiques per 1.979,26 M€ a desemborsar en el període 2002-2048 per les obres de la 


xarxa de regadiu. 


 


A més del PEF, pel conveni entre el DAAM, REGSEGA i la CRSG s’acorda la compensació 


de la Generalitat de Catalunya a la CRSG, en import equivalent a la part fixa de la tarifa de 


consum i explotació, que aquesta haurà de satisfer a l’adjudicatari del contracte per a 


l’execució de les obres de concentració parcel·lària (vegeu l’apartat 2.1.3). Aquesta com-


pensació que la Generalitat paga a ASG es fa a través de REGSEGA, que és qui rep els 


diners i els compensa amb l’abonament de les factures per la contraprestació a REGSEGA 


per la cessió del dret d’ús i l’explotació de les xarxes de distribució. 
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L’import aprovat com a despesa pluriennal per aquest concepte fixat en l’Acord de Govern 


del 15 d’abril del 2003 era de 492,17 M€ fins al 2041. L’Acord de Govern del 2 de no-


vembre del 2010 modifica les anualitats, l’import total fins a 543,04 M€ i el termini fins a 


l’exercici 2048. 


 


REGSEGA presenta un pressupost que té caràcter preventiu, d’acord amb l’article 40 de 


l’Estatut de l’empresa pública catalana. Segons aquesta obligació REGSEGA presenta els 


drets liquidats i les obligacions reconegudes conciliades amb els ingressos i despeses 


que consten registrats en els comptes patrimonials.  


 


Els aspectes observats en la fiscalització han estat els següents: 


 


• En els exercicis fiscalitzats el PEF de REGSEGA sobre el qual es basen els pressupos-


tos va ser actualitzat per l’Acord de Govern del 2 de novembre del 2010. No obstant 


això, d’acord amb el conveni entre la Generalitat de Catalunya i REGSEGA del 23 de 


juliol del 2002 el PEF s’hauria d’actualitzar amb caràcter anual. 


 


• REGSEGA no registra una comptabilitat pressupostària i no consta que conciliï les dife-


rències amb els saldos que figuren en la comptabilitat patrimonial, detallades en els dos 


punts següents. 


 


• Els drets liquidats en el capítol 9 d’ingressos dels exercicis 2010 i 2011 inclouen les 


altes dels deutes a llarg termini, de 105,00 M€ i 50,00 M€, respectivament, més 12,08 M€ 


en l’exercici 2010 i 77,02 M€ en l’exercici 2011 en concepte d’altres variacions de pas-


sius financers, que corresponen a les variacions d’actius i passius del Balanç. Els im-


ports de 12,08 M€ i 77,02 M€ corresponen al dèficit de REGSEGA dels exercicis 2010 i 


2011 que han estat incorrectament registrats com a drets liquidats per equilibrar la 


Liquidació del pressupost. 


 


A més a més, en la liquidació del capítol 9 del pressupost d’ingressos de l’exercici 2011 


hi manca reflectir 155,94 M€ corresponents a l’endeutament a llarg termini amb ASG, 


comentat en l’apartat 2.1.5. 


 


• El capítol 6 d’inversions reals és liquidat pressupostàriament per la Societat per la 


producció d’obra de l’exercici i no per la facturació d’obra rebuda, és a dir sense acte 


administratiu de suport. Per tant, aquest capítol presenta una inversió superior a la 


registrada en comptabilitat per 1,47 M€ el 2010 i inferior el 2011 per 55,95 M€. 


 


 


2.5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 


Durant els exercicis 2010 i 2011 la contractació de REGSEGA ha estat subjecta a la Llei 


30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), i les seves posteriors 


modificacions. 
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Als efectes de la LCSP, REGSEGA és poder adjudicador no administració pública. D’acord 


amb aquesta naturalesa, l’adjudicació dels contractes no subjectes a regulació harmonit-


zada es regeix per les instruccions internes de contractació d’acord amb el que disposa 


l’article 175 d’aquella llei.  


 


D’igual forma l’empresa també està subjecta a la normativa i jurisprudència comunitària per 


la qual s’estableixen els principis de transparència, igualtat de tracte i no discriminació.  


 


REGSEGA, en la seva activitat contractual, pot actuar en nom i per compte propi i en nom 


propi i per compte de la Generalitat de Catalunya, en compliment dels mandats o 


encàrrecs d’actuació que li confereix el Govern de la Generalitat de Catalunya segons les 


previsions del conveni del 23 de juliol del 2002. 


 


 


2.5.1. Contracte base 


2.5.1.1. Licitació, adjudicació i formalització 


El contracte base de REGSEGA, que té per objecte l’execució de les obres de concen-


tració parcel·lària i la redacció dels projectes, execució, explotació i manteniment de la 


xarxa de distribució del sistema Segarra-Garrigues, concentra la major part de la seva 


activitat.  


 


La licitació va ser autoritzada per l’Acord del Govern del 2 de juliol del 2002 i no ha estat 


objecte de fiscalització perquè està fora de l’abast temporal de l’informe. No obstant això, 


s’ha revisat la seva execució en els exercicis 2010 i 2011. A continuació es descriuen les 


seves característiques principals:  


 


Al contracte, qualificat com a contracte de construcció i explotació d’obres hidràuliques, 


previst en els articles 133 a 135 del Reial decret legislatiu 1/2001, del 20 de juliol, pel qual 


s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, li era d’aplicació el que disposa l’article 132 


d’aquesta llei i, per tant, la licitació inicial es regia pel Decret legislatiu 2/2000, del 16 de 


juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públi-


ques, pel que fa a la capacitat, publicitat, procediments de licitació i formes d’adjudicació. 


 


El contracte es va tramitar de forma ordinària per procediment obert mitjançant concurs 


amb un pressupost base de licitació de 950,87 M€ (IVA exclòs), i va ser adjudicat el 23 de 


desembre del 2002 al grup format per FCC Construcción, SA; Copisa, SA; Constructora de 


Calaf, SA; M. y J. Grúas, SA; Copcisa, SA; Benito Arnó, SA; Aqualia Gestión Integral del 


Agua, SA; Romero Polo, SA; Áridos Roma, SAU; Sorea, SA, i Acsa Agbar, SA, que pos-


teriorment, el 18 de juny del 2003, van constituir la societat ASG. El contracte es va signar 


el 20 de juny del 2003 per un preu del conjunt d’actuacions objecte del contracte de 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 31/2014 


38 


923,77 M€ (IVA exclòs): 129,39 M€ per obres de concentració parcel·lària i 794,38 M€ per 


la redacció dels projectes i execució de les obres de la xarxa de distribució.  


L’objecte es concretava en els aspectes següents: 


 


• L’execució de les obres de concentració parcel·lària de la zona regable del sistema 


Segarra-Garrigues, contractades per REGSEGA per mandat i compte de la Generalitat 


de Catalunya. 


• La redacció dels projectes d’obra i instal·lacions de la xarxa de distribució, prenent com 


a referència el projecte de regadiu, l’EIA i la DIA vigent. 


• L’execució de les obres i instal·lacions i posada en funcionament fins a peu de parcel·la 


de la zona regable.  


• L’explotació i el manteniment de la xarxa de distribució executada en els quinze sectors 


en què es dividia la zona regable.  


• La direcció de les obres de concentració parcel·lària i de les obres de les xarxes de reg 


de transformació i de suport. 


 


S’acordà abonar les certificacions d’obra segons un pla de finançament a vint anys (vegeu 


l’apartat 2.1.5).  


 


El termini establert d’execució de les obres preveia la finalització de la concentració 


parcel·lària en el 2010 i de les obres de la xarxa de reg, en el 2012.  


 


Per a l’explotació i manteniment de la xarxa durant trenta anys es va establir el dret de 


cobrament per part de l’adjudicatari de la tarifa de servei i la tarifa de consum i explotació. 


 


A més, es van determinar les contraprestacions a favor de REGSEGA per la supervisió dels 


projectes i d’obres i per la cessió del dret d’ús i explotació de les xarxes de distribució.  


En la fiscalització efectuada s’han posat de manifest els aspectes que es descriuen en els 


apartats següents. 


 


 


2.5.1.2. Afectació mediambiental del sistema Segarra-Garrigues 


El TJUE va dictar dues sentències l’any 2007 per les quals es declarava l’incompliment de 


la Directiva 79/409/CEE del Consell, del 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les 


aus silvestres, per no haver delimitat suficientment diverses ZEPA i no haver-ne garantit la 


protecció adequada (C-235/04 del 28 de juny); i per haver autoritzat el projecte de regadiu 


Segarra-Garrigues sense adoptar les mesures adequades per evitar els danys produïts en 
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les zones afectades i que havien d’haver estat classificades com a ZEPA (C-186/06 del 18 


de desembre). 


 


En conseqüència, la Comissió Europea va iniciar el procés de comprovació de la correcta 


execució de les sentències i va trametre una relació d’actuacions, entre les quals figurava 


l’ampliació de la xarxa Natura 2000 i la realització de mesures de gestió per a la protecció 


de les aus; l’avaluació de l’impacte del projecte de regadiu a les ZEPA i, en cas que hi 


haguessin afectacions significatives, aturar l’execució fins que s’acreditin les raons im-


perioses d’interès públic de primer ordre i adoptar les mesures compensatòries neces-


sàries per garantir que la coherència global de la xarxa Natura 2000 quedi protegida, tal 


com estableix l’article 6, apartats 3 i 4 de la Directiva 92/43/CEE del Consell, del 21 de 


maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.  


 


Posteriorment, el Govern de Catalunya, mitjançant els acords GOV/115/2009, del 16 de 


juny, i GOV/150/2009, del 29 de setembre, va ampliar les ZEPA delimitades per l’Acord de 


Govern GOV/112/2006, del 5 de setembre, pel qual es designaven ZEPA i es va aprovar la 


proposta de llocs d’importància comunitària. El 24 de juny del 2010 la Comissió Europea va 


arxivar l’expedient sancionador de l’assumpte C-235/04.  


 


L’EIA contractat per REGSEGA quantificava que de les 70.150 ha previstes inicialment8 en 


el sistema de regadiu del Segarra-Garrigues, 41.183,54 ha quedaven afectades per les 


ZEPA, i proposava delimitacions del sistema no regable i de les zones de reg amb res-


triccions i sense. A més, preveia mesures preventives, correctores i compensatòries del 


regadiu i del Pla de vigilància ambiental amb un pressupost total de 109,56 M€. 


 


També es van aprovar el Pla de gestió i el Pla especial de protecció del medi natural i del 


paisatge dels espais naturals protegits de la Plana de Lleida, l’11 d’octubre del 2010, que 


incloïa un paquet de mesures que tenien per objectiu la conservació i, en cas necessari, la 


recuperació dels hàbitats i espècies protegides i, la comptabilització de les activitats 


socioeconòmiques, amb un pressupost de 37,99 M€.  


 


Finalment, es va publicar la Resolució MAH/3644/2010, del 22 d’octubre, per la qual es feia 


públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte de regadiu i concentració 


parcel·lària del Segarra-Garrigues. Transformació en regadiu, obres de distribució i con-


centració parcel·lària a diversos termes municipals. 


 


La nova DIA va emetre una declaració favorable per les actuacions que es detallen a 


continuació, segons la previsió d’impactes severs i moderats assumibles sempre que s’hi 


apliquin les mesures i condicions incloses en l’EIA i en la mateixa DIA: 


 


 


8. En la previsió inicial, de les 70.150 ha totals regables, la superfície destinada a reg de transformació era de 


47.740 ha, marge dret i baix del riu Segre, (47.110 ha amb dotació d’alta eficiència de 6.500 m/ha, i 630 ha amb 


dotació de 3.500 m/ha); i a reg de suport, marge esquerre, 22.410 ha (dotació de 1.500 m/ha). 
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• Transformació per concentració parcel·lària i aplicació de reg d’alta eficiència fora dels 


espais protegits de la xarxa Natura 2000 que no suposi l’afecció directa a les zones de 


major potencialitat de l’hàbitat per acollir espècies estepàries. 


• Aplicació de reg d’alta eficiència als espais de Granyena i Valls de Sió. 


• Reg de suport a l’arbrat fora de ZEPA i dins de ZEPA, en les finques existents en el 


moment de declaració de l’espai, dins de les delimitacions acotades per l’EIA. 


• Projectes d’infraestructures associades a la implantació del regadiu i la concentració 


parcel·lària (línies elèctriques, basses de regulació, préstecs i abocadors). 


• Afecció a hàbitats d’interès per a la conservació i hàbitats d’interès comunitari. 


• Prova pilot per al reg de suport al cereal si es realitza amb les condicions especificades, 


i reg de suport al cereal d’hivern, si aquesta prova és positiva. 


 


Així mateix, la DIA formula una declaració desfavorable pels impactes crítics previsibles 


que requereixen mesures compensatòries no previstes en l’EIA, i uns altres impactes crítics 


que perquè fossin assumits requeririen unes modificacions significatives del Projecte o 


unes mesures suficients per compensar els impactes encara persistents, per a les actua-


cions següents: 


 


• Reg d’alta eficiència fora dels espais ZEPA amb pèrdua d’hàbitat a les zones de major 


potencialitat de l’hàbitat per acollir espècies estepàries, afeccions que s’incrementen 


per l’efecte vora i la pèrdua de connectivitat. 


• Reg de suport al cereal en la ZEPA de Mas de Melons - Alfés per la seva afecció a 


l’hàbitat potencial de la terrerola. 


• Modernització dels regs històrics a la ZEPA de Belianes-Preixana i Plans de Sió. 


 


A més, es crea una Comissió mixta de concertació i control de les obres, de la qual forma 


part REGSEGA i que té com a objectiu l’execució del Pla de vigilància ambiental, el qual es 


defineix detalladament com a garantia del compliment, seguiment i control permanent de 


les mesures correctores i compensatòries, amb l’avaluació que l’impacte real s’ajusti a les 


previsions inicials.  


 


El 2 de novembre del 2010, es va aprovar mitjançant dos acords de govern un import 


addicional per a mesures correctores d’impacte ambiental per complir la DIA del regadiu 


Segarra-Garrigues de 114,42 M€ (41,16 M€ pel període 2010-2017 en el PEF de la Societat 


i 73,26 M€ pel període 2012-2019 que complementava la partida anterior). 
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En conseqüència, el sistema Segarra-Garrigues s’ha vist modificat de manera significativa 


pel compliment de la normativa mediambiental per fer compatible el desenvolupament del 


reg i el compliment de les directives europees en matèria de conservació de fauna i 


hàbitats, tant per l’ampliació dels espais protegits com per la implementació de mesures 


preventives, correctores i compensatòries, entre les quals es determina l’exclusió del reg 


d’una part important de l’àmbit afectat9 i la disminució de dotació i, excepcionalment, 


sense disminució de dotació però amb uns condicionants agronòmics que depenen de la 


seva ubicació. 


 


Els canvis en la superfície regable i la dotació d’aigua, que tindran una incidència sig-


nificativa sobre la facturació de la tarifa de servei i la tarifa de consum i explotació, no han 


estat facilitats per REGSEGA; l’efecte derivat tampoc ha estat quantificat. 


 


No es disposa de la quantificació de l’impacte sobre el cost de les obres previstes per les 


mesures correctores addicionals d’impacte ambiental. 


 


L’adequació i implementació de les mesures adoptades per minimitzar l’afectació de les 


zones protegides en compliment de la DIA i dels plans de gestió i especial específics 


estan subjectes a revisió per part de les autoritats de la Unió Europea. 


 


La Sindicatura considera que les diferents mesures correctores esmentades poden tenir un 


impacte molt significatiu sobre el contracte amb ASG, sobre els comptes de REGSEGA 


(vegeu l’apartat 2.1.1), i en el cost i les hectàrees aprofitables finals del canal Segarra-


Garrigues i del que no es disposa de quantificació al tancament del present informe. 


 


 


2.5.1.3. Execució del contracte en els exercicis fiscalitzats 


La fiscalització de l’execució s’ha vist limitada perquè no s’ha facilitat a la Sindicatura la 


documentació corresponent al grau d’afectació del sistema Segarra-Garrigues, amb con-


creció de les variacions en les xarxes de distribució per tipus de reg i hectàrees, i en la 


Memòria dels comptes anuals no hi ha informació de les mesures correctores i compen-


satòries aplicades al compliment del marc normatiu d’impacte ambiental (la DIA, els plans 


de gestió i el pla especial de protecció del medi ambient). 


 


D’acord amb les dades que figuraven en la comptabilitat, l’execució del contracte al tan-


cament dels exercicis fiscalitzats és la següent: 


 


 


9. Segons s’estableix a la DIA, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 5759, del 19 de 


novembre del 2010, la superfície de ZEPA proposada correspon a 40.711 ha, i la superfície d’exclusió total de 


reg a 16.220 ha. 
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Quadre 30. Execució del contracte en els exercicis fiscalitzats 


Concepte 


Obres concentració  


parcel·lària  


Obres xarxa de 


distribució 


Total 


contracte 


Import adjudicat 129.388.965,00 794.384.599,00 923.773.564,00 


Executat acumulat 31.12.2009 5.756.782,77 180.347.029,42 186.103.812,19 


Executat en l’exercici 2010 26.008.676,26 116.619.062,44 142.627.738,70 


Executat acumulat 31.12.2010 31.765.459,03 296.966.091,86 328.731.550,89 


Executat en l’exercici 2011 29.626.830,27 165.080.514,49 194.707.344,76 


Executat acumulat 31.12.2011 61.392.289,30 462.046.606,35 523.438.895,65 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Hectàrees previstes i en explotació 


 


D’acord amb l’annex 6 del contracte, el calendari d’execució de les obres per hectàrees és 


el següent: 


 


Quadre 31. Hectàrees previstes inicialment en el contracte 


Any Reg de transformació Reg de suport Total anual Total acumulat 


2004 200 - 200 200 


2005 1.568 - 1.568 1.768 


2006 2.300 - 2.300 4.068 


2007 6.695 - 6.695 10.763 


2008 16.017 - 16.017 26.780 


2009 11.630 7.335 18.965 45.745 


2010 8.700 8.805 17.505 63.250 


2011 - 3.450 3.450 66.700 


2012 - 3.450 3.450 70.150 


Total 47.110 23.040 70.150  


Les xifres són el nombre d’hectàrees. 


Font: Annex 6 del contracte, Programa de treballs. 


 


En la fiscalització s’observa que les hectàrees previstes en el contracte, al tancament dels 


exercicis fiscalitzats es troben en les situacions següents: 


 


• Promoció: hectàrees en promoció comercial ofertes als regants. 


• Rebutjades: hectàrees on els possibles regants afectats rebutgen connectar-se al sis-


tema. 


• En disposició de ser regades: hectàrees acabades i que poden ser regades si se signa 


el conveni i el contracte de subministrament. 
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• En explotació: els regants han signat la connexió i aquestes hectàrees estan dispo-


nibles.  


• En reg: els regants estan utilitzant el sistema. 


La situació de la superfície de regadiu per sectors al tancament dels anys fiscalitzats era la 


següent: 


Quadre 32. Hectàrees per sectors de reg el 31 de desembre del 2010 i del 2011 


Superfície regadiu  


El 31 de 


desembre 


Actuacions 


Total Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 12 Sector 13 


En promoció 2010 1.160,17 1.673,24 3.591,10 3.413,03 599,11 10.436,65 


2011 1.160,17 1.673,24 3.737,09 4.824,12 1.646,82 13.041,44 


Rebutjat 2010 690,08 643,39 1.631,27 1.030,98 90,19 4.085,91 


2011 706,22 908,15 2.204,14 1.156,14 633,26 5.607,91 


En disposició de 


regar 


2010 * * * * * 3.380,00 


2011 * * * * * 5.113,00 


En explotació 2010 430,27 - - 1.335,36 - 1.765,63 


2011 435,26 420,38 - 1.680,80 - 2.536,44 


En reg 2010 184,15 - - 558,34 - 742,49 


2011 249,08 41,04 - 1.137,47 - 1.427,59 


Les xifres són el nombre d’hectàrees.  


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


* Dades que no han estat facilitades per REGSEGA. 


 


S’observa que al tancament de l’exercici 2011 hi ha en promoció 13.041,44 ha, de les quals 


5.607,91 ha han estat rebutjades pels regants afectats. Així mateix, 5.113 ha estan en 


disposició de ser regades, 2.536,44 ha en explotació i finalment en reg 1.427,59 ha. La 


modificació del PEF el 2010 fixa la finalització de les obres de concentració parcel·lària el 


2015 i les de la xarxa de reg el 2016, amb un retard de cinc i quatre anys, respectivament.  


 


La Sindicatura no ha pogut avaluar el cost de cadascun dels sectors que configuren l’obra, 


atès que no s’ha obtingut de REGSEGA la informació suficient per analitzar-lo. 


 


 


2.5.2. Instruccions internes de contractació 


D’acord amb l’article 175 de la LCSP, l’adjudicació de contractes no subjectes a regulació 


harmonitzada dels poders adjudicadors no administració pública està sotmesa als prin-


cipis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. 


Els òrgans competents han d’aprovar unes instruccions, d’obligat compliment intern, que 
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regulin els procediments de contractació de manera que quedi garantida l’efectivitat d’a-


quests principis. 


 


REGSEGA va aprovar les seves instruccions internes de contractació (IIC) en la sessió del 


Consell d’Administració del 22 de maig del 2008. Aquestes instruccions han estat actua-


litzades en dues ocasions: el 28 d’abril del 2011 i el 16 de desembre del 2011. 


 


La Sindicatura ha fiscalitzat les IIC per verificar que garanteixen el compliment dels prin-


cipis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.  


 


Del resultat d’aquest treball es fan les observacions següents: 


 


• Les IIC no preveuen que es determinin amb precisió la naturalesa i extensió de les 


necessitats prèvies que es volen satisfer amb la contractació i que en quedi constància 


en l’expedient en compliment de l’article 22 de la LCSP, aplicable a tot el sector públic. 


REGSEGA actua per mandat del DAAM, però les IIC haurien d’establir necessàriament 


aquesta justificació, ja que REGSEGA també pot actuar per compte propi.  


 


• Les IIC de REGSEGA preveien (fins a la modificació del 28 d’abril del 2011) que la 


garantia definitiva en el cas dels contractes d’obra fos del 10% o del 15% sobre l’import 


de l’adjudicació, IVA exclòs, segons si es tractava d’edificacions o d’obra civil, el que 


podia representar un element limitador de la concurrència. Per a la resta de contractes 


preveien un percentatge del 5%. 


 


No obstant això, amb la primera modificació de les instruccions internes es va establir 


un percentatge de garantia definitiva del 5% per al conjunt dels contractes. 


 


 


2.5.3. Contractació no menor 


REGSEGA realitza actuacions per compte de la Generalitat relacionades amb els objectius 


de desenvolupament del regadiu del sistema Segarra-Garrigues i amb la seva promoció i 


explotació previ encàrrec del Govern de la Generalitat. Aquestes actuacions poden ser, 


entre altres, l’execució de projectes de concentració parcel·lària o de mesures correctores 


d’impacte ambiental. 


 


Així mateix, actua per compte propi en les activitats relacionades amb el seu funcionament 


intern. 


 


D’acord amb la informació facilitada per REGSEGA la mostra seleccionada a criteri de 


l’auditor dels contractes no menors del període fiscalitzat es detalla a continuació: 







 


 


4
5
 


Quadre 33. Mostra de contractes 


Núm. Clau Concepte 


Data 


adjudicació Adjudicatari 


Import adjudicació  


(IVA no inclòs) Procediment 


1 MC-10001 Assistència tècnica per a la definició de les característiques de la xarxa de 


control de quantitat i qualitat de les aigües superficials dels sectors 1, 2, 3 i 


12 del sistema Segarra-Garrigues, d’acord amb el que estableix la DIA 


31.03.2010 Universitat de Lleida 30.884,75 Negociat 


sense 


publicitat 


2 MC-10004 Assistència tècnica per al seguiment poblacional i localització de nius de 


les aus en els hàbitats estèpics d’acord amb el que fixa la DIA del projecte 


de regadiu del Segarra-Garrigues 


03.06.2010 Centre Tecnològic 


Forestal de Catalunya 


58.540,00 Negociat 


sense 


publicitat 


3 CP-06001.A / 


OC-06001.A 


Ampliació dels treballs d’assistència tècnica al procediment de concen-


tració parcel·lària i a la redacció dels projectes d’obra de la concentració 


parcel·lària dels termes municipals d’Arbeca, els Omellons i la Floresta 


27.09.2010 INVALL, SA 57.463,68 Negociat 


sense 


publicitat 


4 OC-04003.A Ampliació dels treballs d’assistència tècnica a la redacció del projecte d’o-


bra de la concentració parcel·lària als termes municipals de Sarroca de 


Lleida i Torres de Segre 


26.01.2011 INVALL, SA 84.425,68 Negociat 


sense 


publicitat 


5  Honoraris d’un lletrat assessor pels serveis jurídics d’assessorament al 


Consell d’Administració de la companyia i assessorament legal en matèria 


de contractació des de l’1 d’agost del 2011 fins al 31 de juliol del 2012. 


29.07.2011 Roca Junyent, SLP 65.000,00 * 


6  Notari. Transformació de la societat REGSEGA, SAU en societat limitada 30.12.2011 M.C.S. 46.741,17 * 


7  Consum telefònic CTTI 03.01.2011 Centre de Telecomu-


nicacions i Tecnolo-


gies de la Informació 


40.000,00 * 


8  Subministrament d’electricitat 03.01.2011 Factor Energia 27.650,00 * 


Total       410.705,28   


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


* REGSEGA no ha aplicat cap procediment de contractació. 
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Aquesta selecció representa un 48,96% de l’import total de contractes no menors del 


període analitzat. 


 


De la fiscalització es poden fer les observacions següents: 


 


Contractació mitjançant la tramitació denominada internament com a comanda 


Els expedients que es realitzen per compte propi es tramiten d’acord amb una ordre de 


caràcter intern anomenada procediment per a l’impuls i tramitació de contractes menors i 


comandes. Aquesta instrucció, aprovada per GISA el 26 de juliol del 2010, és aplicada per 


REGSEGA des del 16 de juliol del 2011. 


 


En aquest document es preveu que s’ha de tramitar per comanda ordinària la contractació 


dels serveis i subministraments següents, amb independència del seu import: 


 


a) Subministraments de facturació periòdica i variable (electricitat, aigua, telefonia, etc.) 


b) Pagaments de diaris oficials 


c) Correus (estatal) 


d) Pagaments a procuradors, gestories, notaries, etc. derivats de la seva intervenció en 


procediments judicials o actes mercantils 


e) Serveis de cotxe multiusuari (car sharing) 


f) Aprovisionaments de cuines 


g) Participació en jornades o cursos especialitzats 


h) Compra de bitllets de transports 


i) Compromisos derivats de convenis 


j) Compromisos derivats d’acords de Govern per a la prestació de serveis del grup Ge-


neralitat 


k) Rèntings 


l) Pagaments d’assegurances corporatives 


 


El document preveu que per aquests serveis i subministraments, el termini de vigència 


vinculat a l’objecte de la seva tramitació, es formalitzi únicament amb el full de descripció i 


conformitat que genera el sistema signat pel director de divisió i el director general, i que 


no és necessari generar notificacions d’adjudicació als proveïdors. 


 


La Sindicatura ha observat que els serveis i subministraments previstos en els apartats a, 


c, d (excepte les despeses notarials en els casos en què la quantia a percebre estigui fixa-


da pel Reial decret 1426/1989, del 17 novembre, pel qual s’aprova l’aranzel dels notaris),10 


 


 


10. Aquest paràgraf ha estat modificat a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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e, f, g, h, k i l estan tipificats com a contractes del sector públic i, en conseqüència, estan 


subjectes a la LCSP en la forma i els termes que s’hi preveuen. No hi estan subjectes els 


previstos en els apartats b i j; ni els compromisos derivats de convenis de l’apartat i 


excepte que, pel seu objecte, tinguin la consideració de contractes subjectes a aquesta 


llei. 


 


A més, el contingut d’aquesta ordre de caràcter intern és contradictori amb les IIC que 


estableixen la tipologia de contractes que hi estan subjectes, i que coincideix amb el que 


preveu la LCSP. Els contractes subjectes a les instruccions són els d’obres, de serveis, de 


subministraments i de concursos de projectes, tots ells de valor estimat inferior als llindars 


comunitaris; els de serveis previstos a les categories 17 a 27 de l’annex II, en tots els 


casos; i els enumerats en l’article 13.2 de la LCSP. 


 


En la fiscalització s’ha observat que no es va realitzar cap procediment de contractació 


contràriament a la LCSP per als expedients 5, 6 i 8 de la mostra, que han estat adjudicats 


per un total de 0,14 M€. REGSEGA hauria d’haver contractat aquests serveis d’acord amb 


les IIC i la LCSP.11 


 


Servei complementari 


El contracte defineix l’expedient 4 com una ampliació de treballs d’assistència tècnica que 


es va adjudicar per procediment negociat sense publicitat al mateix adjudicatari del 


contracte principal. Les IIC estableixen un supòsit d’aplicació del procediment negociat 


sense publicitat perquè es puguin adjudicar serveis complementaris al mateix contractista 


amb una sèrie de requisits, entre els quals hi ha que l’import acumulat dels serveis com-


plementaris no superi el 50% del preu primitiu del contracte (clàusula VIII.2.j) de les IIC. 


L’expedient 4 no compleix aquest límit. L’import inicial del contracte va ser de 0,12 M€, i els 


treballs d’ampliació, per 84.425,68 €, s’haurien d’haver tramitat com un nou contracte 


independent. 


 


 


2.5.4. Contractes menors 


Per a la fiscalització dels contractes menors de l’exercici 2011, s’ha seleccionat, a criteri de 


l’auditor, una mostra que representa el 33,65% de l’import total de la relació de contractes 


menors facilitada per REGSEGA. La mostra es detalla a continuació: 


 


 


 


11. Aquest paràgraf ha estat modificat a conseqüència de les al·legacions presentades. 
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Quadre 34. Mostra de contractes menors de l’exercici 2011 


Núm. Concepte 


Procedi-


ment 


Data 


d’adjudicació Adjudicatari 


Import (IVA 


exclòs) 


1 Contracte de serveis per a l’assesso-


rament jurídic i laboral de la societat 


Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU 


Menor 05.05.2011 Landwell-Price-


waterhouse Coo-


pers Tax & Legal 


Services, SL 


17.950,00 


2 Honoraris pels serveis d’assessorament 


jurídic de REGSEGA durant els mesos 


d’abril a juliol del 2011 


Menor 01.04.2011 Roca Junyent, SLP 17.500,00 


3 Compra vals restaurant per al personal 


de REGSEGA pels mesos de gener, 


març i abril del 2011 


Menor 14.01.2011 Sodexo Solucio-


nes de Motivación 


España, SAU 


16.798,50 


4 Compra vals restaurant per al personal 


de REGSEGA pels mesos d’abril, maig i 


juny del 2011 


Menor 01.04.2011 Sodexo Solucio-


nes de Motivación 


España, SAU 


15.754,50 


5 Manteniment web Menor 03.01.2011 Qdevel, SL 14.000,00 


6 Realització dels comptes anuals i l’infor-


me de gestió 2010 


Menor 25.07.2011 Jordi Matas i 


Associats, SL 


11.300,00 


7 Manteniment informàtic web agost-


desembre 2011 


Menor 11.08.2011 Qdevel, SL 10.600,00 


8 Assistència d’una lletrada pel procedi-


ment judicial núm. 394.2011 Jutjat so-


cial núm. 1 de Lleida, judici que se 


celebrarà el 14 d’octubre del 2011 


Menor 29.09.2011 Landwell-Price-


waterhouse Coo-


pers Tax & Legal 


Services, SL 


8.000,00 


9 Compra vals restaurant per al personal 


de REGSEGA pels mesos de juliol, 


agost i setembre del 2011 


Menor 30.06.2011 Sodexo Solucio-


nes de Motivación 


España, SAU 


7.856,10 


10 Pòlissa assegurances risc empresa Menor 26.09.2011 Generali España 7.243,00 


Total 127.002,10 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


REGSEGA no disposa de la relació de contractes menors de l’exercici 2010 per a les 


activitats pròpies, però, sí, els fets per encàrrec de tercers. Això ha suposat una limitació a 


l’abast de la revisió dels contractes menors de l’exercici esmentat. Per pal·liar aquesta 


limitació la Sindicatura ha seleccionat, a criteri de l’auditor, una mostra de les despeses de 


l’exercici 2010 superiors a 7.000 €, ja sigui amb una factura o acumulant-ne diverses del 


mateix concepte. Les despeses de la mostra es detallen en el quadre següent: 
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Quadre 35. Mostra de despeses acumulades, per creditors, de l’exercici 2010 


Núm. Concepte despeses Creditor Import (IVA exclòs) 


11 Tiquet restaurant Sodexo Soluciones de Motivación España, SAU 57.326,70 


12 Millores web i gestor projecte Qdevel, SL 22.515,14 


13 Anuncis oficials Noves Formes Gràfiques, SA 14.041,00 


14 Manteniment informàtica Esri España Geosistemas, SA 13.220,00 


15 Publicitat, difusió i promoció D-Disseny SCP 12.101,00 


16 Serveis professionals E.L.L. 11.548,69 


17 Publicitat, difusió i promoció Fundació La Fira de Lleida 10.047,76 


18 Serveis professionals  E.R.G. 8.500,00 


Total 142.300,29 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades per REGSEGA. 


 


De la revisió efectuada es fan les observacions següents: 


 


• En els exercicis fiscalitzats hi ha diversos contractes que presenten possibles indicis de 


fraccionament per despeses que haurien requerit ser licitats i adjudicats d’acord amb 


les IIC i la LCSP: per una banda, els dels expedients 5 i 7 pel manteniment de la web, 


per 24.600 €, el 2011, i l’expedient 12, per 22.515 €, el 2010 i, per un altra banda, per la 


compra de vals restaurant per al personal de REGSEGA els expedients 3, 4 i 9, per 


40.409 €, el 2011, i l’expedient 11, per 57.327 €, el 2010. 


 


• En les despeses efectuades anteriorment al 2011 per a les activitats pròpies de 


REGSEGA no hi consta cap relació de contractes menors per a les despeses inferiors al 


límit establert per a aquest procediment. 


 


 


2.5.5. Convenis 


La Sindicatura ha obtingut la relació de tots els convenis formalitzats per REGSEGA durant 


els exercicis 2010 i 2011, i també dels que han estat objecte de pròrroga en aquests 


exercicis, tot i que fossin formalitzats en exercicis anteriors. A continuació es detallen els 


convenis. 
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Quadre 36. Relació de convenis 


Ref. Entitats signants Descripció 


Import  


(sense IVA) Data 


Termini de 


vigència 


1 Comunitat de 


regants del canal 


Segarra-Garrigues 


Col·laboració entre REGSEGA i la 


Comunitat de regants a fi de poder 


assolir la construcció i consolidació 


dels regadius del conjunt del sistema 


Segarra-Garrigues. 


275.000,00 25.03.2010 2010 


2 Comunitat de 


regants del canal 


Segarra-Garrigues 


Col·laboració en el procediment de 


concentració parcel·lària i en la ges-


tió de la disponibilitat de terrenys del 


marge esquerra de l’àmbit regable 


del Segarra-Garrigues 


250.000,00 18.11.2010 2011-2014 


3 Unió de Pagesos Assistència tècnica al regant a través 


de l’oficina d’assessorament a 


Tàrrega 


115.000,00  05.12.2003 2003-2011 


4 Unió de Pagesos Assistència tècnica al regant a través 


de l’oficina d’assessorament a 


Tàrrega 


115.000,00  05.12.2003 2003-2011 


5 Joves Agricultors i 


Ramaders de 


Catalunya 


Promoció entre els regants de les 


actuacions del Segarra-Garrigues 


30.000,00 24.01.2006 Pròrroga 


2010 


6 Joves Agricultors i 


Ramaders de 


Catalunya 


Promoció entre els regants de les 


actuacions del Segarra-Garrigues 


30.000,00 24.01.2006 Pròrroga 


2011 


7 CTFC-IRTA-


EUROPASTRY-


INNOPAN 


Col·laboració entre les parts per dur 


a terme el projecte “Avaluació de 


varietats de blat de qualitat per a la 


seva producció en la zona d’especial 


protecció per a les aus (ZEPA) de 


Plans de Sió”. 


7.209,50 07.06.2011 n/a 


8 REGSEGA, Consell 


Comarcal de l’Urgell, 


Cambra de Comerç 


de Tàrrega i Serveis 


Territorials d’Educa-


ció de Lleida 


Redacció, dinamització i difusió del 


XI Programa de suport a l’educació 


de l’Urgell 


12.000,00 19.10.2010 Curs 


escolar 


2010-2011 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per REGSEGA. 


 


En l’article 2.1 la LCSP estableix que són contractes del sector públic i, en conseqüència, 


estan sotmesos a aquesta Llei en la forma i els termes que s’hi preveuen, els contractes 
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onerosos, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, que formalitzin els ens, orga-


nismes i entitats que s’enumeren en l’article 3. REGSEGA està inclosa en els ens de 


l’article 3.1.d. 


 


L’article 4.1, lletres c i d, determina que estan exclosos del seu àmbit d’aplicació els 


convenis sempre que el seu objecte no estigui comprès entre els regulats en aquesta llei.  


 


La Sindicatura entén que per la naturalesa dels serveis prestats els convenis de l’1 al 7 del 


quadre anterior corresponen a un contracte del sector públic i, en conseqüència està 


sotmès a la LCSP i han d’adjudicar-se pel procediment que correspongui, d’acord amb les 


normes previstes en el llibre III de l’esmentada Llei. 


 


Pel que fa al conveni 8, la Sindicatura considera que correspondria a una subvenció en la 


qual, d’acord amb l’article 3.2. de la Llei general de subvencions (LGS), s’hauria d’haver 


aplicat els principis de gestió de l’article 8 de la LGS (principis de publicitat, transparència, 


concurrència i objectivitat, igualtat i no discriminació) i els d’informació de l’article 20 de la 


LGS. 


 


 


2.6. FETS POSTERIORS 


Els acords de Govern 152/2011, del 29 de novembre, i 20/2012, del 13 de març, esta-


bleixen el procés per a la fusió de les societats GISA, Regs de Calalunya SLU (REGSA) i 


REGSEGA. 


 


En l’acta de decisions del 3 d’abril del 2012 de la Junta General d’accionistes de 


REGSEGA, la Generalitat de Catalunya com a accionista únic aprova la fusió per absorció 


per la qual GISA absorbeix les societats REGSA i REGSEGA. Es fusionen els comptes 


tancats i auditats corresponents a l’exercici 2011, i a partir de l’1 de gener del 2012 


l’activitat de REGSEGA es desenvolupa en nom de GISA, que posteriorment passa a 


denominar-se Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.  


 


Posteriorment, l’Acord del Govern del 30 de juliol del 2013 va actualitzar el PEF de l’em-


presa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU pel que fa a l’actuació del 


regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Aquest acord prioritza l’execució i posada en 


regadiu de 12.137 ha regables (en els sectors 4, 6, 9, 12 i 13), per obtenir un total de 


24.195 ha regables, amb una inversió addicional de 103,15 M€ en el període 2013-2017. 


Com a conseqüència, el 31 de desembre del 2013 es va signar una addenda al contracte 


base que preveu diverses modificacions, i que seran objecte de fiscalització en els 


informes dels exercicis corresponents. 
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3. CONCLUSIONS, OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 


3.1. CONCLUSIONS 


D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la 


introducció, en opinió de la Sindicatura, excepte pels possibles efectes de la limitació 


descrita en l’observació 1, i pels efectes dels fets descrits a continuació en les obser-


vacions 4 i 5, els comptes anuals expressen en tots els aspectes significatius, la imatge 


fidel del patrimoni i de la situació financera de REGSEGA el 31 de desembre del 2010 i del 


2011, i també els resultats, els fluxos d’efectiu i la liquidació pressupostària corresponents 


a l’exercici anual finalitzat en aquella data, de conformitat amb el marc normatiu d’infor-


mació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comp-


tables que conté. 


 


 


3.2. OBSERVACIONS 


A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest 


durant el treball de fiscalització realitzat sobre els comptes anuals de REGSEGA cor-


responents als exercicis 2010 i 2011 que, si escau, caldria esmenar. 


Observacions resultants de la fiscalització economicofinancera 


1. REGSEGA no ha efectuat les correccions valoratives de l’immobilitzat material des de 


l’aprovació de la nova DIA per l’immobilitzat material que no podrà utilitzar-se o restarà 


afectat al compliment de les directives europees en matèria de fauna i hàbitats. La 


Societat no ha quantificat l’impacte dels ajustos esmentats sobre les obres de xarxa de 


reg, que disposen d’un saldo el 31 de desembre del 2011 de 453,87 M€ (vegeu l’a-


partat 2.1.1). 


 


2. Al tancament dels exercicis fiscalitzats el saldo dels deutes a llarg termini era de 


102,30 M€, el 2010, corresponents a deutes amb entitats de crèdit, i de 306,03 M€, el 


2011, dels quals 150,09 M€ corresponien a deutes amb entitats de crèdit. El límit 


d’endeutament financer superior a un any era per a l’exercici 2010, de 128,25 M€, i per 


al 2011, de 155,00 M€ per a REGSEGA (vegeu l’apartat 2.1.5).12 


 


3. S’observa que els treballs d’assistència tècnica per concentració parcel·lària facturats 


al DAAM de 0,30 M€ en el 2011 es registren com a ingressos en el Compte de pèrdues 


i guanys malgrat que en anys anteriors, es registraven en l’actiu corrent i es compen-


saven amb les aportacions del mateix Departament. El nou criteri aplicat no ha estat 


 


 


12. Aquest paràgraf ha estat modificat a conseqüència de la validació de la documentació aportada amb 


posterioritat a les al·legacions presentades. 
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explicat en la memòria i no respecta la clàusula novena que estableix el conveni amb la 


Generalitat de 23 de juliol del 2002 (vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


4. Les memòries dels comptes anuals de REGSEGA dels exercicis fiscalitzats no con-


tenen la informació sobre medi ambient necessària i suficient d’acord amb allò es-


tablert en el PGC tenint en compte l’afectació i les mesures d’impacte ambiental 


establertes pel sistema Segarra-Garrigues (vegeu l’apartat 2.3). 


 


5. De la revisió de la liquidació pressupostària s’estima que en el capítol 6 d’inversions 


reals les obligacions reconegudes estan sobrevalorades en 1,47 M€ en el 2010 i infra-


valorades en 55,95 M€ en el 2011. Respecte al capítol 9 d’ingressos per variació de 


passius financers s’han registrat incorrectament variacions d’actius i passius de Balanç 


per import de 12,08 M€ en l’exercici 2010 i de 77,02 M€ en l’exercici 2011 per equilibrar 


la Liquidació del pressupost. A més, en la liquidació d’aquest capítol de l’exercici 2011 


hi manca reflectir 155,49 M€ corresponents a l’endeutament a llarg termini amb ASG 


(vegeu l’apartat 2.4). 


 


6. El contracte amb ASG estableix un pla de finançament a un tipus d’interès anual 


equivalent a l’euríbor més un diferencial amb pagaments del deute a vint anys. 


S’observa que durant el període de vigència del contracte hi ha hagut una variació 


significativa en l’execució del contracte, així com en els valors registrats de l’euríbor 


mentre que no s’ha vist modificat el pla d’anualitats de pagaments a desemborsar a 


ASG que continua invariable (vegeu l’apartat 2.1.5).  


 


Observacions resultants de la fiscalització de la contractació 


7. L’afectació mediambiental de les obres del sistema Segarra-Garrigues, que l’EIA quan-


tifica en 41.183,54 ha de les 70.150 ha previstes inicialment, ha tingut com a con-


seqüència, per una banda, la reducció de les hectàrees regables, i per una altra 


banda, un considerable retard en la seva execució atès que el contracte base preveia 


la finalització de les inversions en reg de transformació en el 2010 i les corresponents a 


reg de suport en el 2012, mentre que el PEF de la Societat aprovat en el 2013 amplia 


els terminis fins al 2017. Al tancament de l’exercici 2011 s’observa que es troben en 


promoció 13.041,44 ha, de les quals 5.607,91 ha han estat rebutjades pels regants 


afectats. Així mateix, 5.113 ha estan en disposició de regar, 2.536,44 ha en explotació i 


finalment en reg, 1.427,59 ha (vegeu l’apartat 2.5.1).  


 


Addicionalment, REGSEGA no ha facilitat els canvis en la superfície regable i en la 


dotació d’aigua, ni les possibles incidències sobre la facturació de les tarifes de servei, 


consum i explotació, ni ha quantificat l’efecte que se’n pugui derivar. Tampoc es 


disposa de la quantificació de l’impacte sobre el cost de les obres previstes per les 


mesures correctores addicionals d’impacte ambiental, i finalment, cal esmentar que 


l’adequació i implementació de les mesures adoptades per minimitzar l’afectació de les 


zones protegides en compliment de la DIA i dels plans de gestió i especial específics 
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estan subjectes a revisió per part de les autoritats de la Unió Europea. Com a con-


seqüència, la Sindicatura considera que les diferents mesures correctores esmentades 


poden tenir un impacte molt significatiu sobre el contracte amb ASG. 


 


8. Les IIC no preveuen la justificació de les necessitats que pretenen cobrir-se, així com la 


idoneïtat dels contractes en compliment de l’article 22 de la LCSP (vegeu l’apartat 


2.5.2).  


 


9. La contractació de determinats serveis i subministraments s’ha realitzat d’acord amb 


l’ordre interna “Procediment per a l’impuls i tramitació de contractes menors i co-


mandes ordinàries”, que es limita a establir el termini de vigència, la formalització 


únicament amb el full de descripció i conformitat que genera el sistema signat pel 


director de divisió i el director general, i que no serà necessari generar notificacions 


d’adjudicació als proveïdors; i en conseqüència, sense l’aplicació ni tramitació del 


procediment d’adjudicació pels contractes que superin el llindar dels menors. El 


contingut d’aquesta ordre interna és contrari a les IIC de REGSEGA, que estableixen la 


tipologia de contractes que hi estan subjectes i els procediments d’adjudicació, i 


coincideix amb el que preveu la LCSP (vegeu l’apartat 2.5.3).  


 


10. S’ha tramitat un contracte per treballs d’ampliació d’assistència tècnica de 84.425,68 € 


al mateix adjudicatari del servei principal, mitjançant un procediment negociat sense 


publicitat, que no compleix el requisit establert en les IIC per sobrepassar el 50% del 


contracte primitiu, i que s’hauria d’haver tramitat com a un nou contracte independent 


(vegeu l’apartat 2.5.3). 


 


11. Diversos contractes presenten en els exercicis fiscalitzats indicis de fraccionament per 


despeses que haurien requerit ser licitats i adjudicats d’acord amb les IIC i la LCSP 


(vegeu l’apartat 2.5.4). 


 


12. Dels vuit convenis formalitzats per REGSEGA, set tenen la naturalesa jurídica de con-


tractes administratius de serveis i no de convenis, donat l’objecte d’aquests, i per tant 


s’haurien d’haver tramitat d’acord amb la LCSP. També s’ha detectat un conveni amb 


naturalesa jurídica de subvenció al qual s’hauria d’haver aplicat la LGS (vegeu l’apartat 


2.5.5). 


 


 


3.3. RECOMANACIONS 


Basant-se en el treball de fiscalització realitzat sobre els comptes anuals de REGSEGA 


corresponents als exercicis 2010 i 2011, la Sindicatura recomana conciliar la planificació 


de l’execució de les obres del sistema Segarra-Garrigues, en compliment estricte de la 


normativa mediambiental europea i les normes comptables que són d’aplicació, amb el pla 


d’endeutament, i fixar el límit adequat que permeti fer front als compromisos adquirits. 
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4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte previst per la normativa vigent el projecte d’aquest informe de fiscalització va ser 


tramès a Infraestructures.cat el 24 d’octubre del 2014. 


 


Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, Infraestructures.cat ha enviat la res-


posta a través de l’escrit que es transcriu literalment a continuació. Els documents 


annexos, als quals es fa referència en l’escrit d’al·legacions, no han estat reproduïts però 


estan dipositats en l’arxiu de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 


 


 


 


Infraestructures.cat 


Joan Lluis Quer i Cumsille 


President i Conseller Delegat 


 


 


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


A/a Sra. Emma Balseiro Carreiras – Síndica 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


Assumpte: Projecte d’informe 13/2013-A relatiu a l’empresa REG SISTEMA SEGARRA 


GARRIGUES, SAU. Exercicis 2010 i 2011 


 


 


Apreciada senyora, 


 


En resposta al seu escrit de 24 d’octubre de 2014, rebut a la seu d’Infraestructures 


de la Generalitat de Catalunya, SAU el mateix dia, amb RE EGS14004107, mitjançant 


el qual ens va trametre l’informe de l’assumpte, em plau adjuntar-li a la present l’in-


forme d’al·legacions al mateix, elaborat dintre del termini atorgat a l’efecte. 


 


Resto a la seva disposició per a qualsevol aclariment. 


 


Atentament, 


 


 


Joan Lluis Quer i Cumsille 


 


Barcelona, 12 de novembre de 2014 
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Pilar Matesanz Sánchez, proveïda del NIF núm. [...], en nom i representació 


d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant, 


Infraestructures.cat), proveïda del NIF A59377135, amb domicili social i a efectes de 


notificacions, el situat al carrer Vergós, 36-42, C.P. 08017 de Barcelona, represen-


tació que tinc acreditada davant d’aquesta Sindicatura de Comptes, comparec i com 


millor en Dret procedeixi, DIC: 


 


I. Que en data 24-10-2014, ha estat notificat a Infraestructures.cat el “Projecte 


d’Informe 13/2013-A relatiu a l’empresa REG SISTEMA SEGARRA GARRIGUES, 


SAU. Exercicis 2010 i 2011”. S’adjunta assenyalat com a Document núm. 1, 


còpia de la notificació rebuda. 


 


II. Que l’esmentat Projecte d’Informe no serà definitiu fins a la seva aprovació pel 


Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 


 


III. Que amb efectes des del 17 de maig de 2012, REG SISTEMA SEGARRA 


GARRIGUES, SAU (en endavant REGSEGA) fou absorbida per Infraestruc-


tures.cat amb sencera transmissió, assumpció i subrogació de tots els béns, 


drets i obligacions i contractes que integraven el seu patrimoni i, en conse-


qüència, tots els seus actius i passius es van integrar en la societat absorbent. 


 


IV. Que la Sindicatura de Comptes de Catalunya atorga a Infraestructures.cat un 


termini de 15 dies hàbils per a presentar les al·legacions que s’estimin oportunes 


en relació al Projecte d’Informe.  


 


 


Que dins del termini conferit, passa a formular les següents  


 


 


AL·LEGACIONS 


 


 


PRIMERA.- CONSIDERACIÓ PRÈVIA 


 


Aquestes al·legacions faran referència a les observacions que es troben a l’apartat 


3.2 del Projecte d’Informe sota el títol “Observacions”. 


 


A tal efecte, Infraestructures.cat formula les presents al·legacions seguint el mateix 


ordre d’exposició que consta a l’apartat d’observacions. 


 


 


SEGONA.- OBSERVACIONS AL PROJECTE D’INFORME SOBRE LA FISCALITZACIÓ 


ECONOMICOFINANCERA 


 


1.- Observació 1 


 


Sindicatura: “REGSEGA no ha efectuat les correccions valoratives de l’immobilitzat 


material des de l’aprovació de la nova DIA per l’immobilitzat material que no podrà 


utilitzar-se o restarà afectat al compliment de les directives europees en matèria de 


fauna i hàbitats. La societat no ha quantificat l’impacte dels ajustos esmentats sobre 
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les obres de xarxa de reg, que disposen d’un saldo a 31 de desembre del 2011 de 


453,87 M€ (vegeu l’apartat 2.1.1)”. 


 


Infraestructures.cat: REGSEGA no ha efectuat correccions valoratives de l’immo-


bilitzat perquè, tal com diu KPMG en el seu informe d’Auditoria dels Comptes Anuals 


del 2011: “En data 24 de juny de 2010 la Comissió Europea va arxivar l’expedient 


sancionador per incompliment de la normativa de conservació de les aus silvestres, 


restant pendent a la data d’aquest informe l’aprovació de la declaració revisada de 


l’impacte ambiental del Segarra-Garrigues, en relació a la delimitació de zones de 


protecció especial per a les aus, motiu pel qual, no és possible avaluar les eventuals 


conseqüències patrimonials que es podrien derivar per a la Societat”. La Societat 


comparteix l’opinió dels auditors en tant en quant no hi han dades certes per canviar 


els criteris de valoració i, en conseqüència, les correccions valoratives de l’immo-


bilitzat no procedeixen. 


 


Addicionalment, i com s’exposarà més àmpliament en l’apartat 1 de l’al·legació Ter-


cera, tot l’immobilitzat material és susceptible de ser utilitzat per a les actuacions de 


reg previstes a l’àmbit del Segarra-Garrigues.  


 


2.- Observació 2 


 


Sindicatura: “Al tancament dels exercicis fiscalitzats el saldo dels deutes a llarg 


termini era de 102,30 M€ el 2010 i 306,03 M€ al 2011. L’article 40.2a de la Llei 6/2011, 


del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, estableix 


el límit d’endeutament en qualsevol modalitat superior a 1 any en 132,00 M€ per a 


REGSEGA. Aquest límit d’endeutament ha estat superat a 31 de desembre de 2011 


sense que consti que hagi estat revisat en aplicació de programes vigents d’acord 


amb l’article 40.6 de l’esmentada llei. Cal fer esment que aquest excés ve donat per 


l’execució de l’obra en compliment del contracte (vegeu l’apartat 2.1.5)”. 


 


Infraestructures.cat: S’han de diferenciar els 2 tipus d’endeutament que estan en-


globats en l’import de 306,03 M€, el bancari que puja 150,09 M€ i el deute comercial 


que puja 155,94 M€ (Saldo viu de les factures corresponents a certificacions d’obra 


pendents d’abonament). 


 


En quant a l’endeutament bancari de 150,09 M€, en l’expositiu XII del contracte fa-


cilitat a la Sindicatura de novació del contracte de finançament per a l’ampliació del 


seu import en 23 M€ (tram C del contracte de finançament), signat amb els bancs en 


data 29 de desembre de 2011, s’indica el següent: “Que, si bien la condición previa a 


la formalización del presente contrato de Financiación, consistente en la inclusión en 


la Ley de Presupuestos de 2011 de cualquier endeudamiento adicional a suscribir 


por la Acreditada en este ejercicio 2011, resultaría incumplida con el incremento de 


la Financiación previsto en el presente contrato, la Generalitat, mediante la aproba-


ción del Decreto ley 4/2011, de 20 de diciembre, de necesidades financieras del 


sector público en prórroga presupuestaria y la adopción, en fecha 27 de diciembre 


de 2011, de un acuerdo de gobierno, ha dotado de valida cobertura jurídica el incre-


mento de la Financiación objeto del presente contrato, por lo que las Acreditantes 


han considerado igualmente satisfecha la referida condición previa recogida en la 


Estipulación 1.3.2 del Contrato de Financiación, apartado (iv)”.  
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En quant al deute comercial de 155,94 M€ comptabilitzat per REGSEGA en el compte 


de Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini, no es pot considerar endeutament finan-


cer a llarg termini perquè no compleix les condicions fixades en la definició donada 


per la Generalitat en la seva Instrucció per a l’elaboració de la fitxa 2 dels Pres-


supostos, en relació a les previsions d’endeutament amb termini de reemborsament 


superior a un any, i que en el cas de les factures de proveïdors és la següent: 


 


Facturatge sense recurs. En els casos en que un proveïdor, titular d’un deute co-


mercial amb una entitat del sector públic, transfereixi totalment i de forma irrevocable 


i sense recurs el seu crèdit a una entitat financera, el deute de l’entitat pública, 


comptabilitzat inicialment com a deute comercial, haurà de reclassificar-se com a 


deute financer quan tinguin lloc les dues condicions següents: 


 


1) Que hagi desaparegut qualsevol obligació de pagament de l’entitat del 


sector públic enfront del proveïdor. 


2) Que l’entitat financera manqui de recurs (directe o indirecte) enfront del 


proveïdor, en el cas de que l’entitat del sector públic no compleixi amb la seva 


obligació de pagament en termini. 


 


Per tant, atès que el deute comercial de 155,94 M€ amb ASG no compleix cap de les 


dues condicions indicades, no es pot considerar endeutament financer a llarg termini. 


3.- Observació 3 


 


Sindicatura: “S’observa que els treballs d’assistència tècnica per concentració par-


cel·lària facturats al DAAM de 0,30 M€ en el 2011 es registren com a ingressos en el 


Compte de pèrdues i guanys malgrat que en anys anteriors, es registraven en l’actiu 


corrent i es compensaven amb les aportacions del mateix Departament. El nou criteri 


aplicat no ha estat explicat a la memòria i no respecta la clàusula novena que es-


tableix el conveni amb la Generalitat de 23 de juliol del 2002 (vegeu l’apartat 2.2.1)”. 


 


Infraestructures.cat: El conveni amb la Generalitat de 23 de juliol de 2002, diferencia 


la forma de comptabilitzar les obres i les assistències tècniques necessàries per a 


realitzar-les, que es comptabilitzaran en l’actiu corrent de REGSEGA (apartat 4 de la 


base novena), de les actuacions d’assistència tècnica als procediments de concen-


tració parcel·lària o expropiatoris (apartat 9 de la base novena), que es compta-


bilitzen al compte d’explotació. 


 


Tanmateix, la base tretzena del citat conveni (Compte d’explotació de REGSEGA) 


diu: “en relació amb els encàrrecs d’assistència tècnica als procediments de con-


centració parcel·lària s’establirà el corresponent conveni específic... En el dit conveni 


es concretarà, entre d’altres extrems, l’ingrés propi que correspongui a REGSEGA 


per la seva gestió”. En aquest mateix sentit, l’Acord de Govern de 2 de novembre de 


2010, d’aprovació del PEF de la societat, acorda, en el seu apartat 3, el següent: 


“D’acord amb allò previst en el punt 9 de la base Novena del Conveni vigent entre la 


Generalitat de Catalunya i REGSEGA de 23 de juliol de 2002, REGSEGA podrà 


facturar al departament fins un màxim de 2.050 milers d’euros per la realització dels 


treballs d’assistència tècnica al procediment de concentració parcel·lària distribuïts 


en les anualitats 2011 a 2013”. Per tant, el conveni i l’Acord de Govern d’aprovació 
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del PEF són ben clars en diferenciar el que són assistències tècniques necessàries 


per a executar les obres de concentració parcel·lària (comptabilitzades en l’actiu 


corrent) del que són assistències tècniques als procediments de concentració par-


cel·lària (comptabilitzades al compte de pèrdues i guanys) i no hi ha hagut canvi de 


criteri comptable. 


 


4.- Observació 4 


 


Sindicatura: “Les memòries dels comptes anuals de REGSEGA dels exercicis fis-


calitzats no contenen la informació sobre medi ambient necessària i suficient d’acord 


amb allò establert en el PGC tenint en compte l’afectació i les mesures d’impacte 


ambiental establertes pel sistema de Segarra – Garrigues (vegeu apartat 2.3)”. 


 


Infraestructures.cat: Les mesures correctores d’impacte ambiental executades ho han 


estat per compte de la Generalitat de Catalunya i, en tant que inversions efectuades 


per compte d’aquesta Administració, no tenen afectació en l’immobilitzat material ni 


en el compte de pèrdues i guanys de REGSEGA, requisits previstos al PGC per a la 


seva constància a les memòries.  


 


En l’apartat sobre Informació de Medi Ambient de les memòries dels Comptes Anuals 


de REGSEGA es fa una descripció exhaustiva sobre les diferents actuacions que 


s’han fet en aquest àmbit, i no s’incompleix amb el que diu el PGC perquè no s’han 


produït incorporacions d’equips i instal·lacions a l’immobilitzat material de la Societat, 


com tampoc no s’han efectuat despeses amb la finalitat de protegir i millorar el medi 


ambient, ni s’han pres altres mesures de les definides en el PGC. 


5.- Observació 5 


 


Sindicatura: “De la revisió de la liquidació pressupostària s’estima que en el capítol 6 


d’inversions reals les obligacions reconegudes estan sobrevalorades en 1,47 M€ en el 


2010 i infravalorades en 55,95 M€ en el 2011. Respecte al capítol 9 d’ingressos per 


variació de passius financers s’han registrat incorrectament variacions d’actius i pas-


sius de Balanç per import de 12,08 M€ en l’exercici 2010 i de 77,02 M€ en l’exercici 


2011 per a equilibrar la liquidació del pressupost. A més en la liquidació d’aquest 


capítol de l’exercici 2011 hi manca reflectir 155,49 M€ corresponents a l’endeutament 


a llarg termini amb ASG (vegeu l’apartat 2.4)”. 


 


Infraestructures.cat: REGSEGA inclou com a obligacions reconegudes en el capítol 6 


d’inversions reals, la producció realitzada durant l’exercici (relacions valorades) atès 


que s’ajusta molt millor a la seva activitat que reconèixer les factures comp-


tabilitzades (certificacions) degut a l’important decalatge existent entre el moment 


d’executar les obres i el moment d’emetre les certificacions i les corresponents fac-


tures (a la posada en servei de l’obra). Per tant, no és que les inversions en el 2011 


estiguin infravalorades en 55,95 M€ sinó que s’han liquidat en exercicis anteriors. 


Addicionalment, cal assenyalar que el criteri emprat per REGSEGA és el considerat 


com a correcte, a partir de 2011, per la Intervenció General de la Generalitat en el 


cas de les obres de mètode alemany, modalitat en la que també existeix un desfa-


sament entre la producció i la certificació de les obres al produir-se aquesta a l’aca-


bament de les mateixes.  
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Respecte al capítol 9, l’import que la Sindicatura considera que manca reflectir de 


155,49 M€ d’euros a la liquidació pressupostària de 2011, és degut a que torna a 


considerar com a inversió les factures comptabilitzades i no la producció, i amb 


aquest criteri l’import a reflectir és de 72,5 M€, que està correctament inclòs als pas-


sius financers a llarg termini reflectits en la liquidació del pressupost. 


 


6.- Observació 6 


 


Sindicatura: “El contracte amb ASG estableix un pla de finançament a un tipus 


d’interès anual equivalent a l’EURIBOR més un diferencial amb pagaments del deute 


a 20 anys. S’observa que durant el període de vigència del contracte hi ha hagut una 


variació significativa en l’execució del contracte, així com en els valors registrats de 


l’euríbor mentre que no s’ha modificat el pla d’anualitats de pagaments a desem-


borsar a ASG que continua invariable (vegeu l’apartat 2.1.5)”. 


 


Infraestructures.cat: REGSEGA ha satisfet les anualitats previstes en el contracte per 


tal de donar compliment als termes i compromisos establerts en el mateix. 


 


La disminució de l’euríbor respecte a les estimacions inicials ha permès que amb 


aquests pagaments realitzats disminueixi la càrrega financera present i futura del 


contracte, permetent futurs estalvis atès que amb la mateixa anualitat pagada s’ha 


amortitzat major import de principal del saldo viu. 


  


En qualsevol cas, REGSEGA ja era coneixedora de la situació posada de manifest 


per aquesta Sindicatura i va analitzar diverses opcions que no es van arribar a con-


cretar perquè l’Acord de Govern de 30 de juliol de 2013 d’aprovació del PEF del 


regadiu del Sistema Segarra-Garrigues, va substituir el sistema de pagament mit-


jançant quotes anuals pel pagament de les factures a 30 dies. 


TERCERA.- OBSERVACIONS AL PROJECTE D’INFORME SOBRE LA FISCALITZA-


CIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 


 


Seguint el mateix ordre que l’emprat en l’informe de la sindicatura, tot seguit passem 


a formular les al·legacions corresponents a les observacions 7 a 12.  


 


1.- Observació 7  


 


Sindicatura: “L’afectació mediambiental de les obres del sistema Segarra-Garrigues, 


que l’EIA quantifica en 41.183,54 ha de les 70.150 ha previstes inicialment, ha tingut 


com a conseqüència, per una banda, la reducció de les hectàrees regables, i per 


una altra banda, un considerable retard en la seva execució atès que el contracte 


base preveia la finalització de les inversions en reg de transformació en el 2010 i les 


corresponents a reg de suport en el 2012 mentre que el PEF de la Societat aprovat en 


el 2013 amplia els terminis fins al 2017. Al tancament de l’exercici 2011 s’observa que 


es troben en promoció 13.041,44 ha, de les quals 5.607,91 ha han estat rebutjades 


pels regants afectats. Així mateix, 5.113 ha estan en disposició de regar, 2.536,44 ha 


en explotació i finalment en reg 1.427,59 ha (vegeu l’apartat 2.5.1). 
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Addicionalment, REGSEGA no ha facilitat els canvis en la superfície regable i la 


dotació d’aigua, ni les possibles incidències sobre la facturació de les tarifes de 


servei, consum i explotació, ni ha quantificat l’efecte que se’n pugui derivar. Tampoc 


es disposa de la quantificació de l’impacte sobre el cost de les obres previstes per 


les mesures correctores addicionals d’impacte ambiental, i finalment, cal esmentar 


que l’adequació i implementació de les mesures adoptades per minimitzar l’afectació 


de les zones protegides en compliment de la DIA i dels Plans de gestió i especial 


específics estan subjectes a revisió per part de les autoritats de la Unió Europea. 


Com a conseqüència, la Sindicatura considera que les diferents mesures correctores 


esmentades poden tenir un impacte molt significatiu sobre el contracte amb ASG.” 


 


Infraestructures.cat: En relació amb aquesta observació, cal analitzar separadament 


les conseqüències de l’afectació mediambiental del projecte del regadiu Segarra-


Garrigues en els aspectes tècnics, de calendari d’execució i econòmics.  


 


1. Impactes sobre aspectes tècnics  


 


A continuació s’adjunten dos quadres amb les dotacions, les superfícies de reg i els 


volums d’aigua de reg del Sistema Segarra-Garrigues, segons les condicions de 


licitació i les actuals en funció de la DIA 2010. 
 


 
 


El quadre que recull les condicions finals del regadiu que es deriven de la DIA 2010 


es conseqüència del procés administratiu que s’inicia el 13 de febrer de 2010 amb la 


informació pública de l’Estudi d’Impacte Ambiental. El dia 8 d’octubre de 2010 


s’aprova la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del Projecte de regadiu i de con-


centració parcel·lària del Segarra-Garrigues, i es fa públic l’acord segons la resolució 


MAH/3644/2010, de 22 d’octubre. 


 


Segons les dades dels quadres adjunts, es pot comprovar com la superfície total de 


reg passa de 70.150 a 68.645 hectàrees. Per tant disminueix en 1.505 hectàrees. El 


volum total d’aigua per al reg passa de 342 a 309 Hm3, que suposa una disminució 


de 33 Hm3. Aquestes variacions suposen una disminució del 2,14% de la superfície 


Condicions de Licitació Condicions DIA 2010


SECTOR DT DS3500 DS Total general SECTOR DT DS3500 DS Total general


1 1.600 1.600 1 1.665 1.665


2 900 900 2 1.627 1.627


3 5.440 3.340 8.780 3 3.797 630 4.427


4 7.800 7.800 4.1 3.842 1.520 5.362


5 2.880 630 3.350 6.860 4.2 970 3.482 450 4.902


6 5.070 3.790 8.860 5 2.062 1.922 2.045 6.029


7 3.960 1.460 5.420 6 3.853 1.415 1.419 6.687


8 2.560 1.780 4.340 7 757 2.378 1.669 4.804


9 2.540 1.790 4.330 8 2.163 416 1.712 4.291


10 1.710 1.710 9.1 1.598 1.196 2.794


11 3.050 3.050 9.2-15 2.172 0 2.934 5.106


12 4.900 4.900 10-11-14 2.730 3.134 5.864


13 4.700 4.700 12.1 2.490 227 3 2.720


14 4.400 4.400 12.2 2.627 905 982 4.514


15 2.500 2.500 13 3.402 734 3.717 7.853


Superficie total 47.110 630 22.410 70.150 Superficie total 35.755 13.629 19.261 68.645


Volum Aigua 


(Hm3)
306 2 34 342


Volum Aigua 


(Hm3)
232 48 29 309


DT: Dotació de transformació: 6.500 m3/ha i any


DS3500: Dotació de reg de suport a cereal d'hivern: 3.500 m3/ha i any


DS: Dotació de reg de suport: 1.500 m3/ha i any


Superficie en funció de dotacions de reg (hectàrees) Superficie en funció de dotacions de reg (hectàrees)


S’adjunten plànols de les condicions de licitació i de les condicions de la DIA 2010 


com a Documents núm. 2 i 3 respectivament
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de reg i del 9,6% del volum d’aigua per al reg, fets que no suposen cap variació sig-


nificativa respecte del projecte inicial, ni per tant de les condicions de licitació. 


 


Per analitzar l’adaptació i l’ús de les xarxes construïdes abans de la DIA 2010, s’ha 


de valorar la influencia que han tingut les variacions de dotacions i superfícies de reg 


sobre els criteris de disseny amb els que es dimensionen les mateixes. 


 


Els criteris bàsics de disseny són: 


 


• Per al volum de Basses: Consums setmanals.  


• Per als Bombaments: hores de bombament per setmana. 


• Per a les Xarxes: màxima demanda mensual segons dotacions i les hores 


de reg per dia. 


 


Qualsevol variació en la dotació de reg o en la localització de la superfície regada pot 


ser perfectament assumida ajustant aquests paràmetres de disseny. D’aquesta ma-


nera, la xarxa de reg construïda s’adapta perfectament a les condicions tècniques 


derivades de la DIA 2010. 


 


Així mateix, totes les obres i les instal·lacions construïdes abans de la DIA del 2010 


són útils per a regar la superfície prevista. Cal recordar que fins aquella data s’havien 


construït les infraestructures bàsiques del sistema de regadiu (estacions de bom-


bament, basses de regulació i xarxa primària), que són perfectament útils per a servir 


la superfície de reg derivada de la DIA 2010. Per tant, no hi ha cap actuació feta que 


en aquests moments estigui qüestionada per a l’ús del regadiu al que està destinada 


i, en conseqüència, no procedeix realitzar cap correcció valorativa de l’immobilitzat. 


 


2. Impactes sobre el calendari d’execució  


 


Pel que fa al calendari inicial d’execució d’obres, hi ha una sèrie de causes que ge-


neren un endarreriment en el mateix. Les causes més significatives d’aquest endar-


reriment són: 


 


• DIA 2010: 


Resten pendents de definir els condicionants ambientals d’alguns sectors per 


desenvolupar els projectes de xarxa de regadiu, com, entre d’altres, l’àrea que 


està condicionada al resultat de la prova pilot, els projectes de modernització 


de regs històrics, etc..., i que suposen entre un 15 i un 20% de l’àrea regable. 


És a dir, són zones susceptibles de regar segons la DIA, però que cal saber 


quins tipus de conreus es poden desenvolupar.  


 


• Llei Òmnibus: 


L’aprovació de la Llei 10/2011 canvia la manera en que s’aborden els pro-


jectes i les obres dels diferents sectors de reg. Aquesta llei habilita a la Co-


munitat de Regants a executar amb recursos propis la part de la xarxa de reg 


equivalent a la seva contribució econòmica. Aquest fet ha comportat l’adap-


tació dels projectes d’obres ja redactats, a la vegada que la Comunitat de 


Regants ha necessitat un temps per tal d’adaptar-se a la nova situació. 
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• Execució de les obres de la societat estatal ACUAES: 


Un altre factor que condiciona el compliment del calendari previst inicialment 


del projecte és el ritme d’execució de les obres del canal principal i la presa 


d’Albagés que ha d’executar ACUAES, empresa pública del Govern de l’Estat. 


Hi han alguns sectors que no s’han pogut desenvolupar degut al retard acu-


mulat en l’execució de les obres que executa l’esmentada societat estatal. Ini-


cialment el calendari preveia el final de les obres al 2008, i actualment, el final 


previst és el 2016. Cal recordar que el canal és el que subministra l’aigua a les 


infraestructures construïdes per la Generalitat. Per tant, sense el canal en ser-


vei no es pot regar. 


 


• El ritme d’execució de la Concentració Parcel·lària: 


Els endarreriments en la finalització de determinats projectes de concentra-


ció parcel·lària pels canvis deguts a la DIA 2010 i per la dificultat admi-


nistrativa pròpia d’aquest procés, també ha condicionat la possibilitat de 


desenvolupar projectes constructius de la xarxa de reg. Inicialment el 


calendari preveia el final de les obres al 2008, i actualment, el final previst és 


el 2020. En la seqüència de desenvolupament del regadiu, primer s’han 


d’executar els projectes de concentració parcel·laria, i a continuació els de 


la xarxa de reg. 


 


• Canvi de criteri d’inversió en les obres de reg: 


A partir de 2012, es va decidir, per tal de rendibilitzar la inversió pública, que 


la construcció dels diferents sectors de reg es portaria a terme quan es dis-


posés d’una superfície significativa de reg garantida, propera al 80%. Per 


aquest motiu, només s’inicia l’execució d’un determinat sector de reg quan es 


disposa de la signatura d’adhesió al reg per part dels regants del 80% de la 


superfície regable. Per tant, no es realitza cap inversió en regadiu que no 


tingui garantida la seva immediata posta en servei pels regants. 


 


Per tots aquest fets exposats, amb les estimacions que en aquests moments es 


disposen en quant al calendari, la data de finalització del sistema de reg es pot situar 


al voltant del 2022. Cal recordar que, com s’ha exposat amb anterioritat, qui marca 


principalment en aquests moments el ritme d’execució de les obres és la Comunitat 


de Regants, en funció de les adhesions al reg, cosa que és perfectament normal i 


generalitzada, com passa en altres nous regadius de gran abast territorial com 


l’Algerri Balaguer, Terra Alta, Xerta-Sènia, Segrià Sud, etc. 


 


3. Impactes econòmics  


 


Els canvis tècnics que implica la DIA 2010, tal i com s’ha comentat en l’apartat 1, no 


tenen efectes significatius en el cost d’execució de les obres. 


 


Fent èmfasi en els mateixos arguments sobre l’impacte de la DIA 2010 en aspectes 


tècnics, a nivell de cost d’execució de la xarxa de regadiu, les estimacions rea-


litzades no preveuen cap variació significativa com a conseqüència de la DIA 2010. 


Efectivament, és tracta de regar una superfície sensiblement igual, amb una localit-







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 31/2014 


64 


zació molt coincident i amb un volum d’aigua també similar. Per tant, es tracta d’a-


daptar la xarxa de reg secundària, encara no construïda al 2010, a les variacions de 


superfície com a conseqüència de l’aplicació de la DIA 2010. 


D’acord amb allò esmentat anteriorment, els canvis tècnics introduïts per la DIA 2010 


tampoc no provoquen cap afectació econòmica sobre la tarifa de servei i la tarifa de 


consum i explotació, donat que el nombre d’hectàrees a transformar i els volums 


d’aigua són sensiblement iguals als inicialment previstos. Efectivament, d’una banda, 


la tarifa de servei, que és la contribució econòmica a càrrec dels regants del cost 


total de les obres segons la llei vigent, no es veu afectada per les condicions deri-


vades de la DIA 2010, atès que, com s’ha comentat anteriorment, el nombre d’hec-


tàrees a transformar és sensiblement similar a l’inicialment previst. D’altra banda, pel 


que fa a la tarifa de consum i explotació, atès que el volum d’aigua per al reg també 


és sensiblement similar a l’inicialment previst, tampoc no es veu afectada per les 


condicions derivades de la DIA 2010. 


 


Per tant, no es preveu que les diferents mesures correctores generades per la DIA 


2010 tinguin un impacte significatiu en el contracte vigent entre Infraestructures.cat i 


l’adjudicatari. 


 


Pel que fa a la quantificació de l’impacte econòmic directe al projecte Segarra-Gar-


rigues, per incloure les mesures correctores/compensatòries addicionals derivades 


de la DIA i Acord de Govern 2010, estan valorades segons l’Acord de Govern de 


data 2 de novembre de 2010, dotant addicionalment un pressupost total de 73,26 


milions d’euros durant el període 2012-2019 per poder fer front a aquestes mesures. 


Aquestes mesures i el seu cost previst esmentat anteriorment no formen part del 


contracte vigent entre Infraestructures.cat i l’adjudicatari. 


 


De forma progressiva, i d’acord amb els diferents departaments i organismes res-


ponsables, s’estan desenvolupant, segons l’esmentat Acord de Govern i DIA 2010, 


les mesures previstes. Existeixen tres comissions de seguiment de la DIA que es 


reuneixen periòdicament per vetllar pel seu correcte compliment:  


 


a) Comissió Mixta de Concertació i Control: formada per representants dels depar-


taments responsables (DAAM i DTES), la Comunitat de Regants i entitats cien-


tífiques/ protecció d’hàbitats. 


 


b) Comissió de Seguiment del Hàbitats Esteparis: formada per representants dels 


departaments responsables (DAAM i DTES), la Comunitat de Regants i entitats 


científiques/ protecció d’hàbitats. 


 


c) Comissió de Seguiment Ambiental de les Obres: formada per representants dels 


departaments responsables (DAAM i DTES) i la Comunitat de Regants. 


 


Addicionalment, aquest seguit de mesures estan subjectes a revisió permanent per 


part de la UE. Amb periodicitat semestral (mesos de juny i desembre), des de fa 3 


anys, la Generalitat de Catalunya lliura un informe de seguiment a la UE, l’estructura 


del qual ha estat consensuada amb la pròpia UE. Aquest informe està confeccionat 
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pel Departament de Territori i Sostenibilitat (autoritat ambiental del Govern de Ca-


talunya) i pel Departament d’Agricultura amb l’assessorament d’Infraestructures.cat. 


Mitjançant aquest informe es notifica a la UE el compliment i grau d’avanç de les 


mesures correctores i compensatòries definides en la DIA 2010, obtenint fins a la 


data un resultat satisfactori per la UE. 


2.- Observació 8 


 


Sindicatura: “Les IIC no preveuen la justificació de les necessitats que pretenen co-


brir-se així com la idoneïtat dels contractes en compliment de l’article 22 de la LCSP 


(vegeu l’apartat 2.5.2)”. 


 


Infraestructures.cat: Les IIC no contenen la previsió indicada per la Sindicatura, en 


tant en quant l’exigència prevista a l’article 22 de la LCSP, que es deixi constància de 


les necessitats dels contractes, ve referida a la documentació preparatòria del con-


tracte i no a les instruccions internes de contractació, com no podia ser d’altra ma-


nera tenint en compte que les IIC no regulen la documentació preparatòria del con-


tracte sinó que, com l’article 175 de la LCSP estableix, regulen els procediments de 


contractació de forma que quedi garantida l’efectivitat dels principis de publicitat, 


transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i que el contracte és adju-


dicat a l’oferta econòmicament més avantatjosa.  


 


3.- Observació 9 


 


Sindicatura: “La contractació de determinats serveis i subministraments s’ha realitzat 


d’acord amb l’ordre interna “Procediment per a l’impuls i tramitació de contractes 


menors i comandes ordinàries” que es limita a establir el termini de vigència, la 


formalització únicament amb el full de descripció i conformitat que genera el sistema 


signat pel director de divisió i el director general, i que no serà necessari generar 


notificacions d’adjudicació als proveïdors, i en conseqüència sense l’aplicació ni tra-


mitació del procediment d’adjudicació pels contractes que superin el llindar dels 


menors. El contingut d’aquesta ordre interna és contrari a les IIC de REGSEGA que 


estableixen la tipologia de contractes que hi estan subjectes i els procediments 


d’adjudicació, coincidint amb el que preveu la LCSP”. 


 


Infraestructures.cat: D’entrada assenyalar que en els casos en que els contractes 


estaven subjectes a la LCSP, REGSEGA va aplicar un procediment de contractació 


per la seva adjudicació, (i) bé el previst a la Instrucció del procediment per a l’impuls 


i tramitació de contractes menors i comandes ordinàries, (ii) bé la resta de proce-


diments previstos a les IIC quan no era d’aplicació la precitada Instrucció interna.  


 


Respecte als contractes descrits als apartats 5 a 8 del quadre que consta en la 


pàgina 46[13] del seu informe, posar de manifest el següent: 


 


 


13. Els números de pàgina es refereixen al projecte d’informe. En l’edició de l’informe definitiu, la paginació pot 


haver variat lleugerament. (Nota de la Sindicatura) 
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5. Honoraris lletrat assessor pels serveis jurídics d’assessorament al Consell 


d’Administració de la companyia i assessorament legal en matèria de contractació 


des del 1-8-2011 fins el 31-7-2012, per import de 65.000 €.  


 


La designació de Lletrat Assessor pel Consell d’Administració de les societats 


mercantils de la Generalitat no està subjecta a la LCSP ni, per tant, a les IIC, 


com raonem seguidament. REGSEGA era una empresa de la Generalitat de les 


previstes a l’article 1.b) b.2 del Text Refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 


l’Empresa Pública Catalana, és a dir, una societat mercantil amb participació 


majoritària de la Generalitat (de fet, amb participació del 100% del seu capital 


per la Generalitat). De conformitat amb l’article 35.1 de la citada Llei 4/1985 


aquestes societats es troben subjectes a les normes civils i mercantils. La 


designació de Lletrat Assessor s’encabeix dintre de les funcions i atribucions 


del Consell d’Administració d’una societat i es troba regulada per la Llei estatal 


39/1975, de 31 d’octubre, sobre designació de lletrats assessors de l’òrgan 


d’administració de determinades societats mercantils. L’objectiu bàsic de la 


designació és l’assessorament en dret sobre la legalitat dels acords i decisions 


que s’adoptin pel propi Consell, legalitat que, en el cas que ens ocupa, tenia 


especial rellevància en el procés de reducció d’ens instrumentals (com són, 


entre d’altres, les societats mercantils) de la Generalitat en compliment de la 


Disposició Addicional Sisena de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures 


fiscals i financeres, i que va suposar la fusió de REGSEGA i d’altres societats de 


la Generalitat amb Infraestructures.cat (l’escriptura de fusió per absorció de 


REGSEGA va ser autoritzada pel notari Joan Carles Farrés Ustrell el 27 d ’abril 


de 2012). 


 


El marc legal i l’objectiu funcional de la designació de Lletrat Assessor per un 


Consell d’Administració són els mateixos que la designació de Secretari del 


Consell i el nomenament dels propis membres del Consell. Cap d ’aquests 


supòsits poden assimilar-se a la contractació de serveis de tercers subjectes a 


la LCSP, molt especialment pels elements de confiança i confidencialitat que 


presideixen les designacions i nomenaments, i perquè es tracta d ’activitats 


professionals en l’àmbit de l’estructura interna de la societat, doncs els desig-


nats o nomenats formen part de la mateixa. Des d’un punt de vista formal i de 


jerarquia normativa posem també de manifest que la Llei 39/1975 especifica 


que el Lletrat Assessor és objecte de designació i que ha de pertànyer com 


exercint al col·legi d’advocats on la societat tingui el seu domicili o desenvolupi 


les seves activitats. Es tracta, doncs, d’una designació per a desenvolupar fun-


cions internes que requereixen la confiança de l’òrgan d’administració que ha 


de ser assessorat.  


 


Aquest criteri és el que ha estat seguit de forma reiterada i constant en els anys 


revisats per part de totes les administracions públiques, de les entitats, orga-


nismes i empreses que en depenen i ens al seu servei, criteri que ha estat 


ratificat per la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 


pública, que en el seu article 10 (d) i), exclou de l’àmbit de la seva aplicació els 


serveis jurídics relacionats, inclús de forma ocasional, amb l’exercici de poder 


públic. 
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Finalment, hem de posar de manifest que, ateses les especials finalitats de la de-


signació, l’assessorament del professional designat s’extingí en el moment de la 


dissolució de REGSEGA per la seva absorció per Infraestructures.cat, cosa que 


va suposar que la contraprestació per l’assessorament es limités a la quantitat de 


48.750,00 € en funció de la duració del mateix. 


 


6. Notari. Transformació de la societat REGSEGA, SAU en SL, per import de 


46.741,17 € 


 


L’autorització notarial de l’escriptura de dissolució també està exclosa de l’àmbit 


de la LCSP d’acord amb allò previst a l’article 4.1.b), en tant en quant, havent de 


minutar dits fedataris públics d’acord amb els aranzels establerts pel Reial Decret 


1426/1989, de 17 de novembre, pel que s’aprova l’aranzel dels Notaris, no es 


tracta d’una prestació a la que sigui possible donar-li publicitat, afavorir la concur-


rència d’ofertes, negociar les condicions o promoure diferents ofertes econò-


miques.  


En aquest sentit, dit servei no està previst actualment en el Vocabulario Común de 


Contratos públicos (Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión de 28 de 


noviembre de 2007). 


 


Aquest criteri és el que ha estat seguit de forma reiterada i constant en els anys 


revisats per part de totes les administracions públiques, de les entitats, organis-


mes i empreses que en depenen i ens al seu servei, i aquest criteri ha estat 


ratificat per la nova regulació aprovada pel legislador europeu en la Directiva 


2014/24/UE, abans referida, al preveure en l’article 10 d) iii) com a servei jurídic 


exclòs de la seva aplicació, els serveis de certificación y autenticación de docu-


mentos que deban ser prestados por un notario.  


 


7. Consum telefònic CTTI per import de 40.000 € 


 


El servei contractat per REGSEGA amb el CTTI està exclòs de l’àmbit de la LCSP 


per venir directament regulat pel Decret 26/1999, pel qual s’aprova l’Estatut del 


Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 


Catalunya que estableix el següent, i més concretament per allò disposat al seu 


article 3 que seguidament transcrivim:  


 


Article 3.  


 


El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació gestionarà de 


forma directa o indirecta la implantació, la gestió i l’explotació dels serveis, els 


sistemes i les xarxes de telecomunicacions i telemàtiques que siguin neces-


sàries per al funcionament de la Generalitat de Catalunya i de les entitats, 


organismes i empreses que en depenen. 


 


I d’acord amb allò previst a l’article 5è de dit Decret que quan regula la fac-


turació de dits serveis estableix que aquesta es farà segons les tarifes apro-
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vades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el que comporta que no es 


tracta d’una prestació a la que sigui possible donar-li publicitat, afavorir la 


concurrència d’ofertes, negociar les condicions o promoure diferents ofertes 


econòmiques.  


Article 5.  


 


El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació facturarà per 


al compliment de les seves funcions els serveis que presta als diferents 


organismes de la Generalitat de Catalunya segons les tarifes aprovades pel 


Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquestes hauran de ser suficients per 


cobrir el cost complet de la prestació dels serveis i inclouran el cost ordinari 


de l’explotació, les amortitzacions tècniques dels immobilitzats, els costos 


financers de les inversions i el cost de l’estructura de l’empresa. 


8. Subministrament electricitat per import de 27.650,00 € 


 


REGSEGA va contractar el subministrament elèctric per l ’any 2011 el 3 de 


gener d’aquell any mitjançant comanda. Amb posterioritat, un cop la societat es 


va fusionar amb Infraestructures.cat, el subministrament elèctric de la seu de 


Tàrrega es va licitar mitjançant un contracte derivat de l ’Acord Marc de submi-


nistrament d’energia elèctrica de la Generalitat de Catalunya (Exp. 2011/3) ad-


judicat per la Comissió Central de Subministraments en data 14 de desembre 


de 2011. 


 


4.- Observació 10 


 


Sindicatura: “S’ha tramitat un contacte per treballs d’ampliació d’assistència tècnica 


de 84.425,68 € al mateix adjudicatari del servei principal, mitjançant un procediment 


negociat sense publicitat, que no compleix el requisit establert en les IIC per sobre-


passar el 50% del contracte primitiu i que s’hauria d’haver tramitat com a un nou con-


tracte independent (vegeu l’apartat 2.5.3).” 


 


Infraestructures.cat: Com es desprèn de la documentació de l’expedient d’aquest 


contracte que es va lliurar a aquesta Sindicatura, REGSEGA va contractar els serveis 


d’“Ampliació dels treballs d’assistència tècnica a la redacció del projecte d’obra de la 


concentració parcel·lària als termes municipals de Sarroca de Lleida i Torres de 


Segre” amb clau OC-04003.A, seguint el procediment establert en l’article 154.d) de 


la LCSP, que no té cap limitació econòmica, i no el previst en l’article 158.b) del 


mateix cos legal considerat per aquesta Sindicatura.  


 


La contractació de dit servei es va realitzar donant compliment a l’encàrrec rebut del 


Director general de Desenvolupament Rural de data 22-12-2010, del que es desprèn 


que el procediment a seguir era el negociat sense publicitat per especificitat tècnica, 


atès que els treballs contractats s’havien d’integrar en el projecte contractat, i 


l’empresa adjudicatària dels treballs de referència era l’única que tècnicament podia 


dur a terme dita integració.  
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5.- Observació 11 


 


Sindicatura: “Diversos contractes presenten en els exercicis fiscalitzats indicis de 


fraccionament per despeses que haurien de requerir ser licitats i adjudicats d’acord 


amb les IIC i la LCSP (vegeu l’apartat 2.5.4).” 


 


Infraestructures.cat: Com es desprèn de la pàgina 50[14] de l’informe, aquesta Sindi-


catura es refereix en concret als següents contractes: 


 


- De manteniment de la web, referits pel que fa a l’exercici 2011 als apartats 5 i 


7 del quadre obrant a la pàgina 49[14] de l’informe (quadre 34), i pel que fa al 


2010 a l’apartat 12 del quadre 35;  


 


- i de compra de vals restaurant per al personal, referits pel que respecta a 


l’exercici 2011 als apartats 3, 4 i 9, i pel que fa a l’exercici 2010, a l’apartat 11 


(quadres 34 i 35).  


Al respecte assenyalar que la contractació de l’exercici 2011 es va realitzar mit-


jançant contractes menors, en tant en quant REGSEGA es trobava en fase d’in-


tegració en l’estructura d’Infraestructures.cat, el que comportava que la necessitat 


dels serveis de REGSEGA seria contractada per Infraestructures.cat un cop ambdues 


empreses estiguessin fusionades.  


6.- Observació 12 


 


Sindicatura: “Dels vuit convenis formalitzats per REGSEGA, set tenen la naturalesa 


jurídica de contractes administratius de serveis i no de convenis, donat l’objecte 


d’aquests, i per tant s’haurien d’haver tramitat d’acord amb la LCSP. També s’ha 


detectat un conveni amb naturalesa jurídica de subvenció per al que s’hauria d’haver 


aplicat la LGS (vegeu l’apartat 2.5.5).” 


 


Infraestructures.cat: Al respecte posar de manifest que REGSEGA va subscriure els 


convenis referits en l’informe d’aquesta Sindicatura, en compliment dels corres-


ponents encàrrecs rebuts del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i del 


d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de conformitat amb el conveni subscrit amb 


la Generalitat el 23 de juliol de 2002.  


 


 


Atès tot l’anterior, 


 


SOL·LICITO: Que es tingui per compareguda a Infraestructures.cat en el tràmit 


d’al·legacions, per efectuades les al·legacions que es contenen en el present escrit, i 


 


 


14. Els números de pàgina es refereixen al projecte d’informe. En l’edició de l’informe definitiu, la paginació pot 


haver variat lleugerament. (Nota de la Sindicatura) 
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en els seus mèrits, siguin tingudes en compte en la redacció de l’informe definitiu o 


s’acordi la seva inclusió i constància en l’informe 13/2013-A.  


 


 


Pilar Matesanz Sànchez 


Directora de Contractació i Finances 


 


Barcelona, a 12 de novembre de 2014 


 


 


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


4.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades per Infraestructures.cat han estat degudament analitzades i 


valorades per la Sindicatura de Comptes. 


 


Les al·legacions a les observacions números 2 i 9 presentades han comportat modi-


ficacions en el text. La resta d’al·legacions no han fet alterar el text de l’informe, ja sigui 


perquè són explicacions que confirmen la situació descrita en el projecte d’informe o 


perquè no es comparteixen els judicis que s’hi exposen. 
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 


 
 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 27 de novembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindi-
catura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Sr. Jordi Pons i Novell, amb 
deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 29/2014, relatiu a la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals, exercicis 2010, 2011 i 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 11 de desembre de 2014 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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CCMA Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 


CCRTV Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 


CR  Catalunya Ràdio, SRG, SA 


IC CCRTV Interactiva, SA 


M€ Milions d’euros 


TVC Televisió de Catalunya, SA 


TVCM TVC Multimèdia, SL 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTIUS, ABAST I METODOLOGIA DE L’INFORME 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’ac-


tivitats i del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, emet aquest informe 


de fiscalització dels comptes anuals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 


(CCMA) corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012.  


 


S’ha realitzat una fiscalització de regularitat a fi de comprovar que els comptes anuals de la 


CCMA representen raonablement la seva situació economicofinancera i que la seva ac-


tuació s’ha ajustat a la legalitat vigent que li és aplicable, especialment en l’àmbit comp-


table, pressupostari i de despeses de personal. 


 


Aquest informe es complementa amb els de Televisió de Catalunya, SA (TVC) (informe 


18/2014) i Grup CCMA (informe 30/2014). La contractació de la CCMA s’analitza en l’in-


forme del Grup CCMA, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


Quant a l’àmbit temporal, l’informe es refereix als exercicis 2010, 2011 i 2012, encara que 


quan ha estat necessari i, per tal de facilitar-ne la comprensió, s’ha inclòs informació an-


terior i posterior. 


 


El treball de camp d’aquesta fiscalització va finalitzar el mes de maig del 2014. 


 


L’anterior informe de fiscalització de la CCMA emès per la Sindicatura de Comptes va ser 


el 12/2011, corresponent als exercicis 2007, 2008 i 2009. El seguiment de les recoma-


nacions incloses en aquell informe es fa en l’apartat 4. 


 


El treball de fiscalització ha inclòs totes aquelles proves amb l’abast que s’ha considerat 


necessari per obtenir evidències suficients i pertinents amb l’objectiu d’aconseguir una ba-


se raonable que permeti manifestar les conclusions que es desprenen del treball realitzat. 


La fiscalització ha inclòs la revisió dels papers de treball dels auditors externs de la CCMA. 


 


 


1.2. CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS 


1.2.1. Naturalesa jurídica 


La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) va ser creada mitjançant la Llei 


10/1983, del 30 de maig, perquè exercís les funcions que corresponen a la Generalitat en 


l’àmbit de la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió en tot el territori de Ca-


talunya. La Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, va canviar la denominació de CCRTV per CCMA 


i va actualitzar la regulació d’aquest ens i dels serveis audiovisuals de la Generalitat de 


Catalunya que tenia encomanats. D’acord amb aquesta llei, la CCMA és una entitat de dret 
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públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar adscrita a l’Administració 


de la Generalitat per mitjà del departament competent en matèria audiovisual. La CCMA 


actua amb plena autonomia funcional respecte a l’Administració a la qual està adscrita, en 


els termes establerts per aquesta Llei i per la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de 


comunicació audiovisual de Catalunya. A més, la seva activitat s’ha d’ajustar a les normes 


de dret privat, llevat dels supòsits en què la llei determini l’aplicació del dret públic i, en 


tots els casos, en les relacions de la CCMA amb l’Administració a la qual està adscrita. La 


CCMA i les seves empreses filials van estar adscrites al Departament de Cultura i Mitjans 


de Comunicació de la Generalitat de Catalunya fins al 4 de gener del 2011 i des d’aquesta 


data ho estan al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, concre-


tament a la Secretaria General. 


 


 


1.2.2. Òrgans de govern 


Fins al 27 de febrer del 2012 els òrgans de govern de la CCMA van ser el Consell de 


Govern, el director general i el Consell Assessor de Continguts i de Programació.  


 


El 28 de febrer del 2012 va entrar en vigor la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació 


de diverses lleis en matèria audiovisual, amb la finalitat de simplificar i racionalitzar l’es-


tructura, l’organització i el funcionament de diversos agents públics de l’àmbit audiovisual i 


adequar diversos aspectes a les realitats actuals per tal de millorar la competitivitat del 


conjunt del sector. Aquesta llei va reduir el nombre de membres del Consell de Govern i 


del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la CCMA i va suprimir la figura del 


director general, establerta per la Llei 11/2007 com a òrgan executiu de la CCMA. Les fun-


cions de director general es van addicionar a les de president del Consell de Govern, que, 


d’aquesta manera, va assumir la direcció executiva ordinària de la CCMA. Per tant, des del 


28 de febrer del 2012 la CCMA s’estructura en els òrgans següents: 


 


a) El Consell de Govern i el president. 


b) El Consell Assessor de Continguts i de Programació. 


 


El Consell de Govern i el president 


El Consell de Govern és el màxim òrgan de govern i administració de la CCMA. Fins al 27 


de febrer del 2012 el Consell de Govern es va compondre de dotze membres elegits pel 


Parlament de Catalunya per majoria de dos terços, després que el Consell de l’Audiovisual 


de Catalunya els proposés i en verifiqués la idoneïtat. La Llei 2/2012 estableix que el Con-


sell de Govern es compon de sis membres i desenvolupa les funcions de direcció exe-


cutiva ordinària per mitjà del seu president, el qual pot delegar aquestes funcions en els 


consellers. El president del Consell de Govern també presideix la CCMA.  


 


Els membres del Consell de Govern tenen la condició d’alts càrrecs de la Generalitat, la 


durada del seu mandat és de sis anys i no poden ser renovats llevat que hagin accedit al 
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càrrec dins els sis mesos anteriors al seu finiment, cessen quan fineix el seu mandat però 


continuen exercint la seva funció fins a la presa de possessió dels nous consellers. Cada 


tres anys s’ha de renovar la meitat dels membres del Consell de Govern. 


 


En el període fiscalitzat el Consell de Govern de la CCMA estava integrat pels membres se-


güents: 


 


Quadre 1. Membres del Consell de Govern 


Membre 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 


Albert Sáez Casas (president) (fins al 24 de març del 2010)    


Enric Marín Otto (president) (des del 14 d’abril del 2010 fins al 30 de març del 2012) X X  


Brauli Duart Llinares (a)  X X X 


Marc Puig Guàrdia (fins al 13 de juliol del 2011)  X   


Roger Loppacher Crehuet (fins al 30 de març del 2012) (b) X X  


Anna Balletbò Puig (fins al 30 de març del 2012)  X X  


Eduard Berraondo Cavallé (fins al 30 de març del 2012) X X  


Xavier Guitart Domènech X X X 


Núria Llorach Boladeras X X X 


Armand Querol Gasulla X X X 


Joan Manuel del Pozo Àlvarez (fins al 30 de març del 2012) X X  


Àngela Vinent Besalduch (fins al 30 de març del 2012) X X  


Josep Viñeta Balcells (fins al 30 de març del 2012) X X  


Antoni Pemán Vicastillo (des del 30 de març del 2012)   X 


Josep Vilar Grèbol (des del 30 de març del 2012)   X 


Font: Elaboració pròpia. 


Notes:  


(a) President des del 30 de març del 2012.  


(b) President en funcions des del 24 de març del 2010 fins al 14 d’abril del 2010. 


 


El president del Consell assumeix la representació institucional de la CCMA. El Parlament 


l’escull entre els membres del Consell de Govern per majoria de dos terços. Des de l’en-


trada en vigor de la Llei 2/2012, si en una primera votació no s’obté aquesta majoria, el 


president del Consell de Govern serà elegit per majoria absoluta en una segona votació. El 


seu mandat té una durada de sis anys però en cap cas no pot ser renovat. El càrrec de 


president s’ha de renovar cada sis anys coincidint amb el finiment del mandat. A més, 


aquesta llei estableix que el Consell de Govern pot dotar-se d’una vicepresidència que pot 


exercir les funcions delegades que el president consideri pertinents.  


 


D’acord amb la Llei 11/2007, el Consell de Govern es reuneix en sessió ordinària almenys 


quatre vegades al mes. L’article 12.3 de la Llei 11/2007 estableix que el Consell de Govern 


ha d’aprovar un reglament de funcionament intern per regular els drets i deures dels con-


sellers, les activitats que els corresponen, les reunions que han de tenir, les majories que 


es requereixen perquè puguin adoptar acords i tot allò relatiu al funcionament del Consell 
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no establert en la Llei 11/2007. El Consell de Govern va aprovar el Reglament de funcio-


nament intern el 4 de juliol del 2012. 


 


L’article 8 de la Llei 11/2007 estableix que els membres del Consell de Govern no poden 


tenir interessos directes ni indirectes en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de 


premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomunicacions o d’internet, ni en cap mena 


d’entitat relacionada amb el subministrament o la dotació de material o de programes a la 


CCMA o a les seves empreses filials ni amb cap mena de prestació de serveis o de relació 


laboral en actiu amb televisions o ràdios públiques ni en les seves empreses filials. Si un 


membre del Consell de Govern es troba en algun dels supòsits d’incompatibilitat especi-


ficats, disposa d’un termini de tres mesos per adequar la seva situació; si no ho fa, se’n 


produeix el cessament de manera automàtica. 


 


Un conseller que va exercir el càrrec fins al 30 de març del 2012 es trobava en causa 


d’incompatibilitat per tenir interessos en diverses societats limitades del sector audiovisual. 


No obstant això, el tancament registral per manca de dipòsit dels comptes d’aquestes 


societats i la seva baixa en l’índex d’entitats fan pensar que les societats eren inactives. 


 


Un conseller que exerceix el càrrec des del 30 de març del 2012 es trobava en causa 


d’incompatibilitat per tenir interessos en una societat limitada que tenia per objecte la crea-


ció, edició, impressió, il·lustració, compaginació, confecció, documentació, distribució, im-


portació, exportació, i cessió de tot tipus de productes culturals, en especial literaris i au-


diovisuals. La Junta General de la societat, en sessió celebrada el 4 de novembre del 


2014, va acordar modificar el seu objecte social suprimint qualsevol referència a productes 


audiovisuals. 


 


El director general 


El director general de la CCMA era nomenat pel Consell de Govern per mitjà de convo-


catòria pública prèvia, entre professionals amb prestigi i competències reconegudes, i 


tenia la condició de personal laboral d’alta direcció. Des del 8 de maig del 2008 fins al 6 de 


setembre del 2010 va ser directora general Rosa Cullell Muniesa. A partir d’aquesta data i 


fins al 30 de març del 2012, el director general va ser Ramon Mateu Llevadot. Des d’a-


questa data, en compliment de la Llei 2/2012, les funcions del director general s’addi-


cionen a les del president del Consell de Govern, que, d’aquesta manera, assumeix la 


direcció executiva ordinària de la CCMA. 


 


El Consell Assessor de Continguts i de Programació 


El Consell Assessor de Continguts i de Programació és l’òrgan assessor en matèria de pro-


gramació i de continguts i assisteix el Consell de Govern i el president (el director general 


fins l’entrada en vigor de la Llei 2/2012) en la definició i avaluació de les polítiques i les 
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estratègies de programació dels diversos mitjans i serveis de la CCMA. Està integrat per 


setze membres (vint-i-un membres fins l’entrada en vigor de la Llei 2/2012) elegits pel 


Parlament per majoria de dos terços en primera votació o per majoria absoluta en una se-


gona votació, entre persones de prestigi reconegut, els quals han de representar la plu-


ralitat de la societat catalana. El mandat dels membres s’ha de renovar cada quatre anys. 


 


En el període fiscalitzat el Consell Assessor de Continguts i de Programació de la CCMA 


estava integrat pels membres següents: 


 


Quadre 2. Membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació 


Membre 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 


Manel Garcia Biel (president) (fins al 21 de maig del 2012) X X  


Immaculada Juan Franch (presidenta des del 21 de maig del 2012)  X X X 


Rosa Ma. Calafat Vila  X X X 


Fèlix Riera Prado (fins al 28 de febrer del 2011) X   


Enric Homs Martínez (fins al 20 de setembre del 2012) X X  


Sue Aran Ramspott (fins al 20 de setembre del 2012) X X  


Valèria Aubareda Tarruella (fins al 28 de març del 2011) X   


Enric Bastardes Porcel  X X X 


Josep Cabré Clariana (fins al 20 de setembre del 2012) X X  


Miquel Àngel Escobar Gutiérrez X X X 


Víctor Gasión Clupés (fins al 20 de setembre del 2012) X X  


Mohamed Hilal Beni Ali (fins al 20 de setembre del 2012) X X  


Irene Jezabel Sánchez Masegosa (fins al 20 de setembre del 2012) X X  


José Martí Gómez (fins al 17 de juliol del 2012)  X X  


Josep Rafecas Jané  X X X 


M. Àngels Sanuy Castells (fins al 20 de setembre del 2012) X X  


Erica Tarifa García  X X X 


Jordi Turtós Orbañanos (fins al 20 de setembre del 2012) X X  


Joan Vidal de Ciurana (fins al 31 de gener del 2011) X   


Jordi Viladrosa Clua  X X X 


Valentín Villagrasa Serrano (fins al 20 de desembre del 2010)    


Agustí Argelich Gironès (des del 20 de setembre del 2012)   X 


Lorena Asensio Pesas (des del 20 de setembre del 2012)   X 


Sílvia Cànovas Garcia (des del 20 de setembre del 2012)   X 


Dolors Llobet Maria (des del 20 de setembre del 2012)   X 


Manel Manzanas Garcia (des del 20 de setembre del 2012)   X 


Àlex Mañé Magrí (des del 20 de setembre del 2012)   X 


Ima Mis Cabeza (des del 20 de setembre del 2012)   X 


Mar Pons Púbul (des del 20 de setembre del 2012)   X 


Lourdes Ventolà Mallart (des del 20 de setembre del 2012)   X 


Font: Elaboració pròpia. 
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D’acord amb l’article 17 de la Llei 11/2007, el Consell Assessor de Continguts i de Pro-


gramació ha d’emetre un informe semestral sobre el desenvolupament de les programa-


cions dels diversos mitjans i serveis de la CCMA. L’únic informe aprovat en el període 


fiscalitzat va ser el del 22 de març del 2010. 


 


 


1.3. INFORMES D’AUDITORIA 


La CCMA no està obligada a sotmetre els seus comptes a auditoria externa. No obstant 


això, els comptes anuals corresponents a l’exercici 2010 van ser auditats per KPMG Audi-


tores, SL, i els corresponents als exercicis 2011 i 2012 per PricewaterhouseCoopers 


Auditores, SL.  


 


El 5 d’abril del 2011, el 15 de maig del 2012 i el 29 d’abril del 2013 els auditors van 


emetre els informes corresponents als exercicis 2010, 2011 i 2012, respectivament. Els 


tres informes inclouen una limitació a l’abast referida a la impossibilitat de concloure 


sobre la valoració de la participació en TVC Multimèdia, SL (TVCM) per no disposar d’in-


formació suficient de la seva participació en Audiovisual Sport, SL (AVS) (vegeu l’apartat 


2.2.2). 


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ 


2.1. ESTATS FINANCERS 


A continuació es presenten els balanços corresponents al 31 de desembre del 2009, del 


2010, del 2011 i del 2012 i els comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2009, 2010, 


2011 i 2012. Els estats de canvis en el patrimoni net dels exercicis corresponents als 


exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 i els estats de 


fluxos d’efectiu el 31 de desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 es presenten en 


els apartats 2.4 i 2.5, respectivament. 


 


 


2.1.1. Balanços de situació corresponents al 31 de desembre del 2009, del 


2010, del 2011 i del 2012 


A continuació es presenten els balanços de situació corresponents al 31 de desembre del 


2009, del 2010, del 2011 i del 2012. 


 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 29/2014 


15 


Quadre 3. Balanços de situació corresponents al 31 de desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 


ACTIU 2009 2010 2011 2012 


     


ACTIU NO CORRENT 184.524.863 167.149.613 149.280.594 122.771.046 


      


Immobilitzat intangible 4.607.041 3.685.451 2.620.069 1.833.882 


Recerca 88.079 88.079 88.079 88.079 


Patents, llicències, marques i similars 17.372 16.295 15.218 14.141 


Aplicacions informàtiques 4.304.041 3.410.287 2.462.010 1.676.900 


Bestretes 197.549 170.790 54.762 54.762 


      


Immobilitzat material 3.112.579 2.715.567 1.876.701 1.320.672 


Terrenys i construccions 26.237 23.081 19.926 16.771 


Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 2.917.754 2.518.317 1.856.775 1.303.901 


Immobilitzat en curs i avançaments 168.588 174.169 0 0 


      


Inversions empreses del Grup i assoc. a llarg termini 176.628.779 160.572.131 144.607.360 119.440.028 


Instruments de patrimoni 176.628.779 160.572.131 144.607.360 119.440.028 


     


Inversions financeres a llarg termini 176.464 176.464 176.464 176.464 


Instruments de patrimoni 164.985 164.985 164.985 164.985 


Altres actius financers 11.479 11.479 11.479 11.479 


     


     


ACTIU CORRENT 63.059.377 47.164.501 38.274.605 30.432.422 


     


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 37.571.892 14.780.123 10.813.934 5.447.146 


Clients, vendes i prestació de serveis 216.794 173.486 192.847 121.958 


Clients, empreses del Grup i associades 37.044.933 14.192.076 10.433.707 5.139.523 


Deutors diversos 294.077 387.771 154.953 168.351 


Personal 14.657 25.281 30.899 3.212 


Altres crèdits amb les administracions públiques 1.431 1.509 1.528 14.102 


     


Inversions empreses del Grup i assoc. a curt termini 4.257.237 4.484.402 2.560.161 9.173.573 


Crèdits a empreses 4.257.237 4.484.402 2.560.161 9.173.573 


     


Inversions financeres a curt termini 0 0 150 475 


Altres actius financers 0 0 150 475 


     


Efectiu i altres actius líquids equivalents 21.230.248 27.899.976 24.900.360 15.811.228 


Tresoreria  83.556 125.314 104.998 62.656 


Altres actius líquids equivalents 21.146.692 27.774.662 24.795.362 15.748.572 


     


TOTAL ACTIU 247.584.240 214.314.114 187.555.199 153.203.468 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 
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PATRIMONI NET I PASSIU 2009 2010 2011 2012 


     


PATRIMONI NET 175.080.980 157.675.335 139.086.823 113.108.924 


      


Fons propis 4.896.529 (2.692.498) (11.839.474) (13.800.487) 


Fons patrimonial pendent d’aplicació 726.463.011 726.463.011 726.463.011 726.463.011 


Resultats exercicis anteriors (720.391.801) (721.566.482) (729.155.509) (738.302.485) 


Resultat de l’exercici (pèrdues) (1.174.681) (7.589.027) (9.146.976) (1.961.013) 


      


Subvencions, donacions i llegats rebuts 170.184.451 160.367.833 150.926.297 126.909.411 


      


      


PASSIU NO CORRENT 19.399 19.399 19.399 0 


      


Provisions a llarg termini 19.399 19.399 19.399 0 


Altres provisions 19.399 19.399 19.399 0 


      


     


PASSIU CORRENT 72.483.861 56.619.380 48.448.977 40.094.544 


     


Provisions a curt termini 4.400.000 0 303.302 0 


     


Deutes amb empreses del Grup i assoc. a curt termini 63.682.160 52.659.623 44.826.680 37.473.668 


     


Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.401.701 3.955.100 3.318.995 2.620.876 


Proveïdors 631.882 518.073 503.853 514.472 


Proveïdors, empreses del Grup i associades 240.952 447.749 138.316 112.767 


Creditors diversos 2.363.576 1.970.967 1.852.384 1.726.464 


Personal (remuneracions pendents pagament) 507.055 339.471 451.276 50.932 


Altres deutes amb les administracions públiques 658.236 678.840 373.166 216.241 


     


Periodificacions a curt termini 0 4.657 0 0 


     


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 247.584.240 214.314.114 187.555.199 153.203.468 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 


 


 


2.1.2. Comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 


A continuació es presenten els comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2009, 2010, 


2011 i 2012. 
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Quadre 4. Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 


Concepte 2009 2010 2011 2012 
     


Import net de la xifra de negocis 24.269.413 23.996.242 21.214.558 12.684.299 


Vendes 123.092 57.620 115.372 22.057 


Prestacions de serveis 24.146.321 23.938.622 21.099.186 12.662.242 
      


Treballs realitzats empresa per al seu actiu 553.381 322.327 280.729 0 
      


Aprovisionaments (338.356) (344.922.096) (317.495.420) (285.803.556) 


Consum de mercaderies (73.612) (124.947) (70.478) (19.672) 


Consum primeres matèries i altres materials consumibles (264.744) (215.530) (220.841) (161.371) 


Deteriorament per altres aprovisionaments 0 (344.581.619) (317.204.101) (285.622.513) 
      


Altres ingressos d’explotació 341.728.054 339.737.840 316.670.209 286.773.320 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 344.786 534.547 275.380 241.769 


Subvencions incorporades al resultat exercici 341.383.268 339.203.293 316.394.829 286.531.551 
      


Despeses de personal (16.813.011) (16.985.495) (13.339.504) (4.796.708) 


Sous, salaris i assimilats (13.619.372) (13.877.727) (10.913.042) (3.905.091) 


Càrregues socials (3.193.639) (3.107.768) (2.426.462) (891.617) 
      


Altres despeses d’explotació (11.926.721) (7.473.886) (14.110.524) (9.208.008) 


Serveis exteriors (7.026.122) (6.947.820) (7.148.363) (6.189.586) 


Tributs (500.599) (410.066) (404.161) (496.297) 


Pèrdues, deteriorament i variació provisions per operac. comerc. 0 (116.000) 116.000 0 


Altres despeses de gestió corrent (4.400.000) 0 (6.674.000) (2.522.125) 
      


Amortització de l’immobilitzat (2.217.309) (2.308.581) (2.150.114) (1.700.960) 
      


Excés de provisions 0 0 0 59.153 
     


Imputació subvencions d’immobilitzat no financer i altres 22.306 22.305 22.306 22.306 
      


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (26.780) (1.617) (316.931) (11.744) 


Resultat per alienacions i altres (26.780) (1.617) (316.931) (11.744) 
      


Resultat d’explotació 335.250.977 (7.612.961) (9.224.691) (1.981.898) 
      


Ingressos financers 31.324 24.239 87.116 24.440 


D’empreses del Grup i associades  6.026 7.585 61.109 19.166 


De tercers 25.298 16.654 26.007 5.274 
     


Despeses financeres (1.825) 0 (8.759) (3.555) 


Per deutes amb tercers (1.825) 0 (8.759) (3.555) 
      


Diferències de canvi (2.376) (305) (642) 0 
     


Deteriorament i resultat per venda d’instruments financers  (336.452.781) 0 0 0 


Deteriorament i pèrdues (336.452.781) 0 0 0 
      


Resultat financer (336.425.658) 23.934 77.715 20.885 


      


Resultat abans d’impostos (1.174.681) (7.589.027) (9.146.976) (1.961.013) 


      


Resultat de l’exercici  (1.174.681) (7.589.027) (9.146.976) (1.961.013) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 


 


 


2.2. BALANÇ 


2.2.1. Immobilitzat intangible i immobilitzat material 


A continuació es presenta el moviment de l’immobilitzat intangible i de l’immobilitzat 


material durant els exercicis 2010, 2011 i 2012. 
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Quadre 5. Immobilitzat intangible. Exercici 2010 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 


31.12.2010 


Saldo el 


31.12.2009 Altes Traspassos Baixes 


Saldo el 


31.12.2010 


Saldo el 


31.12.2009 Dotacions Baixes 


Saldo el 


31.12.2010 


Recerca 88.079 0 0 0 88.079 0 0 0 0 88.079 


Patents, llicències, marques i similars 19.437 0 0 0 19.437 2.065 1.077 0 3.142 16.295 


Aplicacions informàtiques 7.137.219 609.771 46.648 (13.853) 7.779.785 2.833.178 1.542.593 (6.273) 4.369.498 3.410.287 


Bestretes 197.549 19.889 (46.648) 0 170.790 0 0 0 0 170.790 


Total Immobilitzat intangible 7.442.284 629.660 0 (13.853) 8.058.091 2.835.243 1.543.670 (6.273) 4.372.640 3.685.451 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 


 
Quadre 6. Immobilitzat intangible. Exercici 2011 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 


31.12.2011 


Saldo el 


31.12.2010 Altes Traspassos Baixes 


Saldo el 


31.12.2011 


Saldo el 


31.12.2010 Dotacions Baixes 


Saldo el 


31.12.2011 


Recerca 88.079 0 0 0 88.079 0 0 0 0 88.079 


Patents, llicències, marques i similars 19.437 0 0 0 19.437 3.142 1.077 0 4.219 15.218 


Aplicacions informàtiques 7.779.785 330.209 116.028 (23.318) 8.202.704 4.369.496 1.394.516 (23.318) 5.740.694 2.462.010 


Bestretes 170.790 0 (116.028) 0 54.762 0 0 0 0 54.762 


Total Immobilitzat intangible 8.058.091 330.209 0 (23.318) 8.364.982 4.372.638 1.395.593 (23.318) 5.744.913 2.620.069 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 


 
Quadre 7. Immobilitzat intangible. Exercici 2012 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 


31.12.2012 


Saldo el 


31.12.2011 Altes Traspassos Baixes 


Saldo el 


31.12.2012 


Saldo el 


31.12.2011 Dotacions Baixes 


Saldo el 


31.12.2012 


Recerca 88.079 0 0 0 88.079 0 0 0 0 88.079 


Patents, llicències, marques i similars 19.437 0 0 0 19.437 4.219 1.077 0 5.296 14.141 


Aplicacions informàtiques 8.202.704 296.725 0 0 8.499.429 5.740.694 1.081.835 0 6.822.529 1.676.900 


Bestretes 54.762 0 0 0 54.762 0 0 0 0 54.762 


Total Immobilitzat intangible 8.364.982 296.725 0 0 8.661.707 5.744.913 1.082.912 0 6.827.825 1.833.882 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 
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Quadre 8. Immobilitzat material. Exercici 2010 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 


31.12.2010 


Saldo el 


31.12.2009 


Altes/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2010 


Saldo el 


31.12.2009 


Dotacions/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos  


Saldo el 


31.12.2010 


Construccions 105.177 0 0 105.177 78.940 3.156 0 82.096 23.081 


Instal·lacions tècniques i maquinària 521.117 99.926 0 621.043 261.962 132.677 0 394.639 226.404 


Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 1.487.379 39.470 (177) 1.526.672 233.873 84.096 (79) 317.890 1.208.782 


Avenços i immobilitzat en curs 168.588 5.581 0 174.169 0 0 0 0 174.169 


Altre immobilitzat 2.579.170 259.445 (102.110) 2.736.505 1.174.077 544.982 (65.685) 1.653.374 1.083.131 


Total Immobilitzat material 4.861.431 404.422 (102.287) 5.163.566 1.748.852 764.911 (65.764) 2.447.999 2.715.567 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 


 


Quadre 9. Immobilitzat material. Exercici 2011 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 


31.12.2011 


Saldo el 


31.12.2010 


Altes/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2011 


Saldo el 


31.12.2010 


Dotacions/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2011 


Construccions 105.177 0 0 105.177 82.096 3.155 0 85.251 19.926 


Instal·lacions tècniques i maquinària 621.043 144.929 0 765.972 394.639 89.205 0 483.844 282.128 


Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 1.526.672 63.045 (538.547) 1.051.170 317.890 207.657 (217.689) 307.858 743.312 


Avenços i immobilitzat en curs 174.169 1.034 (175.203) 0 0 0 0 0 0 


Altre immobilitzat 2.736.505 206.783 (64.707) 2.878.581 1.653.374 454.504 (60.632) 2.047.246 831.335 


Total Immobilitzat material 5.163.566 415.791 (778.457) 4.800.900 2.447.999 754.521 (278.321) 2.924.199 1.876.701 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 


 


Quadre 10. Immobilitzat material. Exercici 2012 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 


31.12.2012 


Saldo el 


31.12.2011 


Altes/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2012 


Saldo el 


31.12.2011 


Dotacions/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2012 


Construccions 105.177 0 0 105.177 85.251 3.155 0 88.406 16.771 


Instal·lacions tècniques i maquinària 765.972 0 (8.587) 757.385 483.844 159.169 (22.390) 620.623 136.762 


Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 1.051.170 0 (227.250) 823.920 307.858 69.397 (127.550) 249.705 574.215 


Altre immobilitzat 2.878.581 148.666 (133.181) 2.894.066 2.047.246 386.327 (132.431) 2.301.142 592.924 


Total Immobilitzat material 4.800.900 148.666 (369.018) 4.580.548 2.924.199 618.048 (282.371) 3.259.876 1.320.672 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 
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El 26 de març del 2010 va entrar en vigor l’Ordre EHA/733/2010, del 25 de març, per la 


qual s’aprova una regulació especial en matèria de deteriorament d’actius no generadors 


de fluxos d’efectiu, operacions d’arrendament financer sobre aquests actius i la qualificació 


des d’una perspectiva comptable d’una activitat com d’interès públic o general per a 


empreses públiques que operen en determinades circumstàncies que no els permeten ge-


nerar fluxos d’efectiu. La norma afecta les empreses del sector públic empresarial que, 


considerant el caràcter estratègic o d’utilitat pública de la seva activitat, entreguin béns o 


prestin serveis amb regularitat a altres entitats o usuaris sense contraprestació, o a canvi 


d’una taxa o d’un preu polític fixat, directament o indirectament, per l’Administració pública. 


L’Ordre defineix els actius no generadors d’efectiu com els elements de l’immobilitzat 


material i intangible, entre d’altres, que es mantenen amb una finalitat diferent de la de 


generar un rendiment comercial, com poden ser els fluxos econòmics socials que generen 


aquests actius i que beneficien la col·lectivitat. La CCMA considera que el seu immobilitzat 


material i intangible es manté amb una finalitat diferent de la de generar un rendiment 


comercial i, per tant, ha qualificat aquests actius com a no generadors d’efectiu. En con-


seqüència, els criteris que la CCMA segueix per calcular el deteriorament d’aquests actius 


són els continguts en la norma segona i quarta de l’esmentada Ordre.  


 


 


2.2.2. Inversions en empreses del Grup i associades a llarg termini 


Les inversions en empreses del Grup i associades estan valorades al cost d’adquisició que 


equival al valor raonable de la contraprestació lliurada, incloent-hi els costos de transacció 


suportats, minorat, si escau, per l’import acumulat de les correccions valoratives per dete-


riorament. 


 


El detall i el moviment durant els exercicis 2010, 2011 i 2012 de les inversions en empreses 


del Grup i el desglossament de les correccions valoratives per deteriorament i reversions 


registrades en les diferents participacions és el següent:  


 


Quadre 11. Inversions en empreses del Grup i associades a llarg termini. Exercici 2010 


Concepte 


Saldo el 


31.12.2009 Addicions 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2010  


Deteriorament  


el 31.12.2010 


Valor net el 


31.12.2010 


Televisió de Catalunya, SA 1.299.661.223 284.282.697 0 1.583.943.920 (1.426.797.321) 157.146.599 


Catalunya Ràdio, SRG, SA 175.868.146 39.327.182 0 215.195.328 (213.135.901) 2.059.427 


TVC Multimèdia, SL 72.884.478 1.636.017 0 74.520.495 (73.154.390) 1.366.105 


CCRTV Interactiva, SA 23.145.579 3.279.073 0 26.424.652 (26.424.652) 0 


TVC Edicions i Publicacions, SA 60.101 0 0 60.101 (60.101) 0 


Total 1.571.619.527 328.524.969 0 1.900.144.496 (1.739.572.365) 160.572.131 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 12. Inversions en empreses del Grup i associades a llarg termini. Exercici 2011 


Concepte 


Saldo el 


31.12.2010 Addicions 


Baixes/  


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2011 


Deteriorament 


el 31.12.2011 


Valor net el 


31.12.2011 


Televisió de Catalunya, SA 1.583.943.920 269.857.914 0 1.853.801.834 (1.710.145.112) 143.656.722 


Catalunya Ràdio, SRG, SA 215.195.328 31.381.416 0 246.576.744 (246.576.744) 0 


TVC Multimèdia, SL 74.520.495 0 0 74.520.495 (73.569.857) 950.638 


CCRTV Interactiva, SA 26.424.652 0 (26.424.652) 0 0 0 


TVC Edicions i Publicacions, SA 60.101 0 0 60.101 (60.101) 0 


Total 1.900.144.496 301.239.330 (26.424.652) 2.174.959.174 (2.030.351.814) 144.607.360 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 
Quadre 13. Inversions en empreses del Grup i associades a llarg termini. Exercici 2012 


Concepte 


Saldo el 


31.12.2011 Addicions 


Baixes/  


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2012 


Deteriorament 


el 31.12.2012 


Valor net el 


31.12.2012 


Televisió de Catalunya, SA 1.853.801.834 234.806.843 0 2.088.608.677 (1.969.963.199) 118.645.478 


Catalunya Ràdio, SRG, SA 246.576.744 25.648.338 0 272.225.082 (272.225.082) 0 


TVC Multimèdia, SL 74.520.495 0 0 74.520.495 (73.725.945) 794.550 


TVC Edicions i Publicacions, SA 60.101 0 (60.101) 0 0 0 


Total 2.174.959.174 260.455.181 (60.101) 2.435.354.254 (2.315.914.226) 119.440.028 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


El 24 de maig del 2011 i el 28 d’agost del 2012 el Departament de la Presidència de la 


Generalitat de Catalunya va autoritzar la modificació de l’estructura societària de la CCMA 


mitjançant la fusió per absorció per part de TVC de les seves filials Activa Multimèdia 


Digital, SL (AMD) i CCRTV Interactiva, SA (IC) en el primer cas, i de TVC Edicions i Publi-


cacions, SA en el segon cas, amb extinció de les societats absorbides, amb traspàs de tot 


el seu patrimoni a la societat absorbent i subrogació d’aquesta, per successió universal, en 


tots els drets i obligacions de les societats absorbides. Aquestes absorcions es van 


formalitzar en escriptura pública l’11 de novembre del 2011 i el 14 de desembre del 2012, 


respectivament, i el traspàs comptable es va fer amb efectes retroactius d’1 de gener del 


2011 en el primer cas, i d’1 de gener del 2012 en el segon cas.  


 


Les addicions corresponen a les aportacions de capital de la CCMA a les empreses filials 


aprovades per les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per als exercicis 


2010, 2011 i 2012, a les modificacions resultat de les variacions en les aportacions de la 


Generalitat a la CCMA, a les aportacions extraordinàries de la Generalitat, a les redis-


tribucions internes per necessitats pressupostàries realitzades entre les empreses del 


Grup, a la fusió de TVC Edicions i Publicacions, SA i a l’efecte del canvi de criteri en la 


comptabilització del Fons de produccions a TVC l’exercici 2012 (vegeu l’informe 18/2014, 


corresponent a la fiscalització de TVC, exercicis 2010, 2011 i 2012). 
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El deteriorament es calcula comparant el valor comptable de la inversió amb el seu valor 


recuperable, entès com el més alt del valor en ús o valor raonable menys els costos de 


venda.  


 


El desglossament per empreses del deteriorament els exercicis 2010, 2011 i 2012, que ha 


estat conciliat amb el Compte de pèrdues i guanys, és el següent: 


 
Quadre 14. Dotació per deteriorament 


Concepte 2010 2011 2012 


Televisió de Catalunya, SA 296.310.438 283.347.791 259.818.087 


Catalunya Ràdio, SRG, SA 42.810.822 33.440.843 25.648.338 


TVC Multimèdia, SL 2.181.287 415.467 156.088 


CCRTV Interactiva, SA 3.279.072 0 0 


TVC Edicions i Publicacions, SA 0 0 0 


Total 344.581.619 317.204.101 285.622.513 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 


 


El 31 de desembre del 2012 la CCMA tenia el 100% de les accions de les empreses que 


es detallen a continuació: 


 


• TVC: el seu objecte social, ampliat en l’exercici 2011 per la fusió per absorció de les 


empreses del Grup IC i AMD, i en el 2012 per la fusió per absorció de l’empresa TVC 


Edicions i Publicacions, SA, és la prestació de serveis de televisió i serveis de co-


municació audiovisual connexos i interactius, incloent-hi la producció, reproducció i 


transmissió d’imatges i de sons i d’altres continguts audiovisuals, mitjançant emissions 


d’ones radioelèctriques o mitjançant transmissions per cable i satèl·lit, via telemàtica i 


altres suports i formats multimèdia, destinades mediatament i immediatament al públic 


en general o a un sector determinat amb finalitats culturals, educatives, artístiques, in-


formatives i d’entreteniment. També té per objecte la producció, reproducció i comer-


cialització de marxandatge, l’edició de llibres i tota classe de publicacions (tant pròpies 


com alienes) i edicions musicals. El domicili social és a Sant Joan Despí. El patrimoni 


net el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 era de 157,15 M€, de 143,66 M€ i 


de 118,65 M€, respectivament.  


 


• Catalunya Ràdio, SRG, SA (CR): el seu objecte social és la producció, reproducció i 


transmissió per mitjans radiofònics de programes i esdeveniments culturals, educatius, 


artístics, informatius i d’esplai, entre d’altres, destinats al públic en general. El domicili 


social és a la ciutat de Barcelona. El patrimoni net el 31 de desembre del 2010, del 


2011 i del 2012 era de 2,06 M€, negatiu de 0,28 M€ i negatiu de 6,36 M€, respecti-


vament. 
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• TVCM: el seu objecte social és l’adquisició, gestió, explotació i administració de tot tipus 


de drets audiovisuals; la producció, programació, comercialització i distribució de tot 


tipus de programes audiovisuals per a la seva distribució i explotació en l’àmbit de la 


difusió radiofònica, televisiva, telemàtica, i altres suports multimèdia; l’edició i comer-


cialització de revistes i publicacions periòdiques, com també suplements, números 


monogràfics, fascicles, llibres i similars. TVCM participava en un 50% en Vang-3 Publi-


cacions, SL, que va ser dissolta el 25 de novembre del 2010. Fins al 31 de desembre del 


2010 TVCM participava en el 100% en AMD, que va ser absorbida per TVC amb efectes 


de l’1 de gener del 2011. El 31 de desembre del 2012 TVCM participava en Intra-


catalònia, SA (30%) i en AVS (20%). El domicili social és a la ciutat de Barcelona. El 


patrimoni net el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 era d’1,37 M€, de 0,95 M€ 


i de 0,79 M€, respectivament. 


Altres inversions financeres 


Addicionalment, la CCMA participa de forma indirecta en el capital social de les empreses 


següents: 


 


• Audiovisual Sport, SL (AVS): el seu objecte social és l’adquisició, gestió, explotació i 


administració de drets audiovisuals i altres drets d’esdeveniments esportius, i també 


producció, programació, comercialització i distribució de programes audiovisuals de tot 


tipus d’esports. La participació de la CCMA a través de TVCM en els exercicis 


fiscalitzats és d’un 20%. Segons es desprèn dels comptes anuals d’AVS dels exercicis 


2010, 2011 i 2012 els fons propis el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 eren 


de 47,28 M€, de 61,34 M€ i de 44,84 M€, respectivament. Per tant, el valor de la 


participació de TVCM en AVS el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 era de 


9,46 M€, de 12,27 M€ i de 8,97 M€, respectivament. No obstant això, TVCM no va dis-


posar de la informació necessària per valorar aquesta participació en no haver pogut 


examinar els comptes d’AVS. Per aquest motiu, i aplicant un criteri de prudència, TVCM 


va valorar en zero euros la seva participació en AVS. 


 


• Intracatalònia, SA: el seu objecte social és la prestació i gestió dels serveis i activitats de 


comunicació escrita, ràdio i televisió en l’àmbit local i comarcal de les zones de parla 


catalana, així com en l’àmbit de l’estat espanyol. Entre les seves funcions hi ha la pres-


tació de serveis de gabinets de premsa i comunicació, la creació d’una agència cata-


lana de notícies, la participació en continguts, la promoció d’instruments comercials i 


l’establiment d’un centre de formació, documentació i anàlisi dels mitjans de comu-


nicació catalans. La participació de la CCMA a través de TVCM en els exercicis fis-


calitzats era d’un 30%. El patrimoni net d’aquesta societat el 31 de desembre del 2010, 


del 2011 i del 2012 era d’1,80 M€, de 0,97 M€ i d’1,23 M€, respectivament.  
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• Mesfilms Inversions, SL: l’acord de Govern de l’11 de juliol del 2006 va establir la 


constitució de la societat Mesfilms Inversions, SL a l’empara del conveni de col·la-


boració signat entre TVC, l’Institut Català de les Indústries Culturals i l’Institut Català 


de Finances Holding, SAU, amb l’objecte de participar, en règim de coproducció amb 


altres entitats, en la producció de llargmetratges cinematogràfics. A aquest efecte, la 


societat tenia com a objecte social participar en el finançament de projectes, i ges-


tionar i administrar els drets audiovisuals de les produccions en què participava. TVC 


hi participava amb un 33,33%. El 2 de gener del 2012 es va dissoldre i liquidar la 


societat, fet que va suposar per a TVC una pèrdua, l’exercici 2011, de 0,42 M€. 


 


2.2.3. Inversions financeres a llarg termini 


Dins d’Inversions financeres a llarg termini corresponents al 31 de desembre del 2010, del 


2011 i del 2012 s’inclouen 0,16 M€ corresponents a la participació del 14,45% en la 


Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA). 


2.2.4. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


El desglossament de Deutors comercials i altres comptes a cobrar corresponent al 31 de 


desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 és el següent: 


 


Quadre 15. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Clients per vendes i prestació de serveis a curt termini 216.794 173.486 192.847 121.958 


Clients empreses del Grup i associades a curt termini 37.044.933 14.192.076 10.433.707 5.139.523 


Deutors diversos 294.077 387.771 154.953 168.351 


Personal 14.657 25.281 30.899 3.212 


Altres crèdits amb les administracions públiques 1.431 1.509 1.528 14.102 


Total 37.571.892 14.780.123 10.813.934 5.447.146 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 


 


Clients empreses del Grup i associades a curt termini 


Dins el compte Clients empreses del Grup i associades a curt termini corresponents al 31 


de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 s’inclouen 7,00 M€, 6,79 M€ i 2,53 M€, respec-


tivament, del saldo pendent de cobrament de la Generalitat de Catalunya de les aporta-


cions al fons patrimonial i de les subvencions d’explotació. Aquestes subvencions i apor-


tacions van ser cobrades durant l’exercici següent. 
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També s’hi inclou el saldo pendent de cobrament al tancament de l’exercici per pres-


tacions de serveis per part de la CCMA a les diverses societats filials. El Règim de 


col·laboració i condicions d’integració i prestació de serveis entre la CCMA i les seves 


empreses filials fins al novembre del 2011 i el nou Règim de col·laboració i condicions 


d’integració i prestació de serveis entre la CCMA i les seves empreses filials aprovat l’1 de 


gener del 2012 que derogava l’anterior règim (vegeu l’apartat 2.3.4), estableix durant el 


període fiscalitzat la regulació dels serveis de les àrees corporatives tals com Serveis 


Informàtics, Recursos Humans i Àrea Economicofinancera, entre d’altres. Aquests serveis 


són facturats per la CCMA a la resta d’empreses d’acord amb les condicions establertes i 


segons el cost suportat per la CCMA. 


 


 


2.2.5. Inversions en empreses del Grup i associades a curt termini 


El detall del compte Inversions en empreses del Grup i associades a curt termini el 31 de 


desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 és el següent: 


 
Quadre 16. Inversions en empreses del Grup i associades a curt termini 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Catalunya Ràdio, SRG, SA 0 0 2.232.626 9.000.098 


CCRTV Interactiva, SA  4.143.922 2.414.192 0 0 


TVC Multimèdia, SL 0 1.808.675 0 0 


TVC Edicions i Publicacions, SA  113.315 261.535 327.535 173.475 


Total 4.257.237 4.484.402 2.560.161 9.173.573 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  


 


Els excedents de tresoreria de les empreses filials són traspassats a la CCMA amb trac-


tament de crèdit remunerat i al tipus d’interès mitjà que la CCMA pagui en cada moment a 


les entitats financeres. Recíprocament, les necessitats de tresoreria de les empreses filials 


de la CCMA són cobertes per aquesta amb el tractament de crèdit remunerat en les 


mateixes condicions. Aquests saldos corresponen als crèdits a curt termini a les empreses 


filials per atendre les seves necessitats de tresoreria. En els exercicis 2010, 2011 i 2012 la 


CCMA va registrar uns ingressos financers pels interessos dels crèdits a les filials de 


7.585 €, 61.109 € i 19.166 €, respectivament. 


 


 


2.2.6. Efectiu i altres actius líquids equivalents 


El saldo que figura en l’epígraf Efectiu i altres actius líquids equivalents recull l’efectiu man-


tingut en caixa i en diversos comptes bancaris, així com en diversos comptes vinculats al 
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sistema de centralització de tresoreria (cash pooling) de la Generalitat de Catalunya. El 31 


de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 un total de 27,77 M€, 24,80 M€ i 15,75 M€, res-


pectivament, són comptes gestionats sota aquest model de gestió de tresoreria cen-


tralitzada de la Generalitat de Catalunya.  


 


 


2.2.7. Patrimoni net 


El Patrimoni net està format pels fons propis i les aportacions, subvencions, donacions i 


llegats rebuts. El moviment del patrimoni net dels exercicis 2010, 2011 i 2012 es presenta 


en l’apartat 2.4. 


 


Aportacions, subvencions, donacions i llegats rebuts 


La composició del saldo del compte Aportacions, subvencions, donacions i llegats rebuts 


el 31 de desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 és la següent: 


 


Quadre 17. Aportacions, subvencions, donacions i llegats rebuts 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Saldo inicial 168.564.668 170.184.451 160.367.833 150.926.297 


     


Aportacions de la Generalitat de Catalunya 332.267.673 329.025.826 300.156.000 260.000.000 


     


Traspassos al Compte de pèrdues i guanys:      


- Per les subvencions de la Generalitat  


(vegeu l’apartat 2.3.5) (330.625.584) (338.820.139) (309.575.230) (283.994.580) 


- Per la subvenció del Ministeri d’Indústria i Comerç 


traspassada a CCRTV Serveis Generals, SA (22.306) (22.305) (22.306) (22.306) 


     


Saldo final 170.184.451 160.367.833 150.926.297 126.909.411 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  


 


Les aportacions rebudes de l’accionista únic i les subvencions de capital de tercers per 


finançar l’immobilitzat afecte a una activitat d’interès general s’imputen a patrimoni net i 


es reconeixen posteriorment en el Compte de pèrdues i guanys com a ingressos en 


proporció a la correcció valorativa per deteriorament que es realitza sobre l ’immobilitzat 


afecte.  


 


El detall de les aportacions de capital de la Generalitat de Catalunya per als exercicis 


2010, 2011 i 2012 és el següent: 
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Quadre 18. Aportacions de capital de la Generalitat 


Concepte Import 


Exercici 2010  


Subvenció aprovada per la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2010 330.000.000 


Transferència extraordinària del 5.5.2010 per col·laborar amb TVC en el projecte de comunicació 


Laboratori de Mitjans a l’Arts Santa Mònica 165.000 


Transferència extraordinària del 5.5.2010 per fer front a la producció d’un documental en 3D per donar a 


conèixer els treballs de les investigacions de la tomba reial de Pere II el Gran descoberta al Monestir de 


Santes Creus 80.000 


Transferència extraordinària del 20.10.2010 perquè TVC pugui signar un conveni amb Acció Cultural del 


País Valencià per la difusió de la XXXIX edició dels Premis Octubre pels canals de TVC i les empreses del 


Grup CCMA 150.000 


Transferència extraordinària del 20.10.2010 perquè TVC pugui col·laborar en el projecte del Laboratori de 


Comunicació i Cultura de l’Arts Santa Mònica 10.000 


Transferència extraordinària del 12.11.2010 per fer front a les tasques de difusió de diverses actuacions i 


activitats culturals 736.000 


Minoracions de l’aportació al fons patrimonial de dates 13 i 14 de desembre del 2010  (9.115.174) 


Alliberament de data 28.12.2010 de la retenció efectuada en compliment del Decret llei 3/2010 7.000.000 


Aportació total 2010 329.025.826 


Exercici 2011  


Subvenció aprovada per la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2011 300.000.000 


Resolució del secretari general del Departament de la Presidència del 24.11.2011 corresponent a la 


col·laboració de la Direcció General de Joventut en les despeses derivades de la producció del 


programa televisiu “L’Aprenent” de TVC  40.000 


Aportació extraordinària per compensar la manca d’ingressos per la venda d’immobles  116.000 


Aportació total 2011 300.156.000 


Exercici 2012  


Subvenció aprovada per la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2012 260.000.000 


Aportació total 2012 260.000.000 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


Les aportacions rebudes de la Generalitat per inversions traspassades a resultats els 


exercicis 2010, 2011 i 2012 han estat de 338,82 M€, 309,58 M€ i 283,99 M€, respectiva-


ment. 


 


El Consell de Govern del 18 de gener del 2012 va acordar que la CCMA atorgués a TVC 


una aportació extraordinària de 40.000 € i una altra a CR de 0,12 M€ per compensar la no 


realització de la venda de l’immoble on s’ubica la seva seu social.  


 


El Govern de la Generalitat, en sessió del 27 de novembre del 2012, va acordar reduir les 


aportacions a les entitats sector públic de la Generalitat d’acord amb els estalvis vinculats 


a les mesures de contenció i reducció de la despesa de personal aprovades per a 


l’exercici 2012. No obstant això, les aportacions de la Generalitat a la CCMA no es van 


modificar. 
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2.2.8. Provisions a curt termini 


L’import registrat en Provisions a curt termini el 31 de desembre del 2009 de 4,40 M€ 


corresponia al cost estimat per fer front al Pla de prejubilacions voluntàries de la CCMA i 


de les seves empreses filials acordat pel Consell de Govern de la CCMA del 23 de de-


sembre del 2009. El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació va resoldre fer 


efectiva una transferència extraordinària amb aquesta finalitat el 31 de juliol del 2009.  


 


El 19 de juliol del 2010 el Consell de Govern de la CCMA va acordar substituir aquest Pla 


de prejubilacions voluntàries per acomiadaments individuals selectius, i autoritzar la 


Direcció General a negociar i a arribar a acords sobre indemnitzacions (vegeu l’apartat 


2.3.2).  


 


L’import registrat en Provisions a curt termini el 31 de desembre del 2011 correspon a 


provisions per indemnitzacions per acomiadaments que es van pagar l’exercici 2012. 


 


 


2.2.9. Deutes amb empreses del Grup i associades a curt termini 


El saldo de Deutes amb empreses del Grup i associades a curt termini, de 52,66 M€ el 31 


de desembre del 2010, de 44,83 M€ el 31 de desembre del 2011 i de 37,47 M€ el 31 de 


desembre del 2012, correspon a les quantitats pendents de pagament de les aportacions 


de la Generalitat de Catalunya.  


 


 


2.2.10. Creditors comercials i altres comptes a pagar  


Dins de Creditors comercials i altres comptes a pagar s’inclouen 0,45 M€ el 31 de 


desembre del 2010, 0,14 M€ el 31 de desembre del 2011 i 0,11 M€ el 31 de desembre del 


2012, corresponents a deutes amb empreses del Grup.  


 


D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de mo-


dificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 


contra la morositat en les operacions comercials, els ens que formen part del sector públic 


han de publicar de manera expressa les informacions sobre terminis de pagament als seus 


proveïdors en la memòria dels seus comptes anuals. La CCMA ha fet constar en els 


comptes anuals corresponents als exercicis 2010, 2011 i 2012 que els pagaments a 


proveïdors que a la data de tancament sobrepassen el termini legal són de 0,21 M€, 


0,14 M€ i 0,15 M€, respectivament. També ha fet constar en la Memòria dels exercicis 2011 


i 2012 que el termini mitjà de pagaments excedits és de 25 i 156 dies, respectivament. 


Aquests terminis no han estat comprovats per la Sindicatura.  
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2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


2.3.1. Aprovisionaments 


El detall del compte Aprovisionaments corresponent al 31 de desembre del 2009, del 2010, 


del 2011 i del 2012 és el següent: 


 


Quadre 19. Aprovisionaments 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Consums 338.356 340.477 291.319 181.043 


Deteriorament per altres aprovisionaments 0 344.581.619 317.204.101 285.622.513 


Total 338.356 344.922.096 317.495.420 285.803.556 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  


 


Fins a l’exercici 2009 la CCMA registrava el deteriorament de les inversions en empreses 


del Grup com a despeses financeres. A partir de l’exercici 2010, la CCMA va registrar-lo 


com a Aprovisionaments en aplicació d’una consulta publicada en el Butlletí Oficial de 


l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes número 79. Aquesta consulta fa referència 


a una societat que té com activitat ordinària1 la tinença d’un conjunt de participacions per a 


l’obtenció de rendiments o plusvàlues provinents de la venda, el finançament de l’activitat 


de les participades i, si escau, qualsevol honorari derivat de la prestació de serveis de 


gestió. En aquest cas, els ingressos derivats de l’activitat financera ordinària han de formar 


part de l’import net de la xifra de negocis i les correccions valoratives per deteriorament 


dels instruments financers associats a l’activitat i les pèrdues i despeses originades per la 


seva baixa en el Balanç o valoració a valor raonable, han de formar part del marge d’ex-


plotació.  


 


L’objecte de la CCMA, d’acord amb la Llei 11/2007, és la prestació del servei públic de 


comunicació audiovisual de la Generalitat per mitjà d’empreses públiques que han 


d’adoptar la forma de societat anònima, el capital de les quals ha de ser subscrit ínte-


grament per la CCMA i no pot ser alienat ni cedit ni gravat de cap manera onerosa o 


gratuïta. 


 


Per tant, en opinió de la Sindicatura, l’activitat de la CCMA és diferent de la d’una societat 


com la que és objecte de la consulta de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i, 


en conseqüència, no li seria d’aplicació el seu contingut. No obstant això, aquest fet no 


afecta el resultat de l’exercici de la CCMA.  


 


 


1. Definida com aquella que l’empresa fa regularment i per la qual obté ingressos de caràcter periòdic. 
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2.3.2. Despeses de personal 


El detall de les despeses de personal dels exercicis 2010, 2011 i 2012 és el següent: 


 
Quadre 20. Despeses de personal. Exercici 2010 


Concepte 


2010 


Retribucions 


fixes 


Retribucions 


variables Altres Total 


Personal fix 12.480.261 198.844 0 12.679.105 


Personal temporal 292.748 2.812 0 295.560 


Personal eventual 298 0 0 298 


Personal per obra 66.374 57 0 66.431 


Altres remuneracions 2.576 0 0 2.576 


Indemnitzacions 0 0 833.757 833.757 


Seguretat Social empresa 0 0 2.718.465 2.718.465 


Altres despeses socials 0 0 389.303 389.303 


Total 12.842.257 201.713 3.941.525 16.985.495 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 
Quadre 21. Despeses de personal. Exercici 2011 


Concepte 


2011 


Retribucions 


fixes 


Retribucions 


variables Altres Total 


Personal fix 10.121.086 88.797 0 10.209.883 


Personal temporal 172.590 534 0 173.124 


Personal per obra 9.628 0 0 9.628 


Altres remuneracions 648 0 0 648 


Indemnitzacions 0 0 519.759 519.759 


Seguretat Social empresa 0 0 2.216.935 2.216.935 


Altres despeses socials 0 0 209.527 209.527 


Total 10.303.952 89.331 2.946.221 13.339.504 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 
Quadre 22. Despeses de personal. Exercici 2012 


Concepte 


2012 


Retribucions 


fixes 


Retribucions 


variables Altres Total 


Personal fix 3.903.946 1.145 0 3.905.091 


Seguretat Social empresa 0 0 623.000 623.000 


Altres despeses socials 0 0 268.617 268.617 


Total 3.903.946 1.145 891.617 4.796.708 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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El 23 de març del 2010 la Direcció de TVC i els representants dels treballadors van signar 


un preacord de conveni per als anys 2009-2011. El 26 de setembre del 2011 els repre-


sentants dels treballadors i de la Direcció de la CCMA van signar el pacte d’adhesió al 


Conveni col·lectiu de TVC en la seva totalitat i per la durada que s’hi estableix. El 27 de 


setembre del 2011 es va signar el Conveni col·lectiu de treball de TVC per als anys 2009-


2012, que es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 4 de novembre 


del 2011. El Consell de Govern del 23 de novembre del 2012 va acordar la denúncia del 


vigent Conveni. En el moment de finalitzar el treball de camp no s’havia signat el nou 


Conveni.  


 


Variacions retributives 


 


La disposició final primera del Conveni col·lectiu estableix els increments de sou per als 


exercicis 2009-2012. 


 


Exercici 2009 


D’acord amb l’article 26 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 


2009, per a aquest exercici la massa salarial del personal laboral, excloent-ne el personal 


laboral amb contracte d’alta direcció, no pot experimentar un augment global superior al 


2% respecte a la corresponent a l’exercici 2008, en termes d’homogeneïtat per als dos 


períodes objecte de comparació. La CCMA va pagar dins la paga extra del mes de març 


de l’any 2010 aquest increment que havia estat proveït en el passiu del Balanç el 31 de 


desembre del 2009. D’altra banda, les retribucions del personal d’alta direcció i dels 


directius amb retribucions anuals iguals o superiors a les fixades per al càrrec de director 


general no van tenir cap increment respecte a les vigents el 31 de desembre del 2008 tal 


com establia l’article 27 de la Llei de pressupostos. Aquest article també establia l’excep-


ció de la congelació de la retribució per antiguitat que, d’acord amb la normativa vigent, 


pogués correspondre a aquest personal per la seva condició prèvia de personal funcionari. 


La CCMA va aplicar l’increment del 2% corresponent a l’exercici 2009 a la retribució per 


antiguitat que rebien aquests treballadors sense tenir en compte si es corresponia o no 


amb aquesta condició prèvia. 


 


Exercici 2010 


L’article 26 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 estableix 


que, per a aquest exercici, la massa salarial del personal laboral, exclòs el personal laboral 


amb contracte d’alta direcció, experimenta un augment global del 0,3% respecte a la 


corresponent per a l’exercici 2009, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte 


de comparació. Aquest increment es va pagar dins la paga extra del mes de març del 


2010. D’altra banda, les retribucions del personal d’alta direcció i dels directius amb 


retribucions anuals iguals o superiors a les fixades per al càrrec de director general no van 


tenir cap increment respecte a les vigents el 31 de desembre del 2008 tal com establia 
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l’article 27 de la Llei de pressupostos. Aquest article també establia l’excepció de la con-


gelació de la retribució per antiguitat que, d’acord amb la normativa vigent, pogués corres-


pondre a aquest personal per la seva condició prèvia de personal funcionari. La CCMA va 


aplicar l’increment del 0,3% corresponent a l’exercici 2010 a la retribució per antiguitat que 


rebien aquests treballadors sense tenir en compte si es corresponia o no amb aquesta 


condició prèvia. 


 


El Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en 


matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, va modificar la llei de pressupostos per a 


l’exercici 2010 i va establir uns percentatges de reducció de les retribucions totals reco-


negudes al personal laboral. La reducció establerta va ser d’un 5% per als mesos de juny 


(paga extra exclosa) a desembre. La CCMA va aplicar aquesta reducció al seu personal. 


 


D’altra banda, el Decret llei 3/2010 també va establir uns percentatges de reducció de les 


retribucions totals reconegudes al personal d’alta direcció i al personal amb retribucions 


anuals iguals o superiors a les fixades per al càrrec de director general incloent-hi la 


retribució variable màxima en funció dels objectius per al període comprès entre l’1 de juny 


del 2010 i el 31 de desembre del 2010, amb excepció de la retribució per antiguitat que, 


d’acord amb la normativa vigent, pogués correspondre a aquest personal per la seva 


condició prèvia de funcionari. Per determinar els treballadors afectats pel Decret llei, la 


CCMA no va tenir en compte aquest concepte a l’hora de determinar el percentatge de 


reducció. Per tant, existeix la possibilitat que el percentatge de reducció aplicat fos inferior 


al que correspondria. La CCMA va reduir la retribució a vint-i-set treballadors. No obstant 


això, a la retribució en concepte d’antiguitat d’aquests treballadors no es va aplicar cap 


reducció independentment de si es corresponia o no amb la condició prèvia de funcionari. 


 


Exercici 2011 


L’Acord de Govern del 15 de novembre del 2011 establia suprimir la paga extraordinària 


del mes de desembre del 2011 als òrgans superiors, alts càrrecs de l’Administració de la 


Generalitat i personal assimilat orgànicament, i a altre personal directiu del sector públic. 


En compliment d’aquest Acord i de la carta rebuda del Departament de la Presidència el 


24 de novembre del 2011, la CCMA va establir una assimilació en funció del nivell retributiu 


anual als òrgans superiors i alts càrrecs de l’Administració de Generalitat pels treballadors 


que no percebien cap ingrés sota el concepte de paga extraordinària. Fruit d’aquesta 


assimilació, la CCMA va reduir la retribució bruta anual del director general de la CCMA 


(alhora director de CR) i de la directora de TVC un 3,42% i un 4,42%, respectivament. Per a 


la resta de personal directiu, la CCMA va efectuar una reducció de la paga extraordinària 


de desembre del 2011 equivalent a entre un 4,51% i un 5,77% de la seva retribució anual 


bruta.  


 


D’altra banda, els membres del Consell de Govern, tot i que l’Acord de Govern del 15 de 


novembre no els era aplicable, es van reduir la retribució anual bruta entre un 4,09% i un 


4,93%. 
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Exercici 2012 


L’article 28 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 estableix 


que, per a aquest exercici, la massa salarial del personal laboral, exclòs el personal laboral 


amb contracte d’alta direcció i altre personal laboral amb funcions directives, no expe-


rimenta cap increment respecte de la de l’exercici 2011, en termes d’homogeneïtat per als 


dos períodes objecte de comparació. L’article 29 estableix el mateix per a les retribucions 


dels alts càrrecs i altre personal directiu. D’altra banda, la CCMA va aplicar la reducció 


retributiva establerta pel Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir 


l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 


 


Plantilla 


 


La distribució del nombre mitjà de treballadors per categories dels exercicis 2009-2012 és 


la següent: 


 
Quadre 23. Nombre mitjà de treballadors per categories 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Alta direcció i direcció 22 22 19 17 


Comandaments intermedis 49 49 25 27 


Personal tècnic i altres 169 165 145 6 


Total 240 236 189 50 


Font: Comptes anuals de la CCMA dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012. 


Nota: Els membres del Consell de Govern s’inclouen com a Direcció. 


 


La despesa de personal de la CCMA inclou la retribució del director de TVC i la del de CR. 


 


Com a resultat de la reorganització administrativa de la CCMA del novembre del 2011, el 


personal de conveni de la CCMA (158 treballadors) va ser traspassat a TVC. Durant 


l’exercici 2012 vuit treballadors de TVC i quatre de CR van ser transferits a la CCMA. 


 


A continuació es presenta un quadre amb les retribucions totals per estrats i nombre de 


perceptors corresponent a l’any 2012. 


 
Quadre 24. Retribucions per estrats. Exercici 2012 


Retribució Nombre de perceptors 


Superior a 100.000 € 6 


Entre 85.000 € i 100.000 € 5 


Entre 70.000 € i 85.000 € 13 


Entre 50.000 € i 70.000 € 20 


Entre 30.000 € i 50.000 € 6 


Inferior a 30.000 € 17 


Total 67 


Font: Elaboració pròpia. 


Nota: Per a l’elaboració d’aquest quadre s’ha considerat la totalitat de les 


retribucions, fixes i variables, sense incloure indemnitzacions. 
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L’Acord de Govern de la Generalitat de l’1 de març del 2011 va establir que la CCMA havia 


de reduir a 30 de juny del 2011 la despesa de personal en un 6% del pressupost inicial 


prorrogat, una vegada incorporades les mesures establertes en el Decret Llei 3/2010, del 


29 de maig, i en un 5% la dels efectius de personal. Aquest Acord també establia que 


l’acreditació del compliment d’aquesta obligació es faria abans del 30 de juny del 2011, 


mitjançant comunicació de l’òrgan competent, adreçada a la Secretaria d’Administració i 


Funció Pública i a la Intervenció General pel procediment específic establert a aquest 


efecte. La CCMA va trametre telemàticament al Punt Central d’Informació de la Secretaria 


d’Administració i Funció Pública la informació sol·licitada. La Sindicatura no ha tingut accés 


a la documentació presentada i, en conseqüència, no ha pogut comprovar si la CCMA va 


complir les reduccions establertes en l’Acord de Govern.  


 


Objectius 


 


L’article 28 de les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per als exercicis 


2009 i 2010, i l’article 30 de la llei de pressupostos per a l’exercici 2011, estableixen que la 


concreció anual dels objectius i la seva avaluació i acreditació han de ser aprovades pels 


departaments als quals estiguin adscrites les entitats afectades. Durant aquests exercicis 


tres directius van cobrar objectius; per dos casos no es disposa de la documentació rela-


tiva a l’establiment dels objectius, i, a més, per cap dels tres es disposa de l’autorització 


del departament competent de l’avaluació dels objectius corresponents a l’exercici 2009 


cobrats el 2010.  


 


Indemnitzacions 


 


El detall per conceptes de la despesa de les indemnitzacions dels exercicis 2009, 2010, 


2011 i 2012 és el següent: 


 
Quadre 25. Indemnitzacions 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Acomiadaments selectius 0 770.000 0 0 


Altres indemnitzacions 17.232 63.757 519.759 0 


Total  17.232 833.757 519.759 0 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Acomiadaments selectius 


El 31 de juliol del 2009 el conseller del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 


va resoldre fer efectiva una transferència extraordinària a la CCMA per a l’exercici 2009 de 


4,40 M€ per fer front al seu Pla de prejubilacions voluntàries i al de les seves empreses 


filials. El Consell de Govern del 23 de desembre del 2009 va acordar oferir aquest Pla als 


treballadors de les empreses del Grup de més de cinquanta-set anys i amb més de quinze 


anys d’antiguitat. Durant els exercicis 2009 i 2010 cap treballador s’hi va acollir. 
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El Consell de Govern en la sessió extraordinària del 19 de juliol del 2010 va autoritzar el Pla 


de viabilitat 2010 de la CCMA i empreses filials. En aquest Pla es posava de manifest que, 


davant la necessitat de contenció i racionalització de la despesa, es considerava necessari 


tirar endavant un procés de reducció de plantilla mitjançant acomiadaments individuals 


selectius, negociant i arribant a acords sobre indemnitzacions; aquest procés substituïa el 


Pla de jubilacions que havia estat aprovat pel Consell de Govern. També autoritzava la 


Direcció General a arribar a acords sobre aquestes indemnitzacions de conformitat amb 


els criteris establerts en el Pla de viabilitat. Aquests criteris establien que el càlcul de la 


indemnització es faria segons la hipòtesi que la persona acomiadada pogués rebre una 


renda temporal que complementés les prestacions públiques (import net de la prestació 


d’atur i de la pensió de jubilació de la Seguretat Social) i que tindria com a referència 


garantir un objectiu de salari net fins a l’edat de jubilació teòrica segons un escalat per 


edat que anava des dels cinquanta-set anys als seixanta-quatre, i garantir també un salari 


net que abastés des del 80% fins al 100%. Aquest salari garantit correspondria al sou 


base, antiguitat, complements salarials de caràcter fix i permanent, i al 75% de la mitjana 


de la retribució variable dels últims vint-i-quatre mesos (sense incloure dietes, ni quilome-


tratge, ni similars). La previsió era que aquestes extincions contractuals afectessin en total 


cent vint-i-una persones de la CCMA i de les seves empreses filials, amb un cost total de 


17,17 M€.  


 


El càlcul de les indemnitzacions el va realitzar una empresa externa segons els criteris 


establerts pel Pla de viabilitat. La Sindicatura ha verificat que les indemnitzacions no su-


peren els quaranta-cinc dies per any treballat, amb el límit de quaranta-dues mensualitats.  


 


En opinió de la Sindicatura, tenint en compte els criteris per determinar les indemnitzacions 


i el personal afectat, els efectes dels acomiadaments selectius derivats del Pla de viabilitat 


van ser equivalents per a l’entitat als d’un pla de jubilacions. 


El 9 de desembre del 2010 el president del Consell de Govern va notificar al secretari 


general del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Ca-


talunya la substitució del Pla de jubilacions voluntàries de la CCMA i les seves empreses 


filials pel Pla d’acomiadaments individuals selectius acordat pel Consell de Govern el 19 de 


juliol del 2010. En aquesta carta es posava de manifest que, per compensar els aco-


miadaments fets tant per la CCMA com per TVC i CR, la transferència extraordinària de 


4,40 M€ que l’exercici 2009 va rebre la CCMA s’ha distribuït entre la CCMA (0,21 M€), TVC 


(3,25 M€) i CR (0,94 M€). El canvi hauria d’haver estat autoritzat pel mateix òrgan que va 


acordar la transferència. El finançament de la resta d’acomiadaments selectius es va fer 


amb recursos ordinaris de la CCMA.  


 


L’exercici 2009 la CCMA va registrar un ingrés de 4,40 M€ per la transferència extraor-


dinària rebuda de la Generalitat destinada al Pla de prejubilacions voluntàries. En el mateix 


exercici va crear una provisió al passiu del Balanç pel mateix import amb càrrec a Altres 


despeses d’explotació i no com a Despeses de personal. L’exercici 2010 la CCMA va 


transferir una part a TVC (3,25 M€) i a CR (0,94 M€). Les societats van registrar aquests im-


ports com a aportació de la CCMA.  
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Durant l’exercici 2010 la CCMA va acomiadar onze treballadors amb un cost total de 


0,98 M€ (0,21 M€ finançats per l’aportació de 4,40 M€ de la Generalitat i la resta per 


recursos propis).  


 


Altres indemnitzacions 


El Consell de Govern del 25 d’abril del 2012 va acordar separar del càrrec la directora de 


TVC amb efectes del 26 d’abril del 2012 i extingir per desistiment unilateral de la CCMA el 


contracte de treball subscrit l’1 d’agost del 2008 sense concedir el termini de preavís que 


s’havia estipulat en el contracte. TVC va abonar determinades quantitats en concepte 


d’indemnització i per l’incompliment del preavís d’acord amb l’informe emès per l’As-


sessoria Jurídica del Departament de la Presidència. La indemnització es va registrar 


comptablement com a sous i salaris i no en el compte d’indemnitzacions. 


L’article 2.4 del Decret 243/2004, el 30 de març, pel qual es regulen determinats aspectes 


de la contractació laboral a la Generalitat de Catalunya, estableix que no té dret a percebre 


cap indemnització per incompliment del preavís la persona acomiadada que tingui dret a 


reincorporar-se a un lloc de treball reservat a la mateixa Administració i en entitats del 


sector públic. En aquest cas, la directora de TVC acomiadada podia reincorporar-se a la 


seva plaça de funcionària d’una universitat pública de Catalunya el dia després del seu 


cessament.2 En opinió de la Sindicatura, les universitats públiques han de quedar enca-


bides dins les entitats del sector públic a què fa referència l’article 2.4 del Decret 243/2004 


i, per tant, a la directora cessada no li corresponia percebre cap quantitat per incom-


pliment del preavís. 


Altres despeses socials 


 


El 19 de desembre del 2008 la Comissió de Control del Pla de Pensions d’Ocupació de 


promoció conjunta de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya va acceptar l’adhesió a l’es-


mentat Pla de la CCMA i societats filials com a entitats promotores. Dins d’Altres despeses 


socials en l’exercici 2010 la CCMA inclou l’aportació al Pla de Pensions per 23.913 €. 


L’article 32 de les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 i per al 


2012 estableix que durant aquests exercicis les entitats del sector públic no faran apor-


tacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que in-


cloguin la cobertura de la contingència de jubilació. Els exercicis 2011 i 2012 la CCMA no 


va fer cap aportació per aquests conceptes. 


2.3.3. Altres despeses d’explotació 


El detall d’Altres despeses d’explotació dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 és el següent: 


 


 


2. El rector de la Universitat va aprovar el reingrés amb efectes de l’endemà del cessament a la CCMA. 
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Quadre 26. Altres despeses d’explotació 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


      


Ràpels per compres 0 (1.200) (6.608) 6.269 
      


Arrendaments i cànons 2.211.204 2.253.010 2.353.184 2.257.747 


Immobles delegacions  1.419.445 1.340.385 1.172.609 987.413 


Rènting tecnològic 14.094 126.304 196.886 271.745 


Informàtica 472.635 528.343 719.691 899.933 


Altres 305.030 257.978 263.998 98.656 
      


Serveis d’empreses i professionals 3.500.814 3.103.452 3.487.802 3.261.832 


Estudis, informes i dictàmens 1.202.433 9.000 0 100.000 


Serveis aliens d’informàtica 1.386.014 1.203.848 1.813.366 1.863.764 


Servei de seguretat 271.924 235.168 148.600 51.737 


Comissionistes 122.333 225.642 89.255 0 


FORTA 112.044 83.555 108.560 110.636 


Altres serveis aliens i de gestió  170.333 1.231.633 1.159.537 896.956 


Altres 235.733 114.606 168.484 238.739 
      


Subministraments i comunicacions 828.437 936.744 801.789 464.791 


Aigua, gas i enllumenat immobles 215.836 233.523 182.869 1.248 


Telèfon  117.937 247.691 284.694 233.969 


Neteja 208.424 178.909 124.246 100.079 


Correus i missatgers 149.137 147.189 119.852 80.169 


Altres 137.103 129.432 90.128 49.326 
      


Publicitat, propaganda i relacions públiques  79.873 210.180 80.885 27.728 
      


Transports 8.769 16.866 38.154 5.329 
      


Primes d’assegurances 46.651 31.616 34.723 28.396 
      


Serveis bancaris i similars  1.663 407 448 252 
      


Altres serveis 348.711 396.745 357.986 137.242 


Viatges personal propi 101.576 74.535 45.669 23.371 


Dietes personal propi 48.196 122.290 140.034 43.200 


Altres 198.939 199.920 172.283 70.671 
      


Tributs 500.599 410.066 404.161 496.297 
     


Pèrdues, deterioram. i variació provisions per operacions comerc. 4.400.000 116.000 (116.000) 0 
     


Altres despeses de gestió corrent 0 0 6.674.000 2.522.125 
      


Total Altres despeses d’explotació 11.926.721 7.473.886 14.110.524 9.208.008 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Tributs 


 


Un 99,62% l’exercici 2010, un 99,10% l’exercici 2011 i un 98,74% l’exercici 2012 dels Tri-


buts correspon a la Taxa per reserva de domini públic radioelèctric de cada exercici.  


Altres despeses de gestió corrent 


 


Dins de les Altres despeses de gestió corrent de l’exercici 2011 hi ha inclosa la subvenció 


extraordinària de 6,53 M€ que el Consell de Govern de la CCMA va acordar atorgar a CR 


per compensar la no realització de la venda de l’immoble on s’ubica la seva seu social. 
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L’import d’Altres despeses de gestió corrent de l’exercici 2012 correspon a la transferència 


a CR per cobrir el dèficit generat per la caiguda d’ingressos publicitaris i per la no realit-


zació de la venda de l’immoble seu de la societat. No hi ha constància de cap acord del 


Consell de Govern de la CCMA que autoritzi aquest traspàs. 


 


 


2.3.4. Import net de la xifra de negocis 


De l’Import net de la xifra de negocis, un 99,76% l’exercici 2010, un 99,46% l’exercici 2011 


i un 99,83% l’exercici 2012 correspon a la facturació a les empreses filials pels serveis de 


les àrees corporatives de la CCMA com Serveis Informàtics, serveis prestats per l’Àrea de 


Recursos Humans i per l’Àrea Economicofinancera, entre d’altres. El 7 de setembre del 


2010 el director general de la CCMA va aprovar el Règim de col·laboració i condicions 


d’integració i prestació de serveis entre la CCMA i les seves empreses filials. Aquest règim 


de col·laboració es va prorrogar l’1 de gener del 2011. En el marc del procés de rees-


tructuració corporatiu aprovat pel Consell de Govern el 23 de març del 2011 (vegeu 


l’apartat 2.2.2), TVC va absorbir AMD i IC, que rebien i prestaven determinats serveis cor-


poratius, i va integrar en la seva plantilla part del personal de la CCMA que desenvolupava 


tasques relacionades amb aquests serveis i prestacions inherents i propis de cada una de 


les àrees corporatives a les societats del Grup. L’1 de gener del 2012, amb efectes de l’1 


de novembre del 2011, la CCMA va aprovar un nou règim de col·laboració i condicions 


d’integració i prestació de serveis entre la CCMA i les seves empreses filials que derogava 


l’anterior. Aquest document estableix el règim de repartiment de costos corporatius entre 


les empreses filials i els criteris amb els quals es repartiran els costos generats. 


 


 


2.3.5. Altres ingressos d’explotació 


Altres ingressos d’explotació inclouen les subvencions incorporades al resultat de l’exercici 


amb el detall següent: 


 


Quadre 27. Subvencions incorporades al resultat de l’exercici 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Subvenció d’explotació aprovada a la Llei de pressupostos  6.000.000 0 0 0 


Subvenció de la Generalitat pel Pla de prejubilacions volun-


tàries de la CCMA i de les seves empreses filials (vegeu els 


apartats 2.2.8 i 2.3.2) 4.400.000 0 0 0 


Traspàs a resultats de les aportacions per inversions rebudes 


de la Generalitat (vegeu l’apartat 2.2.7)  330.625.584 338.820.139 309.575.230 283.994.580 


Subvencions d’explotació de la Generalitat traspassades a 


empreses del Grup (vegeu l’apartat 2.3.3) 0 0 6.674.000 2.522.125 


Altres subvencions 357.684 383.154 145.599 14.846 


Total 341.383.268 339.203.293 316.394.829 286.531.551 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 29/2014 


39 


2.4. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 


A continuació es presenten els estats de canvis en el patrimoni net corresponents als 


exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012. 


 


Quadre 28. Estat de canvis en el patrimoni net el 31 de desembre del 2010 


Estat de canvis en el patrimoni net 


Fons patrimonial 


pendent 


d’aplicació 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat 


de 


l’exercici 


Subvencions, 


donacions i 


llegats rebuts Total 


Saldo el 31 de desembre del 2009 726.463.011 (720.391.801) (1.174.681) 170.184.451 175.080.980 


Aplicació del resultat 2009 0 (1.174.681) 1.174.681 0 0 


Ingressos i despeses reconeguts 0 0 (7.589.027) (9.816.618) (17.405.645) 


Saldo el 31 de desembre del 2010 726.463.011 (721.566.482) (7.589.027) 160.367.833 157.675.335 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Quadre 29. Estat de canvis en el patrimoni net el 31 de desembre del 2011 


Estat de canvis en el patrimoni net 


Fons patrimonial 


pendent 


d’aplicació 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat 


de 


l’exercici 


Subvencions, 


donacions i 


llegats rebuts Total 


Saldo el 31 de desembre del 2010 726.463.011 (721.566.482) (7.589.027) 160.367.833 157.675.335 


Altres variacions del patrimoni net 0 (7.589.027) 7.589.027 0 0 


Ingressos i despeses reconeguts 0 0 (9.146.976) (9.441.536) (18.588.512) 


Saldo el 31 de desembre del 2011 726.463.011 (729.155.509) (9.146.976) 150.926.297 139.086.823 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 


 


Quadre 30. Estat de canvis en el patrimoni net el 31 de desembre del 2012 


Estat de canvis en el patrimoni net 


Fons patrimonial 


pendent 


d’aplicació 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat 


de 


l’exercici 


Subvencions, 


donacions i 


llegats rebuts Total 


Saldo el 31 de desembre del 2011 726.463.011 (729.155.509) (9.146.976) 150.926.297 139.086.823 


Altres variacions del patrimoni net 0 (9.146.976) 9.146.976 0 0 


Ingressos i despeses reconeguts 0 0 (1.961.013) (24.016.886) (25.977.899) 


Saldo el 31 de desembre del 2012 726.463.011 (738.302.485) (1.961.013) 126.909.411 113.108.924 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 


 


 


2.5. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 


L’Estat de fluxos d’efectiu mostra la capacitat de generar efectiu o equivalents, i les neces-


sitats de liquiditat de la CCMA classificades en activitats d’explotació, inversió i finan-


çament. A continuació es presenten els estats de fluxos d’efectiu el 31 de desembre del 


2009, del 2010, del 2011 i del 2012. 
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Quadre 31. Estat de fluxos d’efectiu el 31 de desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 


Estat de fluxos d’efectiu 2009 2010 2011 2012 
     


Resultat de l’exercici abans d’impostos (1.174.681) (7.589.027) (9.146.976) (1.961.013) 
     


Ajustos del resultat     


Amortització de l’immobilitzat 2.217.309 2.236.541 2.150.115 1.700.960 


Correccions valoratives per deteriorament 336.466.718 344.581.620 317.088.102 285.622.513 


Variació de provisions 0 0 0 (59.153) 


Imputació de subvencions (330.647.889) (338.842.444) (309.597.535) (286.553.857) 


Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat 22.306 0 316.931 11.744 


Ingressos financers (31.324) (24.239) (87.116) (24.440) 


Despeses financeres 1.825 0 8.759 3.555 


Diferències de canvi 2.376 305 641 0 
     


Canvis en el capital corrent     


Deutors i altres comptes a cobrar (3.750.822) 823.052 (2.418.657) 459.303 


Altres actius corrents (1.752.670) (227.165) 1.924.091 - 


Creditors i altres comptes a pagar (847.664) (446.597) (636.106) (698.376) 


Altres passius corrents 3.748.914 (15.417.879) (7.534.298) (244.149) 


Altres actius i passius no corrents 0 0 0 (19.399) 
     


Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació     


Pagaments d’interessos (1.824) 0 (8.759) (3.555) 


Cobraments d’interessos 31.324 24.239 87.116 24.440 


Altres pagaments (cobraments) 0 0 0 0 
     


Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació 4.283.898 (14.881.594) (7.853.692) (1.741.427) 
     


Pagaments per inversions     


Empreses del Grup i associades (324.485.478) (328.524.971) (301.239.330) (274.575.193) 


Immobilitzat intangible (2.934.536) (629.663) (330.211) (296.467) 


Immobilitzat material (8.382.967) (404.424) (240.587) (148.666) 


Altres actius financers 0 0 0 (325) 


Altres actius 0 0 0 0 
     


Cobraments per desinversions     


Empreses del Grup i associades 14.662.474 0 0 153.588 


Immobilitzat intangible 23.586 13.859 0 0 


Immobilitzat material (11.332) 102.285 8.001 74.903 
     


Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (321.128.253) (329.442.914) (301.802.127) (274.792.160) 
     


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni     


Subvencions, donacions i llegats rebuts 306.437.530 350.994.541 306.656.844 267.444.455 
     


Cobraments i pagaments per instruments de passiu 


financer 
 


  
 


Emissió     


Deutes amb entitats de crèdit 0 0 0 0 


Deutes amb empreses del Grup i associades 0 0 0 0 


Altres deutes 0 0 0 0 


Devolució i amortització de deutes amb entitats de 


crèdit 
 


  
 


Altres deutes 0 0 0 0 
     


Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament 306.437.530 350.994.541 306.656.844 267.444.455 
      


Efecte de les variacions dels tipus de canvi (2.376) (305) (641) 0 
      


Augment/Disminució neta de l’efectiu o equivalents (10.409.201) 6.669.728 (2.999.616) (9.089.132) 


Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 31.639.449 21.230.248 27.899.976 24.900.360 


Efectiu o equivalents al final de l’exercici 21.230.248 27.899.976 24.900.360 15.811.228 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de la CCMA. 


Nota: Hi ha algunes diferències entre els imports que figuren en aquest quadre i els estats financers que no són materials. 
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3. PRESSUPOSTOS 


L’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de creació de la CCMA, estableix que 


correspon al Consell de Govern aprovar els avantprojectes de pressupost de la CCMA i de 


les seves empreses filials. L’article 12 estableix que aquest acord s’ha d’adoptar per 


majoria de dos terços dels membres del Consell de Govern. En el cas que no s’aconse-


gueixi l’acord per aquesta majoria, cal fer una segona votació una vegada transcorregudes 


vint-i-quatre hores. Si en aquesta nova votació tampoc no s’assoleix la majoria de dos 


terços, cal fer una tercera votació, en la qual l’acord pot ser vàlidament adoptat per majoria 


dels membres de dret. 


 


El Consell de Govern de la CCMA en les sessions del 26 d’octubre del 2009, del 27 d’abril 


del 2011 (amb posteriors modificacions el 4 i l’11 de maig del 2011) i del 30 de novembre 


del 2011 va aprovar en primera votació l’avantprojecte del pressupost de la CCMA i les 


seves empreses filials per als exercicis 2010, 2011 i 2012, respectivament.  


 


Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 


A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de l’exercici 2010. 


 


Quadre 32. Liquidació del pressupost. Exercici 2010 


Ingressos 


Pressupost 


aprovat  


Modifi-


cacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Drets 


liquidats 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=B–A) 


      


Cap. 3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ing. 27.120.904 (1.092.935) 26.027.969 24.895.603 (1.132.366) 


Venda de béns 202.500 0 202.500 57.620 (144.880) 


Prestació de serveis 26.137.574 (1.143.335) 24.994.239 23.938.623 (1.055.616) 


Altres ingressos 780.830 50.400 831.230 899.360 68.130 


      


Cap. 4. Transferències corrents 266.331 0 266.331 383.154 116.823 


Del sector públic estatal 266.331 0 266.331 383.154 116.823 


De l’Administració de la Generalitat 0 0 0 0 0 


De l’exterior 0 0 0 0 0 


       


Cap. 5. Ingressos patrimonials 32.000 0 32.000 24.482 (7.518) 


Interessos de dipòsits 32.000 0 32.000 24.240 (7.760) 


Altres ingressos financers 0 0 0 242 242 


       


Cap. 6. Alienació d’inversions reals 120.000 0 120.000 0 (120.000) 


Alienació d’edificis i altres construccions 120.000 0 120.000 0 (120.000) 


      


Cap. 8. Variació actius financers 330.000.000 (974.174) 329.025.826 329.025.826 0 


Aportacions al fons patrimonial 330.000.000 (974.174) 329.025.826 329.025.826 0 


      


Total 357.539.235 (2.067.109) 355.472.126 354.329.065 (1.143.061) 


.../... 
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Despeses 


Pressupost 


aprovat  


Modifi-


cacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Obligacions 


reconegudes 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=A–B) 


      


Cap. 1. Remuneracions del personal 17.664.418 (1.822.946) 15.841.472 16.741.775 (900.303) 


Personal laboral 14.579.255 (1.496.910) 13.082.345 13.877.728 (795.383) 


Assegurances i cotitzacions socials 2.740.172 (6.215) 2.733.957 2.718.465 15.492 


Pensions i altres prestacions socials 344.991 (319.821) 25.170 145.582 (120.412) 


       


Cap. 2. Despeses corrents de béns i serveis 8.884.893 0 8.884.893 8.057.675 827.218 


Lloguers i cànons  1.482.243 0 1.482.243 1.644.664 (162.421) 


Conservació i reparació 868.173 0 868.173 609.217 258.956 


Material, subministraments i altres 6.148.773 0 6.148.773 5.486.676 662.097 


Indemnitzacions per raó del servei 385.704 0 385.704 317.118 68.586 


      


Cap. 3. Despeses financeres 866.972 0 866.972 956 866.016 


Despeses financeres dels préstecs en euros 864.472 0 864.472 0 864.472 


Altres despeses financeres 2.500 0 2.500 956 1.544 


       


Cap. 6. Inversions reals 1.492.475 (138.657) 1.353.816 1.034.087 319.731 


Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 0 10.000 10.000 143.760 (133.760) 


Inversions en mobiliari i estris 0 0 0 1.217 (1.217) 


Inversions en equip de procés de dades i telec. 215.175 0 215.175 259.447 (44.272) 


Inversions en immobilitzat immaterial 1.277.300 (148.657) 1.128.643 629.663 498.980 


      


Cap. 8. Variació d’actius financers 328.630.477 (105.506) 328.524.971 328.524.971 0 


Aportacions a compte de capital 328.630.477 (105.506) 328.524.971 328.524.971 0 


      


Total 357.539.235 (2.067.109) 355.472.126 354.359.464 1.112.662 


       


Total resultat pressupostari 0 0 0 (30.399) (30.399) 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost i informe anual de la CCMA i les seves empreses filials. 


En l’exercici 2010 els drets liquidats han estat inferiors als previstos en 1,14 M€. Pel que fa 


a les despeses, a excepció de les de personal, que han estat 0,90 M€ superiors a les 


previstes, en la resta de capítols les obligacions reconegudes han estat inferiors al pres-


supost definitiu. Com a resultat, les despeses realitzades totals han estat 1,11 M€ inferiors a 


les previstes. No obstant això, aquesta disminució de les despeses no ha pogut com-


pensar totalment la disminució dels ingressos i el resultat pressupostari ha estat negatiu de 


30.399 €. 


 


Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 


 


A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de l’exercici 2011. 
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Quadre 33. Liquidació del pressupost. Exercici 2011 


Ingressos 


Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Drets 


liquidats 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=B–A) 
      


Cap. 3. Taxes, venda béns i serveis i altres ing. 23.954.839 (1.446.537) 22.508.302 21.886.667 (621.635) 


Venda de béns 103.588 0 103.588 115.372 11.784 


Prestació de serveis 23.207.111 (1.446.537) 21.760.574 21.099.186 (661.388) 


Altres ingressos 644.140 0 644.140 672.109 27.969 
      


Cap. 4. Transferències corrents 154.627 6.534.000 6.688.627 6.819.600 130.973 


Del sector públic estatal 154.627 0 154.627 140.943 (13.684) 


De l’Administració de la Generalitat 0 6.534.000 6.534.000 6.674.000 140.000 


De l’exterior 0 0 0 4.657 4.657 
       


Cap. 5. Ingressos patrimonials 24.481 0 24.481 87.122 62.641 


Interessos de dipòsits 24.239 0 24.239 87.115 62.876 


Altres ingressos financers 242 0 242 7 (235) 
       


Cap. 6. Alienació d’inversions reals 144.661 0 144.661 8.000 (136.661) 


Alienació d’edificis i altres construccions 144.661 0 144.661 8.000 (136.661) 
      


Cap. 8. Variació actius financers 300.000.000 156.000 300.156.000 300.156.000 0 


Aportacions al fons patrimonial 300.000.000 156.000 300.156.000 300.156.000 0 
      


Total 324.278.608 5.243.463 329.522.071 328.957.389 (564.682) 
      


Despeses 


Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 


definitiu  


(A) 


Obligacions 


reconegudes 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=A–B) 
      


Cap. 1. Remuneracions del personal 14.112.502 (1.476.867) 12.635.635 13.166.474 (530.839) 


Personal laboral 11.491.768 (1.166.238) 10.325.530 10.913.042 (587.512) 


Assegurances i cotitzacions socials 2.579.794 (310.629) 2.29.165 2.216.935 52.230 


Pensions i altres prestacions socials 40.940 0 40.940 36.497 4.443 
       


Cap. 2. Despeses corrents de béns i serveis 8.343.570 91.209 8.434.779 8.016.425 418.354 


Lloguers i cànons  1.520.660 0 1.520.660 1.372.636 148.024 


Conservació i reparació 914.108 0 914.108 862.455 51.653 


Material, subministraments i altres 5.598.111 91.209 5.689.320 5.506.195 183.125 


Indemnitzacions per raó del servei 310.691 0 310.691 275.139 35.552 
      


Cap. 3. Despeses financeres 21.500 0 21.500 9.856 11.644 


Despeses financeres dels préstecs en euros 21.000 0 21.000 8.759 12.241 


Altres despeses financeres 500 0 500 1.097 (597) 
      


Cap. 4. Transferències corrents 0 6.534.000 6.534.000 6.674.000 (140.000) 


A entitats de dret públic de la Generalitat 0 6.534.000 6.534.000 6.674.000 (140.000) 
       


Cap. 6. Inversions reals 656.827 0 656.827 570.798 86.029 


Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 70.000 0 70.000 72.643 (2.643) 


Inversions en equip de procés de dades i telec. 179.500 0 179.500 167.944 11.556 


Inversions en immobilitzat immaterial 407.327 0 407.327 330.211 77.116 
      


Cap. 8. Variació d’actius financers 301.144.209 95.121 301.239.330 301.239.330 0 


Aportacions a compte de capital 301.144.209 95.121 301.239.330 301.239.330 0 
      


Total 324.278.608 5.243.463 329.522.071 329.676.883 (154.812) 
       


Total resultat pressupostari 0 0 0 (719.494) (719.494) 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost i informe anual de la CCMA i les seves empreses filials. 


En l’exercici 2011 els drets liquidats han estat inferiors als previstos en 0,56 M€. Pel que fa 


a les despeses, la desviació negativa de les despeses de personal i de les transferències 


corrents sobre les previstes ha fet que les despeses totals siguin superiors a les previstes 


en 0,15 M€. L’efecte total s’ha reflectit en un resultat pressupostari negatiu de 0,72 M€.  
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Les modificacions dels capítols de transferències corrents del pressupost d’ingressos i del 


pressupost de despeses corresponen a les atorgades pel Govern per cobrir el dèficit de la 


CCMA i traspassades per la CCMA a CR per cobrir el dèficit d’explotació d’aquesta so-


cietat (vegeu l’apartat 2.3.3). 


 


Liquidació del pressupost de l’exercici 2012 
 


A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de l’exercici 2012. 


 


Quadre 34. Liquidació del pressupost. Exercici 2012 


Ingressos 


Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Drets 


liquidats 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=B–A) 
      


Cap. 3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ing. 13.379.337 (299.666) 13.079.671 12.985.220 (94.451) 


Venda de béns 36.816 0 36.816 22.057 (14.759) 


Prestació de serveis 13.223.891 (380.165) 12.843.726 12.662.242 (181.484) 


Altres ingressos 118.630 80.499 199.129 300.921 101.792 
      


Cap. 4. Transferències corrents 0 2.522.125 2.522.125 2.536.972 14.847 


Del sector públic estatal 0 0 0 14.847 14.847 


De l’Administració de la Generalitat 0 2.522.125 2.522.125 2.522.125 0 
       


Cap. 5. Ingressos patrimonials 62.550 0 62.550 24.440 (38.110) 


Interessos de dipòsits 62.550 0 62.550 24.440 (38.110) 
       


Cap. 6. Alienació d’inversions reals 0 0 0 74.905 74.905 


Alienació d’edificis i altres construccions 0 0 0 74.905 74.905 
      


Cap. 8. Variació actius financers 260.000.000 0 260.000.000 260.000.000 0 


Aportacions al fons patrimonial 260.000.000 0 260.000.000 260.000.000 0 
      


Total 273.441.887 2.222.459 275.664.346 275.621.537 (42.809) 
      


Despeses 


Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Obligacions 


reconegudes 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=A–B) 
      


Cap. 1. Remuneracions del personal 4.425.931 0 4.425.931 4.528.091 (102.160) 


Personal laboral 3.860.773 0 3.860.773 3.905.091 (44.318) 


Assegurances i cotitzacions socials 565.158 0 565.158 623.000 (57.842) 
       


Cap. 2. Despeses corrents de béns i serveis 7.618.130 87.185 7.705.315 7.135.239 570.022 


Lloguers i cànons  1.315.388 242.727 1.558.115 1.346.514 211.601 


Conservació i reparació 866.633 (3.100) 863.533 911.619 (48.086) 


Material, subministraments i altres 5.195.819 (153.942) 5.041.877 4.773.501 268.376 


Indemnitzacions per raó del servei 240.290 1.500 241.790 103.659 138.131 
      


Cap. 3. Despeses financeres 9.300 0 9.300 3.808 5.492 


Despeses financeres dels préstecs en euros 7.500 0 7.500 3.556 3.944 


Altres despeses financeres 1.800 0 1.800 252 1.548 
      


Cap. 4. Transferències corrents 0 2.522.125 2.522.125 2.522.125 0 


A entitats de dret públic de la Generalitat 0 2.522.125 2.522.125 2.522.125 0 
       


Cap. 6. Inversions reals 546.493 0 546.493 445.391 101.102 


Inversions en equip de procés de dades i telec. 331.000 0 331.000 148.666 182.334 


Inversions en immobilitzat immaterial 215.493 0 215.493 296.725 (81.232) 
      


Cap. 8. Variació d’actius financers 260.842.033 (386.851) 260.455.182 260.455.182 0 


Aportacions a compte de capital 260.842.033 (386.851) 260.455.182 260.455.182 0 
      


Total 273.441.887 2.222.459 275.664.346 275.089.890 574.456 
       


Total resultat pressupostari 0 0 0 531.647 531.647 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost i informe anual de la CCMA i les seves empreses filials. 
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En l’exercici 2012 els drets liquidats han estat lleugerament inferiors als previstos en 


42.809 €. Les despeses de personal han estat lleugerament superiors a les previstes. No 


obstant això, l’evolució de les despeses corrents de béns i serveis i de les inversions reals 


han contribuït a que les despeses realitzades totals siguin 0,57 M€ inferiors a les previstes. 


Això s’ha reflectit en un resultat pressupostari positiu de 0,53 M€.  


 


La modificació pressupostària de les transferències corrents correspon a les subvencions 


d’explotació extraordinàries atorgades a la CCMA per compensar part del seu dèficit. La 


CCMA va traspassar a CR íntegrament aquestes subvencions extraordinàries (vegeu 


l’apartat 2.3.3).  


 


Conciliació entre el Resultat pressupostari i el Compte de pèrdues i guanys 


A continuació es presenta per als exercicis 2010, 2011 i 2012 la conciliació entre el resultat 


comptable i el resultat pressupostari. 


 


Quadre 35. Conciliació entre el resultat comptable i el resultat pressupostari 


Concepte 2010 2011 2012 


Resultat pressupostari (30.399) (719.494) 531.647 


Inversions realitzades immobilitzat 1.034.082 746.000 445.391 


Inversions financeres 328.524.969 301.239.330 260.455.183 


Ingressos aportacions de capital (329.025.826) (300.156.000) (260.000.000) 


Dotacions per amortitzacions  (2.308.581) (2.150.114) (1.700.960) 


Subvencions de capital traspassades a resultat exercici 338.842.444 309.597.536 284.016.887 


Resultat per alienacions immobilitzat  (44.097) (500.133) (86.648) 


Deteriorament i pèrdues instruments financers (344.581.619) (317.204.101) (285.622.513) 


Resultat Compte de pèrdues i guanys (7.589.027) (9.146.976) (1.961.013) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


 


4. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS INCLOSES EN L’INFORME 12/2011, 


REFERIT ALS EXERCICIS 2007, 2008 I 2009 


A continuació es presenta el seguiment de les recomanacions incloses en l’informe 


12/2011, referit als exercicis 2007, 2008 i 2009, excepte les de contractació, que es fa en 


l’informe 30/2014 del Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als 


exercicis 2010, 2011 i 2012.  
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Descripció Situació 


El Consell de Govern hauria d’aprovar el Reglament de fun-


cionament intern tal com estableix l’article 12.3 de la Llei 


11/2007. 


El Consell de Govern va aprovar el Reglament 


de funcionament intern el 4 de juliol del 2012. 


La Sindicatura recomana que l’atorgament de complements 


salarials es faci de forma més rigorosa, justificada i degu-


dament autoritzada. En aquest sentit, seria convenient que 


s’elaboressin unes instruccions que recollissin de forma 


clara la definició dels diferents complements salarials i la 


forma d’aprovació d’aquests. A més, en tots aquells casos 


en què sigui possible, s’haurien de delimitar els supòsits en 


els quals és possible la seva autorització i la política gene-


ral quant a caducitats i imports. També s’haurien de definir 


de manera clara les persones competents per a la seva 


autorització. 


En els exercicis fiscalitzats s’ha produït un 


traspàs significatiu de personal de la CCMA a 


TVC (vegeu l’informe 18/2014, corresponent a 


TVC, exercicis 2010, 2011 i 2012). 


En el treball de fiscalització no s’han observat 


incidències referides a complements salarials. 


Tenint en compte el context econòmic actual i les previsi-


bles restriccions pressupostàries que es produiran en els 


propers exercicis, la Sindicatura recomana una gestió acu-


rada de la despesa. 


La CCMA ha adoptat diverses mesures que 


s’expliquen al llarg de l’informe (vegeu també 


l’informe 18/2014, corresponent a TVC, exerci-


cis 2010, 2011 i 2012). 


 


 


 


5. FETS POSTERIORS 


Com a fet posterior cal destacar que la Llei 6/2012, de l’1 d’agost, de modificació de la Llei 


7/2010, del 31 de març, general de la comunicació audiovisual, estableix que per garantir 


un millor compliment de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finan-


cera, els prestadors de titularitat pública del servei públic de comunicació audiovisual 


d’àmbit autonòmic hauran de complir les obligacions següents: 


 


a) Anualment s’ha d’aprovar un límit màxim de despesa per a l’exercici econòmic cor-


responent, que no es pot superar. 


 


b) La memòria i l’informe de gestió dels comptes anuals han de fer una referència 


expressa al compliment de l’equilibri i sostenibilitat financers. 


 


Si excepcionalment els comptes no estan en equilibri financer, els prestadors de titu-


laritat pública del servei públic de comunicació audiovisual han de presentar a l’òrgan 


competent de la comunitat autònoma, per a la seva aprovació, una proposta de re-


ducció de despeses per a l’exercici següent igual a la pèrdua o dèficit generat. 


 


Les aportacions patrimonials, contractes programa, encomanes de gestió, convenis o 


qualssevol lliuraments de la comunitat autònoma a favor, directament o indirectament, 
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dels prestadors de titularitat pública del servei públic de comunicació audiovisual re-


quereixen la posada en marxa de la reducció de despeses esmentada. 


c) Abans de l’1 d’abril de cada any s’ha de presentar davant l’òrgan competent de la 


comunitat autònoma un informe en el qual es posi de manifest que la gestió de 


l’exercici immediatament anterior s’adequa als principis de la Llei orgànica d’estabilitat 


pressupostària i estabilitat financera. 


 


La Llei 6/2012 va entrar en vigor el 2 d’agost del 2012, per la qual cosa el primer exercici 


d’aplicació d’aquesta disposició ha estat el 2013. 


 


 


 


6. CONCLUSIONS 


 


La Sindicatura ha fiscalitzat els comptes anuals de la CCMA corresponents als exercicis 


2010, 2011 i 2012. La CCMA actua com a canalitzadora de les aportacions de la Gene-


ralitat a les empreses filials i com a gestora de la tresoreria del Grup. 


 


En els quadres següents es presenten els imports de les magnituds més rellevants dels es-


tats financers dels exercicis 2010, 2011 i 2012 i l’evolució respecte de l’exercici precedent. 


 
Quadre 36. Magnituds més rellevants 


Descripció 2010 2011 2012 


Despeses de personal * 16,99 13,34 4,80 


Aportacions de capital de la Generalitat de Catalunya a la CCMA  329,03 300,16 260,00 


Aportacions de capital de la CCMA a les empreses filials  328,52 301,24 260,46 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


* L’exercici 2011 van ser traspassats a TVC 158 treballadors de la CCMA i l’exercici 2012 van ser traspassats a la 


CCMA 8 treballadors de TVC i 4 de CR. 


 
Quadre 37. Evolució de les magnituds més rellevants 


Descripció 2010 2011 2012 


Despeses de personal 1,07 (21,48) (64,02) 


Aportacions de capital de la Generalitat de Catalunya a la CCMA 2,60 (8,77) (13,38) 


Aportacions de capital de la CCMA a les empreses filials 0,78 (8,30) (13,54) 


Xifres en percentatge. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


En opinió de la Sindicatura, els comptes anuals de la CCMA dels exercicis 2010, 2011 i 


2012 expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la 


situació financera de l’entitat el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 i els resultats 


de les seves operacions en els exercicis anuals acabats en aquestes dates, excepte pels 


efectes que es deriven de les observacions 2 i 4. 
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6.1. OBSERVACIONS 


A continuació es fa un resum de les observacions més rellevants que apareixen al llarg de 


l’informe. 


 


1. En el període fiscalitzat dos consellers (un que va exercir el càrrec fins al 30 de març 


del 2012 i un altre que l’exerceix des d’aquesta data) es trobaven en causa d’incom-


patibilitat (vegeu l’apartat 1.2.2). 


 


2. El valor de la participació de TVCM en AVS el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 


2012 era de 9,46 M€, de 12,27 M€ i de 8,97 M€, respectivament. No obstant això, TVCM, 


aplicant un criteri de prudència per no haver pogut examinar els comptes d’AVS, ha 


valorat en zero euros la seva participació en AVS en els tres exercicis. Aquest fet afecta 


la valoració de la participació de la CCMA en TVCM (vegeu l’apartat 2.2.2). 


 


3. La Generalitat no va aplicar a la CCMA la reducció d’aportacions a les entitats del 


sector públic de la Generalitat prevista en l’Acord de Govern del 27 de novembre del 


2012 (vegeu l’apartat 2.2.7). 


 


4. A partir de l’exercici 2010, la CCMA registra com a Aprovisionaments el deteriorament 


de les inversions en les empreses del Grup en lloc de com a despeses financeres com 


feia fins al 2009 en aplicació d’una consulta publicada en el Butlletí Oficial de l’Institut 


de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. No obstant això, en opinió de la Sindicatura, 


l’activitat de la CCMA no s’ajusta a la descrita en la consulta, per la qual cosa seria més 


correcte el tractament comptable que se seguia fins al 2009. Aquest fet, però, no afecta 


el resultat de l’exercici de la CCMA (vegeu l’apartat 2.3.1). 


 


5. El 31 de juliol del 2009 el conseller del Departament de Cultura i Mitjans de Comu-


nicació va resoldre fer efectiva una transferència extraordinària per a l’exercici 2009 de 


4,40 M€ a la CCMA per fer front al Pla de prejubilacions voluntàries de la CCMA i de les 


seves empreses filials. El Consell de Govern del 23 de desembre del 2009 va acordar 


oferir aquest Pla als treballadors de les empreses del Grup de més de cinquanta-set 


anys i amb més de quinze anys d’antiguitat, però no s’hi va acollir ningú. L’any 2010 el 


Consell de Govern de la CCMA va aprovar un Pla de viabilitat que incloïa una previsió 


d’acomiadaments selectius que va afectar onze treballadors de la CCMA amb un cost 


de 0,98 M€. En opinió de la Sindicatura els efectes dels acomiadaments selectius 


derivats del Pla de viabilitat van ser equivalents per a l’entitat als d’un pla de jubilacions 


(vegeu l’apartat 2.3.2). 


 


6. El president de la CCMA va comunicar al Departament de Cultura i Mitjans de Comu-


nicació la substitució del Pla de jubilacions voluntàries de la CCMA pel Pla d’aco-


miadaments selectius. El Consell de Govern de la CCMA hauria d’haver demanat 


l’autorització prèvia del canvi de destinació dels 4,40 M€ que havien estat aportats el 


2009 (vegeu l’apartat 2.3.2). 
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7. L’exercici 2012 el Consell de Govern de la CCMA va acordar el cessament de la 


directora de TVC a qui se li va abonar una quantitat en concepte de preavís que no 


corresponia d’acord amb el Decret 243/2004 i tenint en compte el seu reingrés 


immediat en un lloc de treball en una universitat pública (vegeu l’apartat 2.3.2). 


 


8. El 23 de novembre del 2012 el Consell de Govern de la CCMA va acordar denunciar el 


Conveni col·lectiu de TVC, al qual estaven adherits els treballadors de la CCMA. En el 


moment de finalitzar el treball de camp no s’havia signat el nou Conveni (vegeu l’apartat 


2.3.2). 


 


9. L’aportació de la Generalitat en els exercicis fiscalitzats ha experimentat un increment 


del 2,60% en el 2010, una disminució del 8,77% en el 2011 i una disminució del 13,38% 


en el 2012, que la CCMA ha compensat amb la reducció de les aportacions a les 


empreses del Grup (vegeu l’apartat 2.2.7). La situació econòmica de la CCMA en els 


propers anys dependrà de l’evolució de l’aportació de la Generalitat i dels resultats de 


les empreses participades. 


 


 


6.2. RECOMANACIONS 


 


A continuació es presenta un conjunt de recomanacions que podrien contribuir, en opinió 


de la Sindicatura, a millorar la gestió de la CCMA.  


 


1. Es recomana a tots els agents implicats que facin una anàlisi del model de serveis de 


radiodifusió i televisió públics tenint en compte el seu cost, el nivell de servei públic i les 


possibles fonts de finançament. 


 


2. La CCMA hauria de fer tot el possible per obtenir el valor real de la participació en AVS i 


fer els ajustaments necessaris en els comptes de TVCM per reflectir aquest valor. 


 


3. Es considera molt necessari que la direcció de la CCMA i els representants dels 


treballadors continuïn les negociacions perquè la signatura d’un nou Conveni col·lectiu 


es formalitzi com més aviat millor. 


 


 


7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe va ser tramès el 16 


d’octubre del 2014 al president de la CCMA. 


 


Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, el president de la CCMA va demanar 


una ampliació del termini per presentar les al·legacions que li fou concedida. El president 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 29/2014 


50 


de la CCMA ha enviat resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura 


de Comptes número 5.937, de data 17 de novembre del 2014: 


 


 


 


Generalitat de Catalunya 


Corporació Catalana  


de Mitjans Audiovisuals 


El president 


 


 
 


Sr. Jordi Pons i Novell 


Síndic 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 
 


 


 


Senyor, 


 


Em plau trametre-us les al·legacions de la Corporació Catalana de Mitjans 


Audiovisuals al projecte d’informe 15/2013-D de la Sindicatura de Comptes de 


Catalunya relatiu a l’esmentada empresa referit als exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


Atentament, 
 


 


 


Brauli Duart i Llinares 


 


Barcelona, 17 de novembre de 2014 


 


 


 


 


 


 


Al·legacions al projecte d’informe 15/2013-D de la Sindicatura de Comptes de 


Catalunya relatiu a Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals referit als exercicis 


2010, 2011 i 1012.  


 


El passat 16 d’octubre de 2014, la Sindicatura de Comptes de Catalunya va remetre 


a Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (en endavant CCMA) l’informe de refe-


rència, atorgant-li de termini per al tràmit d’al·legacions fins al 17 de novembre. 


Un cop revisat l’esmentat informe, la CCMA considera convenient formular les al·lega-


cions que es posen de manifest en aquest document. 


 


Per a major claredat, per a cada al·legació en primer lloc es reprodueix l’observació 


formulada per la Sindicatura i a continuació es formula l’al·legació pròpiament dita. 
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AL·LEGACIÓ PRIMERA 


 


Observació de la Sindicatura (punts 2.2.7 i 6.1.3 de l’Informe). 


 


La Generalitat no va aplicar a la CCMA la reducció d’aportacions a les entitats del 


sector públic de la Generalitat prevista en l’Acord de Govern del 27 de novembre del 


2012.  


 


Al·legació de la CCMA 


 


Si bé és cert, tal com exposa la Sindicatura, que la Generalitat no va aplicar a la 


CCMA la reducció d’aportacions prevista en l’Acord de Govern de 27 de novembre 


de 2012 pel qual s’autoritzava el Departament d’Economia i Coneixement a aplicar 


una retenció per un import equivalent al 10% dels crèdits inicials dels articles 10 a 13 


del Capítol 1, cal dir que la CCMA va sol·licitar al Departament de Presidència que no 


els fos aplicada l’esmentada reducció donat que el pressupost del 2012 ja preveia 


d’inici una reducció de la massa salarial del 10,2% respecte al pressupost del 2011, 


com una de les mesures per ajustar el pressupost d’aquell any a la reducció de 


l’aportació de la Generalitat. 


 


 


AL·LEGACIÓ SEGONA 


 


Observació de la Sindicatura (punts 2.3.1 i 6.1.4 de l’Informe). 


 


A partir de l’exercici 2010, la CCMA registra com a Aprovisionaments el deterio-


rament de les inversions en les empreses del Grup en lloc de com a despeses finan-


ceres com feia fins al 2009 en aplicació d’una consulta publicada en el Butlletí Oficial 


de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. No obstant això, en opinió de la 


Sindicatura, l’activitat de la CCMA no s’ajusta a la descrita en la consulta, per la qual 


cosa seria més correcte el tractament comptable que se seguia fins al 2009. En tot 


cas, aquest fet no afecta el resultat de l’exercici de la CCMA.  


 


Al·legació de la CCMA 


 


Antecedents:  


 


La missió de la CCMA, Ens Públic (en endavant CCMA EP) és, entre d’altres, la pres-


tació del servei públic de comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya per 


mitjà d’empreses públiques que han d’adoptat la forma de la societat anònima, el 


capital de les quals ha d’ésser subscrit íntegrament per la CCMA EP i no pot ésser 


alienat ni cedit ni gravat de cap manera onerosa o gratuïta. La Llei de la CCMA 


preveu la possibilitat que aquesta entitat pugui constituir altres societats filials amb un 


objecte diferent al de la missió abans indicada per aconseguir una gestió més eficaç 


en àrees de la seva activitat.  


 


La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és una entitat de dret públic amb 


personalitat jurídica pròpia l’activitat de la qual s’ha d’ajustar a les normes del dret 
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privat – llevat dels supòsits en què la llei determini l’aplicació del dret públic- que té el 


100% de la participació de la societat mercantil Corporació Catalana de Mitjans Au-


diovisuals, SA (previ a la fusió que es va dur a terme en l’exercici 2013, li corresponia 


el 100% de Televisió de Catalunya, SA i el 100% de Catalunya Ràdio Servei de Radio-


difusió de la Generalitat de Catalunya, SA.), el 100% de TVC Multimèdia, SL, societat 


que és titular del 20% del capital social d’Audiovisual Sport, SL i del 30% del capital 


social d’Intracatalònia, SL. En anys anteriors també disposava del 100% de les ac-


cions d’altres societats que han estat fusionades prèviament (CCRTV Serveis Ge-


nerals, SA, Activa Multimèdia, CCRTV Interactiva SA i TVC d’Edicions i Publicacions).  


 


Addicionalment, la CCMA és qui gestiona el finançament rebut de la Generalitat de 


Catalunya i el reparteix a les seves empreses filials.  


 


D’altra banda, la CCMA presta serveis a les societats filials de tots aquells serveis 


centralitzats en l’ens públic i que posteriorment refactura a les seves filials.  


 


La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Ens Públic fins a l’exercici 2009 re-


gistrava la provisió per deteriorament de cartera com a despesa financera.  


 


Des de l’exercici 2010, i seguint la consulta 2 del Butlletí Oficial de l’Institut de Comp-


tabilitat i Auditoria de Comptes (en endavant, ICAC) número 79, registra la provisió 


per deteriorament de cartera dins del marge d’explotació.  


 


Anàlisi tècnica  


 


D’acord amb la consulta 2 del Butlletí Oficial de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria 


de Comptes número 79, i tal i com estableix a la pròpia exposició de la consulta, fa 


referència a entitats “holdings” que tenen com a activitat ordinària la tinença de parti-


cipacions en el capital d’empreses del grup, així com activitats de finançament de 


l’activitat de les seves participades. Textualment diu:  


 


“Del texto de la consulta parece desprenderse que la entidad (sociedad holding) 


tiene como actividad ordinaria la tenencia de participaciones en el capital de em-


presas del grupo, así como actividades de financiación de la actividad de “sus parti-


cipadas”.  


 


A la mateixa consulta s’estableix que activitat ordinària de la Societat podria definir-se 


com aquella activitat que és realitzada per l’empresa regularment i per la qual obté 


ingressos de caràcter periòdic. Textualment diu:  


 


“La expresión ‘actividad ordinaria’, ha sido objeto de tratamiento en la Resolución de 


16 de mayo de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 


se fijan criterios generales para determinar el ‘importe neto de la cifra de negocios’, 


que desarrolla este concepto contenido en el artículo 35.2 del Código de Comercio 


en la redacción dada por la Ley 16/2007, de 4 de julio (antiguo artículo 191 del Texto 


Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legis-


lativo 1564/1989, de 22 de diciembre), señalando que la ‘actividad ordinaria’ de la 


sociedad podría definirse como aquella actividad que es realizada por la empresa 


regularmente y por la que obtiene ingresos de carácter periódico.”  
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Finalment la mateixa consulta estableix el criteri de registre dels ingressos i despeses 


en una societat holding. Textualment diu:  


 


“En este sentido dentro de la partida 1. Importe neto de la cifra de negocios, de la 


cuenta de pérdidas y ganancias, deberán crearse las subdivisiones necesarias para 


detallar los distintos ingresos (dividendos e intereses) y beneficios obtenidos como 


consecuencia de la actividad. Igualmente deberá crearse una partida dentro del 


margen de explotación, con las subdivisiones necesarias para recoger las correc-


ciones valorativas por deterioro efectuadas en los distintos instrumentos financieros 


asociados a su actividad, así como las pérdidas y gastos originados por su baja del 


balance o valoración a valor razonable.”  


 


Sobre la qüestió que ens ocupa, i analitzant una a una les diferents activitats que 


desenvolupa la CCMA EP, tenim: 


 


1) Tinença del 100% de les participacions de les societats filials que gestiona, del 


20% de les participacions socials d’Audiovisual Sport SL i el 30% d’Intraca-


talònia SL. D’acord amb l’article 42 del Codi de Comerç es considera Grup quan 


una societat ostenta control sobre d’altres societats:  


 


“Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indi-


rectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe con-


trol cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en 


relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de 


las siguientes situaciones:  


 


a) Posea la mayoría de los derechos de voto.  


b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del 


órgano de administración.  


c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la ma-


yoría de los derechos de voto.  


d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de 


administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban 


formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmedia-


tamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la ma-


yoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada 


sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad 


dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la conso-


lidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vin-


culada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de 


este apartado.”  


 


Queda clar, per tant, que la CCMA EP té control sobre les seves empreses filials 


degut a que disposa del 100% de drets de vot. Addicionalment, la CCMA EP 


formula comptes anuals consolidats seguint aquest mateix criteri. 
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2) Prestació de serveis a les seves empreses filials: la CCMA EP presta serveis a 


les seves empreses filials, a causa del fet que part dels serveis es troben cen-


tralitzats a la CCMA EP. Entre aquestes activitats que estan centralitzades a la 


CCMA EP es troben part dels serveis informàtics, recursos humans, serveis eco-


nòmics, membres del consell, etc. La xifra d’ingressos per aquest concepte a 31 


de desembre de 2012 va ascendir a 12.662 milers d’euros.  


 


3) Atorgament del finançament a les seves empreses filials. La CCMA EP rep 


anualment, la subvenció aprovada per la Generalitat de Catalunya en els 


pressupostos anuals. Posteriorment, la CCMA EP va atorgant la subvenció, en 


funció de les necessitats, a les seves empreses filials. Addicionalment, la 


CCMA EP atorga crèdits o pòlisses a les seves filials en cas de necessitats 


puntuals.  


 


Considerant aquests tres punts esmentats, la CCMA EP compleix tots i cadascun 


dels criteris de la citada consulta especifica. Cal remarcar, que el fet que la CCMA 


EP no rebi dividends de les seves empreses filials, no impedeix que li sigui d’apli-


cació la resposta de l’ICAC a la Consulta. És més, no existeix cap limitació en la Llei 


de la Corporació o en el Mandat Marc que impedeixi que l’activitat de prestació del 


servei públic, una part de la qual es finança amb ingressos propis provinents de la 


publicitat, no pugui donar resultats positius que poguessin suposar dividends a 


l’Ens. 


 


Entenem que la tinença de participacions de la CCMA EP de les seves filials, no té 


un objecte especulatiu. És especulatiu, quan, per exemple, empreses que disposen 


de romanents de tresoreria els inverteixen en empreses on no hi tenen control, i per 


tant, el registre comptable de la provisió de deteriorament de cartera ha d’estar en el 


resultat financer, donat que el seu objecte social no és l’esmentat en la citada 


consulta. De fet, al propi objecte social de la CCMA EP ja especifica que el capital 


d’aquestes empreses ha d’ésser subscrit íntegrament per la CCMA EP (per tant en 


té el control) i no pot ésser alienat ni cedit ni gravat de cap manera onerosa o 


gratuïta (per tant, sembla que en el seu propi objecte social, no està contemplada la 


possibilitat d’especular amb la compra i venda de les participacions de les seves 


empreses filials).  


 


Si és procedís a la classificació que proposa la Sindicatura, la CCMA EP presentaria 


per l’exercici 2012 un resultat d’explotació positiu de 283.640.615 € i en canvi un re-


sultat financer negatiu de 285.601.628 €, la qual cosa planteja una interpretació, si 


més no, que pot dur a confusió. 


 


Conclusió 


 


Entenem que la filosofia de la consulta de l’ICAC persegueix diferenciar entre l’ac-


tivitat especulativa de l’activitat ordinària d’aquelles empreses matrius que tenen com 


a objecte social la tinença d’accions, atorgaments de finançament i prestació de ser-


veis a les seves empreses filials. En aquest darrer cas de les empreses holdings, el 


que determina aquesta consulta, que ja pressuposa que hi ha control en les seves 
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empreses filials (com és el cas de la CCMA EP ja que té el 100% de les par-


ticipacions de les empreses filials) és que la provisió per deteriorament de cartera no 


s’ha de registrar com un resultat financer sinó dins del marge d’explotació, en con-


siderar que és la seva activitat ordinària.  


 


Per tant entenem que la CCMA EP no realitza cap activitat especulativa amb les parti-


cipacions de les seves filials i per tant no tindria cap sentit classificar la provisió de 


deteriorament de cartera fora del resultat d’explotació com un resultat financer com si 


fos el resultat d’una activitat purament especulativa. 


Addicionalment, cal posar de manifest que des de l’exercici 2010, els comptes 


anuals han estats auditats per dues firmes d’auditoria de reconegut prestigi, KPMG i 


PWC i que han expressat una opinió favorable en relació a aquest tema. 


 


 


AL·LEGACIÓ TERCERA 


 


Observació de la Sindicatura (punts 2.3.3 i 6.1.7 de l’Informe). 


 


“L’exercici 2012 el Consell de Govern de la CCMA va acordar el cessament de la 


directora de TVC a qui se li va abonar una quantitat en concepte de preavís que no 


corresponia d’acord amb el Decret 243/2004 i tenint en compte el seu reingrés 


immediat en un lloc de treball en una universitat pública” 


 


Al·legació de la CCMA 


 


En opinió de la Sindicatura a la Directora cessada no li corresponia percebre cap 


quantitat per incompliment per part de la CCMA del preavís previst en el seu con-


tracte de treball atenent que podia reincorporar-se a un lloc de treball d’una uni-


versitat pública de Catalunya i que les universitat públiques han de quedar en-


cabides dins de les entitats del sector públic a què fa referència l’article 2.4 del 


Decret 243/2004, pel qual es regulen determinats aspectes de la contractació laboral 


a la Generalitat de Catalunya. 


 


La CCMA, de conformitat amb l’informe emès per l’Assessoria Jurídica del Depar-


tament de la Presidència de maig de 2012, considera procedent i ajustat a dret el 


pagament de la quantitat satisfeta a la Directora en concepte de preavís tota vegada 


que l’article 2.4. del Decret 243/2004 no resulta d’aplicació atenent que la naturalesa 


jurídica de les universitats -que inclou la seva autonomia universitària i econòmica i fi-


nancera que comporta assumir la plena llibertat d’organització i funcionament amb 


capacitat d’autogovern- porta aparellada que no se les pugui contemplar en aquesta 


consideració de sector públic en sentit propi.  


 


En conseqüència, i per les raons exposades, s’ha de considerar a tots els efectes 


ajustat a dret el pagament realitzat a la Directora de TVC en concepte de preavís 


previst en el seu contracte de treball. 
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7.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 


Les al·legacions presentades no s’han acceptat, ja que o bé no s’ajusten als criteris 


normatius emprats per la Sindicatura, o bé contenen justificacions que no fan canviar el 


contingut de l’informe. 
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 18 de novembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindi-
catura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent la síndica Sra. Maria Àngels Servat i 
Pàmies, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 26/2014, relatiu 
a la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, exercici 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 1 de desembre de 2014 
 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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ABREVIACIONS 


 


AGAUR Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 


BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 


CCC Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, del 24 


d’abril, i modificat per la Llei 7/2012, del 9 de juliol 


DGAL Direcció General d’Administració Local 


IIC Instruccions internes de contractació 


IVA Impost sobre el valor afegit 


TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 


legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTE, ABAST I METODOLOGIA 


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya, com a òrgan fiscalitzador de la gestió econò-


mica, financera i comptable del sector públic de Catalunya, emet aquest informe d’acord 


amb les funcions que li són encomanades per la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindi-


catura de Comptes. 


 


L’objecte d’aquest informe, inclòs en el Programa anual d’activitats de la Sindicatura, és la 


fiscalització de regularitat dels comptes anuals de l’exercici 2012 de la Fundació Carles Pi i 


Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals (d’ara endavant la Fundació). 


 


Els comptes anuals de la Fundació per a l’exercici 2012 s’han presentat d’acord amb el 


que estableix el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 


legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, del 23 de de-


sembre, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i inclouen els estats 


financers següents: 


 


• Balanç de situació 


• Compte de resultats 


• Estat de canvis en el patrimoni net 


• Memòria dels comptes anuals 


 


Els objectius concrets de la fiscalització són els següents: 


 


• Verificar que la informació i documentació comptable ha estat elaborada i es presenta 


conforme als principis i normes comptables que són d’aplicació. 


 


• Verificar el compliment de la principal normativa que és d’aplicació a la Fundació, tant 


des del punt de vista comptable, fiscal i pressupostari com de funcionament, espe-


cialment en relació amb la contractació i els convenis. 


 


 


1.1.2. Metodologia i limitacions 


El treball de la fiscalització ha estat realitzat d’acord amb els principis i normes d’auditoria 


generalment acceptades; s’han realitzat totes les proves de compliment i substantives que 


s’han considerat necessàries per poder obtenir evidències que permetin manifestar les 


conclusions d’aquest informe, excepte per la limitació a l’abast que es detalla en el pa-


ràgraf següent. 


 


La Sindicatura no ha pogut establir la naturalesa dels 805.656,73 € del Fons pendents 


d’aplicació, que forma part del Fons dotacional d’1.467.466,02 €, ni establir si s’hauria de 
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classificar com a Fons dotacional o com a Excedents d’exercicis anteriors, ja que la 


Fundació no disposa de la documentació justificativa corresponent. 


 


La Fundació sotmet els seus comptes anuals a una auditoria de comptes cada any des de 


l’exercici 2005. La Sindicatura ha tingut accés als treballs i proves que han realitzat els 


auditors externs per elaborar l’informe de l’exercici 2012 i ha fet les proves addicionals que 


ha estimat necessàries en relació amb determinades partides del Balanç i del Compte de 


resultats. 


 


La data de finalització del treball de camp ha estat el juliol del 2014. 


 


 


1.2. FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS 


1.2.1. Naturalesa i objectius 


La Fundació es va constituir el 29 d’abril de 1986 i va ser inscrita al Registre de fundacions 


de la Generalitat el 24 de febrer de 1988. Té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 


d’obrar i la seva durada es preveu indefinida. 


 


A més dels fundadors privats amb caràcter exclusiu, també figuren com a atorgants en 


l’escriptura fundacional, amb posició assimilada a la dels fundadors, la Diputació de 


Barcelona i els ajuntaments de Barcelona, Girona i Lleida. 


 


La dotació total segons l’escriptura de constitució va ser la que es mostra en el quadre 


següent: 


 


Quadre 1. Dotació fundacional segons l’escriptura de constitució 


Fundadors Import de la dotació % 


   


Privats 7.212,15 2,0 
   


Administració local:   


Diputació de Barcelona 150.253,03 41,5 


Ajuntament de Barcelona 150.253,03 41,5 


Ajuntament de Girona 18.030,36 5,0 


Ajuntament de Lleida 36.060,72 10,0 


Total Administració local 354.597,14 98,0 
   


Total dotació 361.809,29 100,0 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de l’escriptura de constitució. 


 


En l’exercici 2008 la Diputació de Barcelona va fer una aportació de 300.000 € com a 


capital fundacional, amb què el fons dotacional va quedar en 661.809,29 €. 
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Segons els seus Estatuts, la finalitat de la Fundació és la promoció i el foment de l’estudi i 


investigació científica del principi i el dret a l’autonomia que les lleis vigents declaren i 


reconeixen a les nacionalitats, regions i entitats locals, des de la seva perspectiva jurídica, 


política, econòmica, social i cultural.  


 


La Fundació combina el treball d’investigació intern amb encàrrecs de recerca externa a 


persones procedents de les diverses disciplines de les ciències socials, amb la voluntat de 


ser un punt de trobada per acadèmics i especialistes en l’anàlisi de l’Estat de les Autono-


mies i, en paral·lel, un centre d’estudis sobre la modernització, democratització i millora del 


govern local. Les activitats de la Fundació s’han de dur a terme principalment a Catalunya. 


 


La Fundació es regeix per la voluntat dels seus fundadors, manifestada en l’escriptura de 


constitució i en el seus Estatuts, i per la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 


civil de Catalunya (CCC), relatiu a persones jurídiques. 


 


El seu domicili és a Barcelona, en l’edifici anomenat Casa Golferichs. L’Ajuntament de 


Barcelona va cedir l’ús d’aquest edifici singular a la Fundació el 12 de setembre del 2002 


per un període de deu anys. El setembre del 2012, l’Ajuntament en va autoritzar l’ocupació 


de manera provisional fins que s’aprovés la nova cessió. El maig del 2014, aquesta cessió 


encara no s’ha realitzat. 


 


La Fundació figura inscrita en el Registre de fundacions del Protectorat de la Generalitat de 


Catalunya (en endavant, el Protectorat). 


 


 


1.2.2. Òrgans de govern i directius 


Les fundacions, segons el CCC, són organitzacions sense ànim de lucre i amb personalitat 


jurídica privada. Segons l’article 8 dels Estatuts de la Fundació, el govern i l’administració 


de la Fundació corresponen al Patronat i al Consell Executiu. Aquests estan assistits per la 


Direcció, a la qual li correspon l’execució de les línies d’actuació aprovades per la Fun-


dació. 


 


El Patronat 


Els Estatuts estableixen que el Patronat ha d’estar constituït per tres grups diferents de 


patrons: institucionals, vitalicis i temporals. 


 


• Els patrons institucionals són les entitats fundadores.  


• Els patrons vitalicis, amb un nombre màxim de quinze, són les persones físiques fun-


dadores i les nomenades posteriorment amb tal condició, que només cessen en el seu 


càrrec per mort, incapacitat o renúncia.  
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• Els patrons temporals, amb un màxim de cinquanta, són elegits pel Patronat i exer-


ceixen el càrrec per un període de quatre anys. 


 


El Patronat designa, d’entre els seus membres, un president o presidenta i un vicepresi-


dent o vicepresidenta, a més dels membres del Consell Executiu. 


 


Durant l’exercici 2012 el Patronat de la Fundació es va reunir tres vegades. Segons les 


actes de les sessions, la composició del Patronat era la següent: 


 
Quadre 2. Composició del Patronat en l’exercici 2012 


Tipus 


de patrons 


Reunió del 29 de febrer  


del 2012 


Reunions del 27 de juny i 


del 3 de desembre del 2012 


Patrons institucionals:   


Ajuntament de Barcelona Jordi Casas Pallarès Jordi Casas Pallarès 


Diputació de Barcelona Josep M. Elorduy Vidal Xavier Forcadell i Esteller 


Ajuntament de Girona Maria Àngels Planas i Crous  Maria Àngels Planas i Crous  


Ajuntament de Lleida Josep Presseguer i Gené Josep Presseguer i Gené 


Patrons vitalicis:   


Socis fundadors Àngel García Fontanet Àngel García Fontanet 


 Josep Maria Bricall i Massip  Josep Maria Bricall i Massip  


 David Pérez Maynar David Pérez Maynar 


Patrons temporals:   


Federació de Municipis de Catalunya Manuel Bustos Garrido Manuel Bustos Garrido 


Ajuntament de Tarragona Pau Pérez Herrero Pau Pérez Herrero 


Àrea Metropolitana de Barcelona Ramon Torra i Xicoy Ramon Torra i Xicoy 


Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) Ángel Manuel Moreno Molina Manuel Arenilla Sáez 


Generalitat de Catalunya, representada per la Direc-


ció de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya Montserrat de Vehí i Torra Montserrat de Vehí i Torra 


Particulars Guerau Ruiz Pena Guerau Ruiz Pena  


 Montserrat Ballarín Espuña Montserrat Ballarín Espuña 


 Antoni Castells Oliveres Antoni Castells Oliveres 


 Joan B. Isart i López Joan B. Isart i López 


 Ernest Maragall i Mira Ernest Maragall i Mira 


 Jaume Galofré i Crespi Jaume Galofré i Crespi 


 Enric Argullol i Morgades Enric Argullol i Morgades 


 Francesc Caminal i Badia Francesc Caminal i Badia 


 Ramón Mullerat i Balmaña Ramón Mullerat i Balmaña 


 Carles Pi i Sunyer Arguinbau - 


 Oriol Pi i Sunyer i Cuberta Oriol Pi i Sunyer i Cuberta 


 Eulàlia Vintró i Castells Eulàlia Vintró i Castells 


 Joaquim Nadal i Farreres Joaquim Nadal i Farreres 


 Ariadna Quer Pi i Sunyer Ariadna Quer Pi i Sunyer 


Font: Elaboració pròpia a partir de la memòria dels comptes anuals del 2012. 


Nota: Assistents segons actes del Patronat del 29 de febrer, del 27 de juny i del 3 de desembre del 2012. 
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El president del Patronat de la Fundació durant l’exercici 2012 va ser Àngel García Fon-


tanet, patró vitalici, i el secretari Guerau Ruiz Pena, patró temporal. 


 


Fins al 25 de gener del 2012, la vicepresidenta de la Fundació va ser Montserrat Ballarín 


Espuña. A partir d’aquesta data, ni es va renovar la vicepresidenta ni es va fer un nou 


nomenament. 


El Ple del Patronat del 12 de desembre del 2012 va acordar que, a partir de l’exercici 2013, 


la Generalitat de Catalunya passés a ser patró institucional en comptes de patró temporal i 


va modificar, a tal efecte, l’article 11 del text estatutari.  


 


El Consell Executiu 


L’article 17 dels Estatuts estableix que el Patronat pot delegar part de les seves facultats 


en el Consell Executiu, format pel president o presidenta del Patronat, el vicepresident o 


vicepresidenta i tres vocals designats d’entre els membres del Patronat. El Consell Exe-


cutiu s’ha de reunir, almenys, un cop al trimestre. 


 


En l’exercici objecte de fiscalització, el Consell Executiu només va celebrar una sessió, la 


del 19 de desembre del 2012, amb la composició següent: 


 


Quadre 3. Composició del Consell Executiu 


Càrrec Persona 


  


President Àngel García Fontanet 
  


Vocals:  


Ajuntament de Barcelona Jordi Casas i Pallarès 


Diputació de Barcelona Josep M. Elorduy Vidal  


Generalitat de Catalunya Montserrat de Vehí i Torra 
  


Secretari Guerau Ruiz Pena 
  


Font: Acta del Consell Executiu. 


 


Al Consell Executiu també hi va assistir el director acadèmic de la Fundació. 


 


 


1.2.3. Activitat 


Les activitats realitzades per la Fundació es poden dividir en dos grans grups: d’una 


banda, les activitats d’estudis, seminaris i publicacions sobre el món local i, d’una altra, les 


activitats de l’Arxiu Carles Pi i Sunyer. 
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Activitats d’estudis, seminaris i publicacions sobre el món local 


Dins les activitats d’estudis, seminaris i publicacions sobre el món local, cal destacar les 


següents: 


Observatori de Govern Local 


L’Observatori de Govern Local és un instrument de recopilació d’informació sobre l’orga-


nització política i administrativa municipal, els ens instrumentals locals, les polítiques 


públiques, la prestació dels serveis municipals, els mecanismes d’informació i participació 


ciutadana, el pressupost municipal i la gestió tributària, i la distribució de les competències 


municipals, amb la finalitat de construir una base de dades de coneixement útil al servei de 


les institucions i del món acadèmic. El primer observatori es va fer l’exercici 2006, i al llarg 


del 2012 la Fundació va dur a terme el treball de camp de recollida de les dades eco-


nòmiques dels municipis de més de 500 habitants. 


 


En l’exercici 2012 la Diputació de Lleida va concedir una subvenció de 10.000 € per 


atendre despeses de l’Observatori. Així mateix, el Departament de Governació i Relacions 


Institucionals de la Generalitat de Catalunya li va adjudicar un contracte menor per 


8.261,50 € sota el concepte Observatori de Govern Local: recull de dades dels municipis 


majors de 25.000 habitants.  


 


Panels de polítiques públiques 


Els panels de polítiques públiques són estudis que recullen i agreguen dades rellevants 


sobre les polítiques públiques en educació, gent gran, habitatge, salut i participació 


ciutadana dels ajuntaments de més de 10.000 habitants de Catalunya, que tenen com a 


objectiu principal la millora de la qualitat en el govern i la gestió dels assumptes locals. 


Durant l’exercici 2012, la Fundació va fer el treball de camp i va iniciar els treballs de 


tabulació dels resultats dels cinc panels següents: 


 


• Panel de polítiques públiques locals d’educació, finançat amb 20.000 € mitjançant un 


conveni amb la Diputació de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill. 


 


• Panel de polítiques públiques locals de la gent gran del 2012, finançat amb un contracte 


de serveis de 8.475 € de l’Oficina de suport tècnic a l’autonomia personal i atenció a la 


dependència de la Diputació de Barcelona. 


 


• Panel de polítiques públiques locals d’habitatges, finançat amb 10.000 € per un conveni 


de col·laboració amb els Serveis d’habitatge, urbanisme i activitats de la Diputació de 


Barcelona.  
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• Panel de polítiques públiques locals de salut pública, finançat amb un contracte de 


serveis de 8.475 € amb el Serveis de salut pública de la Diputació de Barcelona. 


 


• Panel de polítiques públiques locals de participació ciutadana, finançat amb 9.600 € per 


un conveni amb l’Oficina de col·laboració ciutadana de la Diputació de Barcelona. 


 


Estudi sobre el funcionament i les activitats dels consells comarcals 


L’Estudi sobre el funcionament i les activitats dels consells comarcals és un projecte que té 


com a objectiu l’anàlisi tranversal i la realització d’un mapa comparatiu dels serveis i les 


activitats dels consells comarcals, que es finança mitjançant un conveni de col·laboració 


signat amb la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, 


de 24.000 €, a raó de 12.000 € per cadascuna de les entitats i per dos contractes menors 


de 12.711 € cadascun de la Direcció General d’Administració Local (DGAL), dependent del 


Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 


 


Altres projectes 


A més de les activitats esmentades, dins els estudis sobre el món local, cal destacar els 


següents: 


 


• Enquesta als alcaldes per conèixer la seva opinió sobre el projecte de reforma de la Llei 


de bases del règim local. 


• Estudis comparatius sobre competències i finançament de les grans ciutats a nivell 


internacional, a través de l’intercanvi d’informació entre elles, per desenvolupar una 


anàlisi comparada de la seva activitat financera real i crear una xarxa d’intercanvi 


d’informació entre totes les ciutats que participen en el projecte. 


• Banc de les bones pràctiques: Servei impulsat per la Federació de Municipis de Ca-


talunya, la Fundació i els ajuntaments de més de deu mil habitants de Catalunya que 


identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal. El Banc de les 


bones pràctiques disposa, des del 2011, d’un portal web i una publicació trimestral que 


s’edita en línia.  


• Publicacions sobre el món local de diversos autors de reconegut prestigi a nivell inter-


nacional. 


 


Arxiu Carles Pi i Sunyer 


L’Arxiu Carles Pi i Sunyer, integrat com una àrea de recerca i documentació en la Funda-


ció, està format pels materials escrits i gràfics que la família Pi i Sunyer va cedir en dipò-
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sit a la institució en el moment de la seva constitució, el 1986: epistolaris de Carles Pi i 


Sunyer; documentació sobre ERC i la Generalitat de Catalunya a l’exili; materials de la 


seva etapa com a conseller de Cultura (1937-1939), originals de l’obra política, assagísti-


ca, poètica, teatral, etc. i els originals de les memòries, publicades parcialment en català 


i castellà. 


 


Una part dels treballs de recerca duts a terme per la Fundació en els darrers anys s’han 


finançat amb subvencions (tres subvencions de 5.000 € cadascuna de l’Agència de Gestió 


d’Ajuts Universitaris i de Recerca, i una subvenció de 34.637 € del Ministeri de la Pre-


sidència), i altres treballs s’han dut a terme mitjançant la col·laboració amb altres ins-


titucions, sense contraprestació econòmica entre les parts (com el conveni signat amb el 


Col·legi d’Advocats de Barcelona l’1 de març del 2010, o la col·laboració amb el Grup de 


d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, 


amb el Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica o amb la Universitat 


Oberta de Catalunya). 


 


L’assignació de despeses realitzada per la Fundació a les diferents activitats que ha dut a 


terme en l’exercici 2012 es mostra en el quadre següent: 


 


Quadre 4. Assignació de despeses per activitats 


Concepte Import % 


   


Activitats d’estudis, seminaris i publicacions sobre el món local:   


Observatori de Govern Local 110.876,90 20,0 


Panels de polítiques públiques 78.426,82 14,1 


Estudis sobre el funcionament dels consells comarcals 57.857,16 10,4 


Banc de les bones pràctiques 6.617,97 1,2 


Altres 8.871,08 1,6 


Total activitats d’estudis, seminaris i publicacions 262.649,93 47,3 
   


Arxiu Carles Pi i Sunyer 76.148,95 13,7 
   


Despeses generals 216.357,72 39,0 
   


Total despeses de l’exercici 2012 555.156,60 100,0 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la Fundació. 


 


Com es pot observar, l’Observatori de Govern Local esmerça el 20,0% de la despesa de la 


Fundació, els panels de polítiques públiques i dels estudis sobre el funcionament i les 


activitats dels consells comarcals, el 14,1% i el 10,4%, respectivament. L’activitat de l’Arxiu 


Carles Pi i Sunyer suposa el 13,7% de la despesa. 


 


Els ingressos que ha obtingut la Fundació en l’any 2012, s’han distribuït de la manera 


següent: 
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Quadre 5. Distribució dels ingressos 


Concepte Import % 


   


Aportacions d’administracions públiques:   


De caràcter finalista  120.997,22 20,0 


De caràcter no finalista:  446.019,25 73,9 


Ajuntament de Barcelona 236.219,25 39.1 


Diputació de Barcelona 199.800,00 33,1 


Àrea Metropolitana de Barcelona 10.000 1,7 


Total aportacions d’administracions públiques 567.016,47 93,9 
   


Rendes dels béns de caràcter patrimonial de la Fundació 35.114,47 5,8 
   


Altres ingressos 1.611,41 0,3 
   


Total ingressos de l’exercici 2012 603.742,35 100,0 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la Fundació. 


 


Com s’observa, el 93,9% dels ingressos de la Fundació provenen de les administracions 


públiques i, dins aquests, el 78,7% son aportacions de caràcter no finalista. 


 


 


1.2.4. Control i fiscalització 


D’acord amb el CCC, els comptes anuals de les fundacions s’han de sotmetre a auditoria 


externa i l’informe d’auditoria s’ha de presentar al Protectorat, sempre que concorrin 


almenys dues de les circumstàncies descrites en l’article 333-11. En el cas de la Fundació, 


concorren les dues circumstàncies següents: 


 


• Almenys el 40% dels ingressos provenen de les administracions públiques per mitjà de 


subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis. 


 


• Ha rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per 


un valor superior a 60.000 € en el conjunt de l’exercici. 


 


L’informe d’auditoria dels comptes de la Fundació de l’exercici 2012 l’ha realitzat l’empresa 


Activa Auditoria & Consultoria SLP, amb una opinió favorable i, juntament amb els comptes 


anuals del 2012, la Fundació els va enviar al Protectorat el 24 de juliol del 2013. 


 


La disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fis-


cals, financeres i administratives, estableix que els ens locals amb una població superior a 


50.000 habitants han de sotmetre a auditoria financera els comptes de les fundacions en 


què participen majoritàriament i no estiguin subjectes a intervenció prèvia, en els termes 


previstos en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 


decret legislatiu 2/2000, del 5 de març. Aquesta auditoria financera ha de ser dirigida o 


supervisada per l’interventor o la interventora de l’ens local del qual en depèn cada 


fundació, i aprovada per l’òrgan de govern de l’esmentada entitat local. A més, s’ha de 
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publicar a la seu electrònica respectiva, s’ha de retre a la Sindicatura de Comptes i se n’ha 


de remetre una còpia al Departament de Governació i Relacions Institucionals i al Depar-


tament d’Economia i Coneixement. 


 


Si no es tingués en compte la limitació a l’abast esmentada en l’apartat 1.1.2 i es con-


siderés que totes les aportacions realitzades formen part del fons dotacional de la Fun-


dació, s’extreu que el 31 de desembre del 2012, el 41,0% de la dotació correspondria a 


l’Ajuntament de Barcelona i el 40,9% a la Diputació de Barcelona (vegeu l’apartat 2.2.1.7). 


Atès que les dues administracions tindrien una participació gairebé paritària i que els 


òrgans de govern estan integrats per persones en representació tant de la Generalitat com 


de diferents ens locals, sense que hi hagi una prevalença rellevant de cap entitat (vegeu 


l’apartat 1.2.2), la Sindicatura no es pot pronunciar sobre quina és l’administració que té el 


control efectiu de la Fundació i que, per tant, hauria d’haver complert amb el que preveu la 


disposició addicional esmentada. 


 


En l’Inventari d’entitats del sector públic local, de la Secretaria d’Estat de les Administra-


cions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que inclou a la Funda-


ció com un ens públic local, no hi consta tampoc l’entitat local que n’ha d’exercir el control. 


 


D’altra banda, a efectes del Sistema Europeu de Comptes (SEC 95), la Fundació s’hauria 


de considerar com una unitat institucional pública no de mercat, a l’estar finançada quasi 


exclusivament per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, i per tant, 


subjecte al compliment del principi d’estabilitat pressupostària, i formar part, com a ens 


dependent, de l’administració pública que n’exerceixi el control.  


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ 


2.1. APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS I RETIMENT AL PROTECTORAT 


Els comptes anuals de la Fundació de l’exercici 2012 van ser aprovats pel seu Patronat el 


26 de juny del 2013. En data 24 de juliol del 2013, la Fundació va retre els comptes anuals 


del 2012 al Protectorat, donant compliment a allò que disposa l’article 333-9 del CCC, 


Aprovació i presentació dels comptes. 


 


La Sindicatura va obtenir els comptes anuals dels exercicis 2011 i 2012 com a part de la 


informació sol·licitada a l’inici de la fiscalització. 


 


 


2.2. COMPTES ANUALS 


2.2.1. Balanç 


El Balanç de la Fundació corresponent al 31 de desembre del 2011 i del 2012 és el següent: 
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Quadre 6. Balanç 


ACTIU 31.12.2011 31.12.2012 PASSIU 31.12.2011 31.12.2012 


      


A) ACTIU NO CORRENT 342.905,08 314.430,06 A) PATRIMONI NET 865.293,46 913.879,21 


      


I. Immobilitzat intangible 2.522,85 0,00 A.1) FONS PROPIS 853.293,46 901.879,21 
      


II. Immobilitzat material 26.297,38 21.314,02 I. Fons dotacional 1.467.466,02 1.467.466,02 


III. Inversions immobiliàries 74.084,85 71.796,96 
1. Fons dotacional 1.467.466,02 1.467.466,02 


1. Terrenys i béns  


naturals 


 


12.020,24 


 


12.020,24 


III. Excedents d’exercicis 


anteriors 


 


(336.295,06) 


 


(614.172,56) 


2. Construccions 62.064,61 59.776,72 2. Excedents negatius 


d’exercicis anteriors 


 


(336.295,06) 


 


(614.172,56) 


VI. Inversions financeres a llarg 


termini 


 


240.000,00 


 


221.319,08 


   


V. Excedent de l’exercici  


(positiu o negatiu) 


 


(277.877,50) 


 


48.585,75 
      


   A.2) SUBVENCIONS, DONA-


CIONS I LLEGATS REBUTS 


 


12.000,00 


 


12.000,00 


      


      


B) ACTIU CORRENT 593.954,58 640.818,91 C) PASSIU CORRENT 71.566,20 41.369,76 
      


II. Usuaris, patrocinadors i 


deutors de les activitats i 


altres comptes a cobrar 


 


 


47.018,55 


 


 


100.477,36 


II. Deutes a curt termini 5,20 20,08 


3. Altres deutes a curt 


termini 


5,20 20,08 


4. Altres deutors 40.002,97 84.221,37 IV. Creditors per activitats i 


altres comptes a pagar 


 


71.561,00 


 


41.349,68 7. Altres crèdits amb les ad-


ministracions publiques 


 


7.015,58 


 


16.255,99 2. Creditors varis 23.474,37 4.590,29 


   3. Personal 


4. Deutes amb les admi-


nistracions públiques 


16.618,45 


 


29.468,18 


9.783,93 


 


26.975,46 


IV. Inversions financeres a curt 


termini 


 


471.948,75 


 


250.725,41 


4. Altres actius financers 471.948,75 250.725,41 


      


VI. Efectiu i altres actius líquids 


equivalents 


 


74.987,28 


 


289.616,14 


   


      


TOTAL ACTIU 936.859,66 955.248,97 TOTAL PASSIU 936.859,66 955.248,97 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de la Fundació de l’exercici 2012. 


 


 


2.2.1.1. Immobilitzat intangible 


El detall de l’immobilitzat intangible de la Fundació, i dels moviments produïts durant 


l’exercici, és el següent: 


Quadre 7. Immobilitzat intangible 


Concepte Saldo el 31.12.2011 Dotació a l’amortització Saldo el 31.12.2012 


Aplicacions informàtiques 22.541,42 - 22.541,42 


Amortització acumulada (20.018,57) (2.522,85) (22.541,42) 


Total immobilitzat intangible 2.522,85 (2.522,85) - 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 
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Tal com mostra el quadre anterior, els béns són aplicacions informàtiques totalment 


amortitzades el 31 de desembre del 2012. L’amortització aplicada és lineal d’acord amb 


una vida útil estimada de tres anys. 


 


 


2.2.1.2. Immobilitzat material 


El detall de l’immobilitzat material de la Fundació, i dels moviments produïts durant l’exer-


cici, és el següent: 


 


Quadre 8. Immobilitzat material 


Concepte Saldo el 31.12.2011 Dotació a l’amortització Saldo el 31.12.2012 


Maquinària d’oficina 5.385,92 - 5.385,92 


Amortització acumulada (5.385,92) - (5.385,92) 


Maquinària - - - 


Mobiliari 85.013,14 - 85.013,14 


Amortització acumulada (67.671,11) (3.200,62) (70.871,73) 


Mobiliari 17.342,03 (3.200,62) 14.141,41 


Equips per a processos d’informació 95.338,17 - 95.338,17 


Amortització acumulada (86.382,82) (1.782,74) (88.165,56) 


Equips per a processos d’informació 8.955,35 (1.782,74) 7.172,61 


Total immobilitzat material 26.297,38 (4.983,36) 21.314,02 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 


 


Els béns s’han valorat al cost d’adquisició. L’amortització aplicada és lineal d’acord amb 


una vida útil estimada de deu anys per la maquinària d’oficina i el mobiliari, i quatre anys 


pels equips informàtics. 


 


2.2.1.3. Inversions immobiliàries 


El detall de les inversions immobiliàries de la Fundació, i dels moviments produïts durant 


l’exercici, és el següent: 


Quadre 9. Inversions immobiliàries 


Concepte Saldo el 31.12.2011 Dotació a l’amortització Saldo el 31.12.2012 


Terrenys i edificacions 126.414,67 - 126.414,67 


Amortització acumulada (52.329,82) (2.287,89) (54.617,71) 


Total inversions immobiliàries 74.084,85 (2.287,89) 71.796,96 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 
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La inversió correspon a una nau amb un terreny per valor de 114.394,43 € i 12.020,24 €, 


respectivament, que va ser comprada el 1989. L’amortització aplicada de la nau és lineal, 


d’acord amb una vida útil estimada de cinquanta anys.  


 


El lloguer de la nau va generar uns ingressos de 22.264,24 € en el 2012 (vegeu l’apartat 


2.2.2.2). Les despeses associades a aquest bé van ser la dotació a l’amortització de 


l’exercici; l’administrador de finques, 1.251,57 €; l’assegurança, 529,58 €, i reparacions per 


import de 1.090,00 €, que van deixar, per tant, un rendiment net a la Fundació de 


17.105,20 €. 


 


 


2.2.1.4. Inversions financeres a llarg i a curt termini 


El detall i moviments produïts durant l’exercici de les inversions financeres a llarg i a curt 


termini de la Fundació és el següent: 


 


Quadre 10. Detall de les inversions financeres 


Dipòsits Termini 


Saldo el 


31.12.2011 Altes Baixes 


Revalo-


racions 


Saldo el 


31.12.2012 


Dipòsits BBVA  2011-2014 240.000,00 - (120.000,00) 1.109,04 121.109,04 


Dipòsits BBVA 2012-2015 - 100.000,00 - 210,04 100.210,04 


Total llarg termini  240.000,00 100.000,00 (120.000,00) 1.319,08 221.319,08 


Dipòsits Caixa Catalunya 2011-2012 471.948,75 - (471.948,75) - - 


Dipòsits BBVA 2012-2013 - 250.000,00 -  725,41 250.725,41 


Total curt termini  471.948,75 250.000,00 (471.948,75) 725,41 250.725,41 


Total inversions financeres  711.948,75 350.000,00 (591.948,75) 2.044,49 472.044,49 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 


 


Les revaloracions corresponen als interessos meritats i no cobrats el 31 de desembre del 


2012. 


Els ingressos financers registrats en el Compte de resultats en relació amb les inversions 


financeres en els exercicis 2011 i 2012 són de 14.825,65 € i de 12.850,23 €, respectivament 


(vegeu l’apartat 2.2.2.3). 


2.2.1.5. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 


cobrar 


El detall de l’epígraf Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 


cobrar és el següent: 
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Quadre 11. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 


Concepte Saldo el 31.12.2011 Saldo el 31.12.2012 


   


Usuaris  39.851,60 84.070,00 


Dubtós cobrament  25.605,83 25.485,82 


Deutors 151,37 151,37 


Provisió insolvències (25.605,83) (25.485,82) 


Total altres deutors 40.002,97 84.221,37 
   


Hisenda pública. Impost de societats 2011 7.015,58 7.015,58 


Hisenda pública. Impost de societats 2012 - 9.240,41 


Total altres crèdits amb les administracions públiques 7.015,58 16.255,99 
   


Total 47.018,55 100.477,36 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 


 


El saldo d’Usuaris està format, fonamentalment, pels imports pendents de cobrament de la 


Generalitat de Catalunya, 40.377,76 € (vegeu l’apartat 2.2.2.1), la Diputació de Barcelona, 


25.054,75 €; la Fundació Jaume Bofill, 10.000,00 €, i l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-


sitaris i de Recerca, 2.737,50 €. Aquest darrer import no es cobrarà a causa de la revo-


cació parcial, segons una resolució del 8 de març del 2013, dels ajuts atorgats a la Fun-


dació per a projectes d’abast local i comarcal. 


 


El saldo de dubtós cobrament, provisionat en la seva totalitat, està format, principalment, 


per saldos amb una antiguitat de més de quinze anys. 


 


Els imports d’Impost de societats corresponen a les retencions sobre els interessos i a les 


retencions practicades sobre el lloguer de la nau que es van cobrar l’exercici 2013. 


 


 


2.2.1.6. Efectiu i altres actius líquids equivalents 


El detall de l’efectiu i altres actius líquids equivalents de la Fundació és el següent: 


 
Quadre 12. Efectiu i altres actius líquids equivalents 


Entitat financera Saldo el 31.12.2011 Saldo el 31.12.2012 


Caixa 698,94 210,42 


BBVA 54.534,13 255.581,47 


Catalunya Caixa 19.164,89 33.301,17 


La Caixa  589,32 523,08 


Total 74.987,28 289.616,14 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 


L’increment de la tresoreria de la Fundació el 31 de desembre del 2012 respecte del 2011 


és degut a l’amortització de la inversió financera de 471.948,75 € de Catalunya Caixa, 


(vegeu l’apartat 2.2.1.4), el líquid resultat de la qual s’ingressà en el compte del BBVA. 
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2.2.1.7. Fons propis 


El detall dels Fons propis és el següent: 


 
Quadre 13. Fons propis 


Concepte 


Saldo el 


31.12.2011 


Resultat de 


l’exercici 


Traspàs a 


Fons propis 


Saldo el 


31.12.2012 


Fons dotacional 1.467.466,02 - - 1.467.466,02 


Excedents d’exercicis anteriors (336.295,06) - (277.877,50) (614.172,56) 


Excedent de l’exercici (277.877,50) 48.585,75 277.877,50 48.585,75 


Total 853.293,46 48.585,75 - 901.879,21 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 


Nota: Els excedents són els resultats positius o (negatius). 


 


El Fons dotacional està format pel Fons dotacional pròpiament dit, de 661.809,29 € (vegeu 


l’apartat 1.2.1) i un Fons pendent d’aplicació de 805.656,73 €. La composició d’aquest 


Fons pendent d’aplicació és la següent: 


 
Quadre 14. Composició del Fons pendent d’aplicació 


Entitat Import aportació Exercici 


Ajuntament de Barcelona 150.253,03 1988 


Diputació de Barcelona 150.253,03 1988 


Corporació Metropolitana de Barcelona * 120.202,41 1988 


Total 1988 420.708,47  


Corporació Metropolitana de Barcelona * 30.050,61 1989 


Total 1989 30.050,61  


Ajuntament de Tarragona 12.020,24 1992 


Total 1992 12.020,24  


Ajuntament de Tarragona 12.020,24 1993 


Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) 15.025,30 1993 


Total 1993 27.045,54  


Aportació particular 300,51 1995 


Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) 15.025,30 1995 


Ajuntament de Barcelona 53.159,49 1995 


Total 1995 68.485,30  


Ajuntament de Barcelona 97.093,54 1996 


Total 1996 97.093,54  


Ajuntament de Barcelona 150.253,03 1997 


Total 1997 150.253,03  


Total 805.656,73  


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 


* Ens supramunicipal creat el 1974, format per 26 municipis de la província de Barcelona, antic òrgan rector de 


l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, ja dissolt. Les seves competències i l’àmbit d’actuació els assumeix, 


el 2010, l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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La Fundació ha informat que, a causa de l’antiguitat dels assentaments comptables, no 


disposa d’informació sobre la naturalesa d’aquestes aportacions ni en guarda docu-


mentació justificativa, per la qual cosa la Sindicatura no ha pogut verificar la naturalesa 


d’aquest fons ni establir si s’hauria de classificar com a Fons dotacional o com a Excedents 


d’exercicis anteriors. En qualsevol cas, l’import global formaria part integrant dels Fons 


propis de la Fundació. 


 


Tot i això, si s’haguessin tingut en compte totes les aportacions realitzades i el fons pen-


dent d’aplicació s’hagués registrat íntegrament com a fons dotacional de la Fundació, el 31 


de desembre del 2012 aquest tindria hauria tingut la distribució següent: 


 


Quadre 15. Fons dotacional el 31 de desembre del 2012 


Fundadors Import de la dotació Percentatge 


   


Privats 7.512,66 0,5 


   


Administracions públiques:   


Ajuntament de Barcelona 601.012,12 41,0 


Diputació de Barcelona 600.506,06 40,9 


Àrea Metropolitana de Barcelona 150.253,02 10,2 


Ajuntament de Lleida 36.060,72 2,5 


Institut Nacional d’Administració Pública (INAP) 30.050,60 2,1 


Ajuntament de Tarragona 24.040,48 1,6 


Ajuntament de Girona 18.030,36 1,2 


Total administracions públiques  1.459.953,36 99,5 


   


Total dotació 1.467.466,02 100,0 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir del Balanç de la Fundació. 


 


Tot i que el volum de les pèrdues acumulades d’exercicis anteriors representa el 41,8% del 


Fons dotacional, a causa, fonamentalment, de la disminució de les aportacions i subven-


cions de les administracions públiques en els exercicis 2010 i 2011, l’esforç realitzat per la 


Fundació en l’ajustament de les seves actuacions i la reducció de les despeses ha suposat 


un benefici de 48.585,75 € en l’exercici 2012 (vegeu l’apartat 2.2.2). 


 


 


2.2.1.8. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


El detall de les subvencions, donacions i llegats rebuts de la Fundació és el següent: 
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Quadre 16. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


Concepte  Saldo el  31.12.2011 i el 31.12 2012  


Subvenció de Caixa Catalunya – Premi Carles Pi i Sunyer  6.000,00  


Subvenció de l’Ajuntament de Barcelona – Seguretat ciutadana 6.000,00  


Total 12.000,00 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 


 


El saldo el formen dues subvencions de 6.000,00 € cadascuna, ingressades amb ante-


rioritat a l’exercici 2003 i que, per causes diverses, les activitats subvencionades no s’han 


pogut portar a terme. Atesa l’antiguitat de les subvencions i que no se n’ha reclamat el 


retorn, aquests imports s’haurien de regularitzar i registrar en el Compte de resultats. 


 


 


2.2.1.9. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 


El detall dels creditors per activitats i altres comptes a pagar és el següent:  


 
Quadre 17. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 


Concepte Saldo el 31.12.2011 Saldo el 31.12.2012 


Creditors varis 23.474,37 4.590,29 


Remuneracions pendents de pagament 18.618,45 9.783,93 


Deutes amb les administracions públiques 29.468,18 26.975,46 


Total 71.561,00 41.349,68 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 


 


El saldo de Creditors varis a finals de l’exercici 2012 va disminuir considerablement res-


pecte de l’exercici anterior a causa, fonamentalment, de la contenció de la despesa de la 


Fundació durant el 2012. 


 


Les remuneracions pendents de pagament corresponen a la provisió de les pagues extres. 


La disminució en el saldo és degut a la disminució de la plantilla en vuit persones en 


l’exercici 2012 (vegeu l’apartat 2.2.2.5). 


 


Els deutes amb les administracions públiques corresponen a les retencions de l’Impost 


sobre la renda de les persones físiques del quart trimestre, 11.533,93 €, a la liquidació de 


l’IVA, també, del quart trimestre, 7.920,81 € i a la liquidació del mes de desembre de la Se-


guretat Social, 7.520,73 €. 
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2.2.2. Compte de resultats 


El Compte de resultats el 31 de desembre del 2012 i del 2011, a efectes comparatius, és el 


següent: 


 


Quadre 18. Compte de resultats 


INGRESSOS/DESPESES 31.12.2011 


% sobre 


ingressos 31.12.2012 


% sobre 


ingressos 


      


1. Ingressos per les activitats 551.109,49 100,0 567.882,32 100,0 


 a) Vendes i prestacions de serveis 26.878,80 4,9 46.626,07 8,2 


 


f) Altres subvencions, donacions i llegats 


incorporats al resultat de l’exercici 524.230,69 95,1 521.256,25 91,8 
      


5. Aprovisionaments (28.106,74) (5,1) (19.713,03) (3,5) 


 a) Consums i deteriorament d’existències (10.839,24) (2,0) (6.166,03) (1,1) 


 b) Treballs realitzats per altres entitats (17.267,50) (3,1) (13.547,00) (2,4) 
      


6. Altres ingressos de les activitats 25.792,42 4,7 22.264,24 3,9 


 a) Ingressos per arrendaments 25.792,42 4,7 22.264,24 3,9 
      


7. Despeses de personal (609.690,35) (110,6) (375.253,10) (66,1) 
      


8. Altres despeses d’explotació (216.853,42) (39,3) (150.135,24) (26,4) 


 a) Serveis exteriors (192.653,25) (35,0) (130.035,75) (22,9) 


 Arrendaments i canons (11.883,37) (2,2) (12.410,85) (2,2) 


 Reparació i conservació (17.427,51) (3,2) (14.183,88) (2,5) 


 Serveis professionals independents (80.116,62) (14,5) (55.628,56) (9,8) 


 Primes d’assegurances - - (529,58) (0,1) 


 Serveis bancaris (920,89) (0,2) (892,70) (0,2) 


 Publicitat, propaganda i relacions publiques (44.319,99) (8,0) (3.679,81) (0,6) 


 Subministraments (15.896,01) (2,9) (19.569,65) (3,4) 


 Altres serveis (22.088,86) (4,0) (23.140,72) (4,1) 


 b) Tributs (24.111,66) (4,4) (20.219,50) (3,6) 


 


c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions 


per operacions de l’activitat (88,51) 0,0 120,01 0,0 
      


9. Amortització de l’immobilitzat (13.957,20) (2,5) (9.794,10) (1,7) 
      


13. Altres resultats (49,00) 0,0 484,43 0,1 
      


I. RESULTAT D’EXPLOTACIÓ (291.754,80) (52,9) 35.735,52 6,3 


14. Ingressos financers 15.016,73 2,7 12.850,23 2,3 


II. RESULTAT FINANCER 15.016,73 2,7 12.850,23 2,3 


III. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (276.738,07) (50,2) 48.585,75 8,6 


19. Impost sobre beneficis (1.139,43) (0,2) - - 


IV. RESULTAT DE L’EXERCICI (277.877,50) (50,4) 48.585,75 8,6 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes facilitats per la Fundació. 
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El resultat de l’exercici 2012 va ser de 48.585,75 € enfront de les pèrdues de 277.877,50 € 


de l’exercici anterior. Com s’observa, els ingressos de l’exercici fiscalitzat són similars als 


de l’exercici 2011, al contrari que les despeses que han disminuït significativament, des-


tacant la disminució de les despeses de personal i d’explotació, per l’esforç realitzat per la 


Fundació per ajustar la seva activitat al ingressos rebuts.  


 


 


2.2.2.1. Ingressos per les activitats 


Dins els ingressos per les activitats hi ha les vendes i prestacions de serveis i les sub-


vencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l’exercici, que es detallen a con-


tinuació: 


Vendes i prestacions de serveis 


El detall de les vendes i prestacions de serveis per l’any 2012 és el següent: 


 


Quadre 19. Prestació de serveis 


Ens públic Concepte Import 


Direcció General d’Admin. Local Consells comarcals i Observatori de Govern Local  33.685,22 


Diputació de Barcelona Elaboració del Panel de polítiques públiques de gent gran 8.475,00 


Federació Catalana de Municipis i 


Associació Catalana de Municipis 


Desenvolupament del projecte d’investigació sobre els 


consells comarcals 3.600,00 


 Vendes de publicacions 865,85 


Total  46.626,07 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 


 


La DGAL va encarregar a la Fundació, en l’exercici 2012, els següents estudis, formalitzats 


mitjançant tres contractes menors: 


 


• Els consells comarcals: Funcionament, estructura i activitats, 12.711,86 € sense IVA, 


adjudicat el 30 de juliol del 2012. 


• El segon nivell català: Apropament sectorial, 12.711,86 € sense IVA, adjudicat el 28 


d’agost del 2012. 


• L’Observatori del Govern Local: Dades dels municipis de més de 25.000 habitants, 


8.261,50 €, adjudicat el 19 de novembre del 2012. 


 


L’import total a cobrar derivat d’aquests contractes, 40.377,76 € amb IVA, està pendent de 


cobrament el 31 de desembre del 2013. 
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Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l’exercici 


Durant l’exercici 2012 s’han registrat les següents aportacions i subvencions: 


Quadre 20. Aportacions i subvencions 


Ens públic Concepte Import  % 


    


Aportacions:    


Ajuntament de Barcelona Aportació 2012 236.219,25 45,4 


Diputació de Barcelona Aportació 2012 199.800,00 38,3 


Àrea Metropolitana de Barcelona Aportació 2012 10.000,00 1,9 


Total aportacions  446.019,25 85,6 


    


Subvencions:    


AGAUR Subvenció estudi d’abast local 1.000,00 0,2 


Ministeri de la Presidència Subvenció per estudis 34.637,00 6,7 


Diputació de Barcelona Panel de polítiques públiques – Habitatge 10.000,00 1,9 


Diputació de Barcelona Panel de polítiques públiques – Participació ciutadana 9.600,00 1,8 


Diputació de Barcelona  Panel de polítiques públiques – Educació 10.000,00 1,9 


Fundació Jaume Bofill  Panel de polítiques públiques – Educació 10.000,00 1,9 


Total subvencions  75.237,00 14,4 


    


Total aportacions i subvencions  521.256,25 100,0 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 


 


L’aportació de la Diputació de Barcelona, 199.800 €, va ser aprovada el 27 de gener del 


2012, com a aportació ordinària per a l’exercici 2012 per col·laborar en el finançament de 


les despeses corrents de funcionament de la Fundació. Es va cobrar íntegrament en 


l’exercici 2012, en pagaments trimestrals. 


 


L’aportació de l’Ajuntament de Barcelona, 236.219,25 €, va ser aprovada el 3 de desembre 


del 2012, també com a aportació genèrica per a les activitats de la Fundació per l’exercici 


2012, i es va cobrar d’un sol cop, el desembre del 2012. 


 


 


2.2.2.2. Altres ingressos de les activitats 


Els Altres ingressos de les activitats corresponen als ingressos per l’arrendament d’una 


nau industrial que la Fundació té a Terrassa, mitjançant un contracte d’una durada de deu 


anys, fins al 2016. Els ingressos de l’any anterior van ser superiors a causa de la reducció 


de la renda que la Fundació va acordar amb l’arrendatari el 9 de març del 2012, justificada 


per la recessió econòmica. 
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2.2.2.3. Ingressos financers 


Els ingressos financers de l’exercici 2012, 12.850,23 €, estan formats, fonamentalment, per 


10.740,59 € d’interessos de dipòsits i 2.044,49 € d’interessos meritats i no cobrats el 31 de 


desembre del 2012. 


2.2.2.4. Aprovisionaments 


Les despeses per aprovisionaments són les següents: 


Quadre 21. Aprovisionaments 


Concepte Saldo el 31.12.2011 Saldo el 31.12.2012 


Consums 10.839,24 6.166,03 


Treballs realitzats per altres entitats 17.267,50 13.547,00 


Total 28.106,74 19.713,03 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació.  


 


Les despeses d’aprovisionaments de l’exercici del 2012 es van reduir respecte al 2011 en 


consonància a la disminució de l’activitat. Dins els consums s’inclouen les despeses de 


material d’oficina, fotocòpies i altres consums, mentre que pel que fa als treballs realitzats 


per altres entitats, la totalitat de la despesa correspon a una factura per la digitalització i 


indexació de les capçaleres diversos diaris i revistes històriques.  


 


 


2.2.2.5. Despeses de personal 


El detall de les despeses de personal pels anys 2011 i 2012 és el següent: 


 


Quadre 22. Despeses de personal 


Concepte Saldo el 31.12.2011 Saldo el 31.12.2012 


Sous i salaris 477.292,19 302.030,08 


Seguretat Social 126.625,57 70.823,12 


Altres despeses socials 5.772,59 2.399,90 


Total despeses de personal 609.690,35 375.253,10 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels Comptes anuals.  


 


Les despeses de personal en l’exercici 2012 van ascendir a 375.253,10 €, molt inferiors als 


609.690,35 € de l’exercici anterior. La disminució és deguda a la reducció del personal que 


va passar de vint treballadors a l’exercici 2011, a dotze en el 2012, amb el detall següent: 
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Quadre 23. Nombre d’empleats de la Fundació 


Categoria 2011 2012 


Director 1 - 


Titulats de grau superior 17 11 


Oficials 1 1 


Auxiliar 1 - 


Total 20 12 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals. 


Pel que fa al director, el 29 de febrer del 2012, va finalitzar la relació laboral amb la Fun-


dació causant baixa voluntària, atenent la situació econòmica de la Fundació. 


La Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, d’acord amb el conveni de 


col·laboració signat l’1 de març del 2012, va assumir la direcció acadèmica de l’activitat 


científica, d’estudi, recerca i promoció de coneixement de la Fundació. Segons el conveni, 


aquesta direcció acadèmica és exercida per un professor de l’esmentada universitat i, com 


a contrapartida, la Fundació paga a la Fundació Bosch i Gimpera 18.000 € anuals, que es 


registra dins l’apartat de serveis exteriors (vegeu apartat 2.2.2.6). 


 


La Fundació està subjecte al límit d’increment de la massa salarial que fixa l’article 22 de la 


Llei de pressupostos de l’Estat per al 2012. A més, el Reial decret llei 20/2012, de mesures 


per a l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat estableix, per a les funda-


cions públiques, la supressió de la paga extraordinària de nadal del 2012 als empleats 


amb unes retribucions, per jornada completa, superiors a 1,5 vegades el salari mínim inter-


professional. 


 


Les observacions a la fiscalització de les despeses de personal durant l’exercici 2012 són 


les següents:  


• La Fundació ha pagat als seus treballadors la paga extraordinària del mes de desembre 


quan, segons l’article 2 del Reial decret llei 20/2012 s’hauria d’haver suprimit. 


 


• En l’exercici 2012 la Fundació va contractar dos treballadors pels quals no hi consta cap 


expedient de selecció. Per aquest motiu, la Sindicatura no ha pogut comprovar el com-


pliment dels preceptes de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, segons els quals els pro-


cessos selectius del personal de les fundacions públiques han de complir els principis 


d’igualtat, mèrit i capacitat. 


 


 


2.2.2.6. Altres despeses d’explotació 


Les altres despeses d’explotació són les següents: 
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Quadre 24. Altres despeses d’explotació 


Concepte Saldo el 31.12.2011 Saldo el 31.12.2012 


   


Serveis exteriors: 192.653,25 130.035,75 


Arrendaments i canons 11.883,37 12.410,85 


Reparació i conservació 17.427,51 14.183,88 


Serveis professionals independents 80.116,62 55.628,56 


Primes d’assegurances - 529,58 


Serveis bancaris 920,89 892,70 


Publicitat, propaganda i relacions publiques 44.319,99 3.679,81 


Subministraments 15.896,01 19.569,65 


Altres serveis 22.088,86 23.140,72 
   


Tributs 24.111,66 20.219,50 
   


Pèrdues i variació de provisions per operacions de les activitats  88,51 (120,01) 
   


Total 216.853,42 150.135,24 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 


La disminució de l’activitat de la Fundació, motivada per les retallades de les subvencions i 


ajuts de les administracions públiques, va suposar una disminució de les altres despeses 


d’explotació en l’exercici 2012 respecte de l’exercici anterior. 


 


Serveis exteriors 


Pel que fa als serveis exteriors, la disminució més significativa s’ha produït en els serveis 


professionals i en la despesa de la publicitat, propaganda i relacions públiques. 


 


Dins els arrendaments s’inclou el cànon anual que la Fundació paga a l’Ajuntament de 


Barcelona per la cessió de la seva seu (vegeu apartat 1.2.1).  


 


L’Ajuntament de Barcelona té inclòs aquest immoble dins la pòlissa general d’assegurança 


contra incendis, explosió, aigua, etc. que cobreix el patrimoni municipal. El punt novè de 


les condicions reguladores de la cessió estableix que la Fundació ha de contractar l’as-


segurança de responsabilitat civil, cosa que no ha fet. 


 


Les despeses més significatives dins els serveis professionals de l’exercici 2012 són les cor-


responents als honoraris de suport i assessorament comptable i legal, 24.927,90 €; als tre-


balls de catalogació, investigació, redacció i edició del fons documental de l’Arxiu Carles Pi i 


Sunyer, 20.185,97 €; a la direcció acadèmica de l’activitat científica de la Fundació Bosch i 


Gimpera, 13.500 €; als serveis de neteja, 6.852,15 €, i a l’auditoria de comptes, 5.088,75 €. 


 


Tributs 


La despesa de tributs correspon a l’IVA suportat no deduïble de 20.010,56 € i a la taxa 


d’escombraries, 208,94 €.  
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Quant a l’import de l’IVA no deduïble, tot i que no afecta al resultat de l’exercici, s’hauria de 


comptabilitzar com a més import de cadascuna de les despeses en lloc de registrar-ho en 


un compte a part.  


 


Pèrdues i variació de provisions per operacions de les activitats 


Aquesta partida inclou cinc factures de petit import, cobrades en el 2012, corresponents a 


factures classificades com a dubtós cobrament. 


 


 


2.2.2.7. Amortització de l’immobilitzat 


El detall de l’amortització de l’immobilitzat és el següent: 


 


Quadre 25. Dotació de l’exercici al fons d’amortització 


Concepte Saldo el 31.12.2011 Saldo el 31.12.2012 


Dotació a l’amortització de l’immobilitzat intangible  1.749,78 2.522,85 


Dotació a l’amortització de l’immobilitzat material 9.919,53 4.983,36 


Dotació a l’amortització de les inversions immobiliàries 2.287,89 2.287,89 


Total 13.957,20 9.794,10 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació facilitada per la Fundació. 


 


 


2.2.3. Memòria dels comptes anuals 


Els comptes anuals de la Fundació de l’exercici 2012 inclouen la corresponent memòria 


amb el contingut que estableix el pla de comptabilitat de les fundacions vigent l’exercici 


2012, excepte per la manca d’inclusió, en el punt 1, Activitat de l’entitat, de l’apartat 


Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la forma com es 


gestionen. 


 


 


2.3. CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 


La Fundació està subjecta a les prescripcions del Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de 


novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic 


(TRLCSP). Segons l’article 3.3 b, la Fundació te caràcter de poder adjudicador, sense la 


consideració d’administració pública. 


 


Els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, s’han de regir, d’acord amb l’article 


191 del TRLCSP, per unes instruccions internes de contractació (IIC) a aprovar pel Pa-


tronat de la Fundació, que regulin els procediments de contractació per garantir l’efectivitat 
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dels principis de publicitat, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i que 


el contracte s’adjudiqui a l’oferta econòmicament més avantatjosa. La Fundació no ha 


aprovat aquestes IIC.  


 


D’acord amb la disposició transitòria 5a del TRLCSP, els poders adjudicadors, no admi-


nistració pública, en tant que no aprovin les IIC, es regiran, per a l’adjudicació dels con-


tractes no subjectes a regulació harmonitzada, per les normes de selecció del contractista 


i adjudicació, previstes per a les administracions públiques (llevat de petites adaptacions). 


 


Per a la fiscalització de la contractació, es va sol·licitar la relació de contractes licitats i 


vigents en l’exercici 2012. La Fundació va informar que mai no ha signat cap contracte. Per 


això, es van seleccionar les principals partides de despesa que poguessin ser suscep-


tibles d’adjudicació mitjançant un procediment de contractació administrativa. 


 


Les observacions a la fiscalització de la contractació de l’exercici 2012 són les següents: 


 


• La Fundació no disposa d’unes IIC, en contra del que estableix l’article 191 del TRLCSP.  


 


• Els serveis d’assessorament comptable i legal i els treballs de catalogació, investigació, 


redacció i edició del fons documental de l’Arxiu Carles Pi i Sunyer, amb una despesa en 


l’exercici 2012 de 24.927,90 € i 20.185,97 € respectivament, s’haurien d’haver adjudicat 


emprant un dels procediments d’adjudicació previstos en el TRLCSP, al tractar-se 


d’imports que superen els límits per a ser considerats contractes menors. 


 


• El conveni de col·laboració amb la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de 


Barcelona per a la direcció acadèmica de la Fundació per un període de dos anys i un 


import anual de 18.000 € és un contracte de serveis, d’import i de durada superior als 


límits per a ser considerat contracte menor1 i per tant, s’hauria d’haver adjudicat també 


mitjançant un dels procediments d’adjudicació previstos en el TRLCSP. 


 


• La Fundació tampoc disposa de perfil del contractant, tal com s’estableix en l’article 53 


del TRLCSP. 


 


2.4. CONVENIS 


Des de la seva creació, la Fundació ha signat diversos convenis de col·laboració per a la 


realització de la seva activitat. La relació dels convenis vigents durant l’exercici 2012, és la 


següent: 


 


 


1. Els imports d’un contracte de durada superior a un any és el resultant de sumar l’import de cadascun dels 


anys de durada del contracte, en aquest cas, 36.000 €. A més, en cap cas, els contractes menors poden tenir 


una durada superior a l’any. 
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Quadre 26. Convenis de col·laboració vigents al 2012 


Institució 


Data 


concessió Objecte  Durada 


Import 


concedit 


Comptabilitzat 


el 2012 


Generalitat AGAUR 08.01.2011  Fins al 31.12.2011 5.000 1.000 


Patronat Catalunya Món  11.11.2010 Intercanvi de 


coneixements 


De l’11.11.2010 al 


31.12.2010 


(prorrogat) 


Sense 


despeses 


- 


Federació de Municipis de 


Catalunya i Associació 


Catalana de Municipis 


10.05.2011 Consells comarcals a 


Catalunya: estructura, 


funcionament polític i 


administratiu 


Des de l’11.5.2011 


fins a un màxim de 


12 mesos 


24.000 3.600 


Ministeri de la Presidència 01.11.2011 La prensa del Caudillo. 


Publicaciones franquis-


tas en Catalunya (1950-


1959) 


Fins a finals de 


desembre 2012  


34.637 34.637 


Fundació Bosch i Gimpera 01.03.2012 Direcció acadèmica De l’1.3.2012 a 


l’1.3.2014 


36.000 13.500 


Diputació de Barcelona 23.12.2011 Panel de participació 


ciutadana 


Del 2.1.2012 al 


30.9.2012  


9.600 9.600 


Diputació de Barcelona – 


contracte de servei 


27.03.2012 Panel de polítiques – 


Salut 


Del 27.3.2012 al 


31.1.2013 


10.000 - 


Diputació de Barcelona 31.07.2012 Panel de polítiques – 


Habitatge 


Del 31.7.2012 al 


30.9.2013 


10.000 10.000 


Diputació de Barcelona – 


Fundació Jaume Bofill. A 


pagar per la Diputació 


16.07.2012 Panel de polítiques – 


Educació 


Del 16.7.2012 al 


31.12.2012  


10.000 10.000 


Diputació de Barcelona – 


Fundació Jaume Bofill. A 


pagar per la Fundació 


Jaume Bofill  


16.07.2012 Panel de polítiques – 


Educació 


Del 16.7.2012 al 


31.12.2012 


10.000 10.000 


Diputació de Lleida 21.12.2012 Observatori Govern 


Local 


Del 21.12.2012 al 


21.12.2013 


10.000 - 


Imports en euros. 


Font: Memòria dels comptes anuals del 2012. 


 


De la fiscalització realitzada no hi ha cap observació a destacar, llevat de la que s’esmenta 


en l’apartat 2.3, relativa al conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera. 


 


 


 


3. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 


S’han fiscalitzat els comptes anuals de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics 


i Locals de l’exercici 2012. L’opinió de la Sindicatura sobre els comptes anuals de la Fun-


dació està basada en el treball realitzat d’acord amb les normes d’auditoria pública gene-


ralment acceptades. 
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D’acord amb la legislació vigent, els comptes anuals presenten, a efectes comparatius, les 


dades corresponents al Balanç, al Compte de resultats i de la Memòria de l’exercici 2011. 


L’opinió de la Sindicatura es refereix exclusivament als comptes anuals de l’exercici 2012. 


 


D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la 


introducció, en opinió de la Sindicatura, i excepte pels possibles efectes de la limitació a 


l’abast descrita en l’observació número 2, els comptes anuals de la Fundació corres-


ponents a l’exercici 2012 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 


patrimoni i de la situació financera el 31 de desembre del 2012 i dels resultats de les seves 


operacions en l’exercici finalitzat en aquella data, de conformitat amb el marc normatiu 


d’informació financera que és d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 


comptables que aquest marc normatiu conté. 
 


 


3.1. OBSERVACIONS 


A continuació es detallen les principals observacions posades de manifest com a resultat 


de la fiscalització realitzada. 


 


 


3.1.1. Control i fiscalització 


L’observació relativa a control i fiscalització és la següent: 


 


1. Cap de les administracions amb participació en el fons dotacional ha considerat la 


Fundació com a ens depenent i per tant cap d’elles ha efectuat el control descrit en la 


disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fis-


cals, financeres i administratives, que estableix que els ens locals amb una població 


superior a 50.000 habitants han de sotmetre a auditoria financera els comptes de les 


fundacions en què té una participació majoritària, en els termes previstos en el TRLHL, i 


retre-la a la Sindicatura. A més, alguna d’aquestes administracions hauria de tenir-la en 


compte als efectes del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals 1995 (vegeu 


l’apartat 1.2.4). 


 


 


3.1.2. Fiscalització economicofinancera 


Les observacions posades de manifest arran de la fiscalització economicofinancera són les 


següents: 


 


2. El Fons pendent d’aplicació, de 805.656,73 €, està format per aportacions de diverses 


administracions públiques, principalment, de l’Ajuntament de Barcelona, 397.599,60 €, i 


de la Diputació de Barcelona, 150.253,03 €, efectuades entre els exercicis 1988 i 1997. 
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La Fundació no disposa d’informació sobre la naturalesa d’aquestes aportacions, part 


integrant del Fons dotacional, ni en guarda documentació justificativa, per la qual cosa 


la Sindicatura no ha pogut verificar la seva naturalesa ni establir si s’haurien de clas-


sificar com a Fons dotacional o com a Excedents d’exercicis anteriors. Tot i això, i en 


qualsevol cas, l’import global formaria part integrant dels Fons propis de la Fundació 


(vegeu l’apartat 2.2.1.7). 


 


3. El saldo dels comptes de subvencions, donacions i llegats, de 12.000 €, el formen dues 


subvencions de 6.000,00 € cadascuna, ingressades amb anterioritat a l’exercici 2003 i 


que, per causes diverses, els projectes subvencionats no s’han portat a terme. L’anti-


guitat dels saldos i la manca de reclamació de les entitats condecents fan convenient 


el seu traspàs al Compte de resultats (vegeu l’apartat 2.2.1.8). 


 


4. El contingut de la Memòria, que forma part dels comptes de la Fundació, s’ajusta a 


l’establert en el Pla de comptabilitat de les fundacions vigent a l’exercici 2012, excepte 


per la manca de descripció de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la forma 


com es gestionen, que s’hauria d’incloure en el punt 1.a de l’apartat Activitat de l’entitat 


(vegeu l’apartat 2.2.3). 


 


5. La Fundació no té contractada l’assegurança de responsabilitat civil sobre la seu 


social, en contra del que estableix el punt novè de les condicions reguladores de la 


cessió d’ús (vegeu l’apartat 2.2.2.6). 


 


 


3.1.3. Personal 


Pel que fa al personal, les observacions són les següents: 


 


6. La Fundació ha abonat als seus treballadors la paga extraordinària del mes de de-


sembre del 2012, mentre que, segons l’article 2 del Reial decret llei 20/2012, de me-


sures per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, l’hauria 


d’haver suprimit (vegeu l’apartat 2.2.2.5). 


 


7. En l’exercici 2012 la Fundació va contractar dos treballadors pels quals no consta cap 


expedient de selecció (vegeu l’apartat 2.2.2.5). 


 


 


3.1.4. Contractació 


Les observacions derivades de la fiscalització de la contractació de l’exercici 2012 són les 


següents (vegeu l’apartat 2.3): 


 


8. La Fundació no disposa d’instruccions internes de contractació ni del perfil del con-


tractant, en contra del que estableixen els articles 191 i 53 del TRLCSP, respec-


tivament. 
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9. Els serveis d’assessorament comptable i legal, i els treballs de catalogació, inves-


tigació, redacció i edició del fons documental de l’Arxiu Carles Pi i Sunyer, amb una 


despesa en l’exercici 2012 de 24.927,90 € i 20.185,97 €, respectivament, s’haurien 


d’haver adjudicat emprant un dels procediments d’adjudicació previstos en el TRLCSP, 


ja que es tractava d’imports que superaven els límits per poder ser considerats con-


tractes menors. 


 


10. De la mateixa manera, el conveni de col·laboració amb la Fundació Bosch i Gimpera 


de la Universitat de Barcelona per a la direcció acadèmica de la Fundació per un 


període de dos anys i un import anual de 18.000 €, com que és un contracte de serveis, 


d’import i de durada superior als límits per poder ser considerat contracte menor, 


s’hauria d’haver adjudicat també mitjançant un dels procediments d’adjudicació pre-


vistos en el TRLCSP. 


 


 


3.2. RECOMANACIONS 


Es fan les recomanacions següents: 


 


1. Seria recomanable que la Fundació negociés, tan aviat com fos possible, la nova ces-


sió d’ús de la seu corporativa, la Casa Golferichs, propietat de l’Ajuntament de Bar-


celona, per tal de formalitzar-ne l’ocupació provisional, ja que el contracte de cessió 


venç el 12 de setembre del 2012. Addicionalment, hauria de contractar-ne l’asse-


gurança de responsabilitat civil. 


 


2. La memòria dels comptes anuals de la Fundació hauria d’incorporar la descripció de 


les activitats desenvolupades durant l’exercici, d’acord amb el Pla de comptabilitat de 


les fundacions. 


 


3. Caldria que la Fundació, com a poder adjudicador que no té el caràcter d’Admi-


nistració pública, disposés d’instruccions internes de contractació i de perfil del 


contractant. 


 


 


 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 


tramès el 13 d’octubre del 2014 a la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i 


Locals. 
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Es transcriu a continuació la resposta de la Fundació al contingut de l’informe, rebuda a 


través d’un escrit i els annexos corresponents, amb registre d’entrada a la Sindicatura de 


Comptes número 5462, del 29 d’octubre del 2014. 


Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies 


Síndica 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


 


Senyora, 


 


D’acord amb el que es preveu en la normativa vigent, us trametem les al·legacions al 


projecte d’informe Ref. 28/2013-F de la Sindicatura de Comptes, de la Fundació 


Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals corresponent a l’exercici 2012. 


 


D’altra banda, us trametem, paral·lelament, per correu electrònic el fitxer per facilitar-


ne la seva incorporació a l’informe. 


 


Atentament, 


 


 


Àngel Garcia Fontanet 


President 


 


Barcelona, 22 d’octubre de 2014 


 


 
 


 


 


 


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 28/2013-F 


 


AL·LEGACIONS DE LA FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER D’ESTUDIS AUTONÒMICS 


I LOCALS AL PROJECTE D’INFORME 28/2013-F DE LA SINDICATURA DE COMPTES 


DE CATALUNYA  


 


 


AL·LEGACIONS A L’OBSERVACIÓ CINQUENA 


 


En l’observació cinquena es manifesta: 


 


“5. El contingut de la memòria, que forma part dels comptes de la Fundació, s’ajusta 


a l’establert en el Pla de comptabilitat de les fundacions vigents de l’exercici 2012, 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 26/2014 


37 


excepte per la manca de descripció de les activitats desenvolupades durant l’exer-


cici i la forma com es gestionen, que s’hauria d’incloure en el punt 1.a de l’apartat 


Activitat de l’entitat (vegeu apartat 2.2.3).” 


 


En relació a aquesta observació s’al·lega el següent: 


 


La Fundació Carles Pi i Sunyer elabora anualment dues memòries que formen part 


dels Comptes Anuals, i que es presenten en el Registre de Fundacions. Una memòria 


de Gestió Econòmica i una Memòria d’activitats, aquesta última és la que hauria de 


formar part del punt 1 però fins ara sempre s’ha elaborat en document apart sense 


que el Protectorat hagi posat mai objeccions a aquest fet. Prova d’això es que una 


vegada revisats els comptes de l’exercici 2012 pel Protectorat, en data 27 de març 


de 2014 va donar per resolt el tràmit. S’adjunta com a Document I fotocòpia del tràmit 


de presentació dels comptes de l’exercici 2012 on consten els documents presentats 


així com l’estat de tramitació del dipòsit dels comptes. 


 


 


AL·LEGACIONS A L’OBSERVACIÓ SISENA 


 


En l’observació sisena es manifesta: 


 


“La Fundació no té contractada l’assegurança de responsabilitat civil sobre la seu 


social, en contra del que estableix el punt novè de les condicions reguladores de la 


cessió d’ús (vegeu apartat 2.2.2.6)” 


 


En relació a aquesta observació s’al·lega el següent: 


 


La Fundació ja ha contractat una assegurança de responsabilitat civil. 


 


 


AL·LEGACIONS A L’OBSERVACIÓ SETENA 


 


En l’observació setena es manifesta: 


 


“La Fundació ha abonat al seus treballadors la paga extraordinària del mes de de-


sembre del 2012, quan, segons l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012 de mesures 


per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, s’hauria d’ha-


ver suprimit (vegeu apartat 2.2.2.5)” 


 


En relació a aquesta observació s’al·lega el següent: 


 


D’acord amb l’escriptura de constitució de la Fundació Carles Pi i Sunyer, i la nor-


mativa d’aplicació sobre la consideració com a pública d’una Fundació, concre-


tament el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a persones jurídiques i la 
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normativa pressupostaria d’on prové el concepte jurídic de fundació del sector 


públic i, més concretament, de l’article 24 de la Llei 1/2012 de 22 de febrer de 


Pressupostos, relatiu a la despesa de personal, i de l’article 2.2 de l’Ordre 


ECO/95/2011 de 25 de maig per la qual es dicten les normes per tal d ’elaborar els 


Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, la Fundació Carles Pi 


i Sunyer no es pot considerar com una Fundació pública, tal i com s’exposa a 


continuació. 


 


L’article 24 de la Llei 1/2012 de 22 de febrer de Pressupostos es pronuncia en els se-


güents termes: 


 


“Article 24 


 


Àmbit d’aplicació de les normes sobre despeses de personal 


 


Les disposicions incloses en aquest títol s’apliquen a tot el personal al servei 


de: 


a) L’Administració de la Generalitat.  


b) El Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català 


d’Assistència i Serveis Socials.  


c) Les entitats autònomes de caràcter administratiu.  


d) Les entitats autònomes de caràcter comercial o financer.  


e) Les entitats de dret públic.  


f) Les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Ge-


neralitat.  


g) Els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat.  


h) Les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat. 


i) Les universitats públiques.” 


 


Determinada així que una fundació pertany al sector públic si està participada ma-


joritàriament per la Generalitat, supòsit aquest que farem extensiu a la participació 


de qualsevol Administració a la Fundació Carles Pi i Sunyer, a continuació s’haurà 


de determinar quan una fundació està participada majoritàriament per les Admi-


nistracions.  


 


Per tal de determinar l’anterior requisit s’haurà de revisar l’Ordre ECO/95/2011 de 25 


de maig per la qual es dicten les normes per tal d’elaborar els Pressupostos de la 


Generalitat de Catalunya per a l’any 2012. El seu article 2.2 es pronuncia als se-


güents termes: 


 


“2.2 Es considera que la participació de la Generalitat en una societat 


mercantil és majoritària quan aquesta, directament o indirectament, té una 


participació de més d’un cinquanta per cent del seu capital o disposa de la 


majoria de drets de vot en els seus òrgans de govern. Pel que fa als 


consorcis i fundacions, es considera que la participació de la Generalitat és 
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majoritària quan es disposa de la majoria, directa o indirecta, dels drets de vot 


en els òrgans de govern o en el patronat. A aquest efecte, no computen els 


drets de vot dels membres que designa el mateix òrgan de govern o 


patronat.” 


Així, i en aplicació directa de l’esmentada normativa, de la composició del Patronat 


de la Fundació Carles Pi i Sunyer, màxim òrgan de govern de la mateixa, a desembre 


de 2012, no es pot considerar que els patrons que pertanyen a l’Administració de la 


Generalitat, administració local, ens local i d’altres organismes autònoms disposin de 


manera directa o indirecta de la majoria dels drets de vots de l’òrgan de govern, en 


aquest cas el Patronat, requisit aquest imprescindible per tal considerar que una fun-


dació és pública.  


 


Concretament, dels 37 membres del Patronat de la Fundació Carles Pi i Sunyer, 


màxim òrgan de govern de la mateixa, 12 tenien la seva plaça VACANT a de-


sembre de 2012. Dels 25 membres restants, només 9 corresponen a l’Administració 


de la Generalitat, als ens locals i organismes autònoms, per tant, i traslladant al 


Patronat de la Fundació Carles Pi i Sunyer la participació i representació de les 


diferents administracions mitjançant els patrons dels que disposen, no es pot con-


siderar que els patrons que pertanyen a l’Administració de la Generalitat, admi-


nistració local, ens local i d’altres organismes autònoms disposin de manera directa 


o indirecta de la majoria dels drets de vots de l ’òrgan de govern, en aquest cas el 


Patronat, requisit aquest imprescindible per tal considerar que una fundació és 


pública. 


 


Per tant, i una vegada determinat que la Fundació Carles Pi i Sunyer no era una 


fundació pública, no li era d’aplicació a la mateixa l’article 2.1 del Reial Decret llei 


20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la com-


petitivitat i tampoc els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que regeixen els proces-


sos selectius del personal de les fundacions públiques en aplicació de l’Estatut bàsic 


de l’empleat públic. 


 


 


AL·LEGACIONS A L’OBSERVACIÓ VUITENA 


 


En l’observació vuitena es manifesta: 


 


“En l’exercici 2012 la Fundació va contractar dos treballadors pels quals no hi consta 


cap expedient de selecció” (vegeu apartat 2.2.2.5) 


 


En relació a aquesta observació s’al·lega el següent: 


 


D’acord amb la normativa d’aplicació al règim jurídic de les fundacions, i més concre-


tament, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, de l’article 24 de la Llei 1/2012 


de 22 de febrer de Pressupostos, relatiu a la despesa de personal, i de l’article 2.2 de 


l’Ordre ECO/95/2011 de 25 de maig per la qual es dicten les normes per tal d’ela-
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borar els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, la Fundació 


Carles Pi i Sunyer no es pot considerar com una Fundació Pública, donat que els 


patrons, com a membres de l’òrgan de govern de la Fundació, que pertanyen a l’Ad-


ministració de la Generalitat, administració local, ens local i d’altres organismes autò-


noms disposin de manera directa o indirecta de la majoria dels drets de vots de 


l’òrgan de govern, en aquest cas el Patronat, requisit aquest imprescindible per tal 


considerar que una fundació és pública, i que està desenvolupat en l’al·legació de 


l’observació setena d’aquest document. 


 


Una vegada constatat l’anterior extrem, a la Fundació Carles Pi i Sunyer no li era 


d’aplicació ni el Reial Decret llei 20/0012 de mesures per a garantir l’estabilitat pres-


supostària i el foment de la competitivitat ni els principis d’igualtat, mèrit i capacitat 


que regulen els processos selectius del personal de les fundacions públiques en apli-


cació dels preceptes de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 


 


 


AL·LEGACIONS A L’OBSERVACIÓ NOVENA 


 


En l’observació novena es manifesta: 


 


“La Fundació no disposa de les IIC, tal com estableix l’article 191 del TRLCSP, ni del 


perfil del contractant, tal com estableix l’article 53 del TRLCSP.” 


 


En relació a aquesta observació s’al·lega el següent: 


 


La Fundació Carles Pi i Sunyer ha encarregat l’elaboració de les Instruccions Internes 


de Contractació per tal de sotmetre’ls a l’aprovació del Patronat. 


 


 


AL·LEGACIONS A L’OBSERVACIÓ DÈCIMA 


 


En l’observació dècima es manifesta: 


 


“Els serveis d’assessorament comptable i legal, i els treballs de catalogació, inves-


tigació, redacció i edició del fons documental de l’Arxiu Carles Pi i Sunyer, amb una 


despesa en l’exercici 2012 de 24.927.90 € i 20.185,97 €, respectivament, s’haurien 


d’haver adjudicat emprant un dels procediments d’adjudicació previstos en el 


TRLCS, al tractar-se d’imports que superen els límits per a ser considerats 


contractes menors.” 


 


En relació a aquesta observació s’al·lega el següent: 


 


En relació amb “l’assessorament comptable i legal” el tipus d’assessorament que es 


fa es el següent: 
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(1) Assessorament fiscal i econòmic per import de 5.623,82 euros 


(2) Assessorament Laboral per import de 4.076,64 euros 


(3) Assessorament civil Secretaria tècnica 16.097,45 euros 


 


Donat que: 


 


a) les tres activitats són diferenciades i independents,  


b) cada activitat es fa per un professional diferent,  


c) cap activitat no supera els 18.000 euros,  


 


s’entén que es tracta de tres contractes diferents i tenint en compte el seu import es 


considerarien contractes menor i per tant no s’haurien d’haver adjudicat emprant un 


dels procediments d’adjudicació previstos en el TRLCS. 


 


 


AL·LEGACIONS A LA RECOMANACIÓ PRIMERA 


 


En la recomanació primera es manifesta: 


 


“Seria recomanable que la Fundació negociés, el més aviat possible, la nova cessió 


d’ús de la seu corporativa, la Casa Golferichs, propietat de l’Ajuntament de Barce-


lona, per tal de formalitzar-ne l’ocupació provisional, en vèncer el contracte de cessió 


el 12 de setembre de 2012. Addicionalment, hauria de contractar-ne l’assegurança 


de responsabilitat civil” 


 


En relació a aquesta recomanació s’al·lega el següent: 


 


La Fundació va trametre escrit en el Registre de la Direcció de Serveis Generals 


d’Administració Patrimoni en data de 19 de març 2013 sol·licitud de renovació de 


forma definitiva la cessió d’ús de l’edifici antic de la Casa Golferichs, no havent rebut 


a data d’avui resposta per part de l’Ajuntament de Barcelona. S’acompanya com a 


DOCUMENT II fotocòpia de la citada sol·licitud. 


 


La Fundació ja ha contractat una assegurança de responsabilitat civil. 


 


 


AL·LEGACIONS A LA RECOMANACIÓ SEGONA 


 


En la recomanació segona es manifesta: 


 


“La memòria dels comptes anuals de la Fundació hauria d’incorporar la descripció de 


les activitats desenvolupades durant l’exercici, d’acord amb el Pla de Comptabilitat 


de les fundacions” 
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En relació a aquesta recomanació s’al·lega el següent: 


 


La Fundació Carles Pi i Sunyer elabora anualment dues memòries que formen part 


dels Comptes Anuals, i que es presenten en el Registre de Fundacions. Una memòria 


de Gestió Econòmica i una Memòria d’activitats, aquesta última és la que hauria de 


formar part del punt 1 però fins ara sempre s’ha elaborat en document apart atès que 


el Protectorat no ha posat mai objeccions a aquest fet. Prova d’això és que una 


vegada revisats els comptes de l’exercici 2012 pel Protectorat, en data 27 de març 


de 2014 va donar per resolt el tràmit. S’adjunta com a Document I fotocòpia del tràmit 


de presentació dels comptes de l’exercici 2012 on consten els documents presentats 


així com l’estat de tramitació del dipòsit dels comptes. 


AL·LEGACIONS A LA RECOMANACIÓ TERCERA 


 


En la recomanació tercera es manifesta: 


 


“Caldria que la Fundació, com a poder adjudicador que no té el caràcter d’adminis-


tració pública, disposi d’instruccions internes de contractació i de perfil de con-


tractant” 


 


En relació a aquesta recomanació s’al·lega el següent: 


 


La Fundació Carles Pi i Sunyer ha encarregat l’elaboració de les Instruccions Internes 


de Contractació que seran aprovades en el proper Patronat. 


 


 


Àngel Garcia Fontanet 


President de la Fundació Carles Pi i Sunyer Barcelona, 22 d’octubre de 2014 


 


 


 


Els documents annexos als quals es refereixen algunes de les al·legacions de la Fundació 


no han estat reproduïts, però estan dipositats en l’Arxiu de la Sindicatura, i són els 


següents: 


 


• Document I: Fotocòpia del tràmit de presentació dels comptes al Protectorat de 


l’exercici 2012. 


 


• Document II: Fotocòpia de la sol·licitud de renovació, de forma definitiva, de la cessió 


d’ús de l’edifici antic de la Casa Golferichs, que la Fundació va trametre en el Registre 


de la Direcció de Serveis Generals d’Administració de Patrimoni de l’Ajuntament de 


Barcelona, en data 19 de març del 2013. 
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5. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 


Un cop revisades les al·legacions presentades per la Fundació, no s’ha alterat el text 


original de l’informe per entendre que les al·legacions trameses són explicacions que 


confirmen la situació descrita en l’informe o perquè no es comparteixen els criteris 


exposats. 


 


 







 


 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


Tel. +34 93 270 11 61 


Fax +34 93 270 15 70 


sindicatura@sindicatura.cat 


www.sindicatura.cat 


 


Elaboració del document PDF: desembre de 2014 


 


Número de dipòsit legal de la versió enquadernada 


d’aquest informe: DL B 27676-2014 


 





		COBERTA

		PORTADA

		CERTIFICAT

		ÍNDEX

		ABREVIACIONS

		1. INTRODUCCIÓ

		1.1. Objecte, abast i metodologia

		1.1.1. Objecte i abast

		1.1.2. Metodologia i limitacions



		1.2. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals

		1.2.1. Naturalesa i objectius

		1.2.2. Òrgans de govern i directius

		1.2.3. Activitat

		1.2.4. Control i fiscalització





		2. FISCALITZACIÓ

		2.1. Aprovació dels comptes anuals i retiment al Protectorat

		2.2. Comptes anuals

		2.2.1. Balanç

		2.2.1.1. Immobilitzat intangible

		2.2.1.2. Immobilitzat material

		2.2.1.3. Inversions immobiliàries

		2.2.1.4. Inversions financeres a llarg i a curt termini

		2.2.1.5. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar

		2.2.1.6. Efectiu i altres actius líquids equivalents

		2.2.1.7. Fons propis

		2.2.1.8. Subvencions, donacions i llegats rebuts

		2.2.1.9. Creditors per activitats i altres comptes a pagar



		2.2.2. Compte de resultats

		2.2.2.1. Ingressos per les activitats

		2.2.2.2. Altres ingressos de les activitats

		2.2.2.3. Ingressos financers

		2.2.2.4. Aprovisionaments

		2.2.2.5. Despeses de personal

		2.2.2.6. Altres despeses d’explotació

		2.2.2.7. Amortització de l’immobilitzat



		2.2.3. Memòria dels comptes anuals



		2.3. Contractació administrativa

		2.4. Convenis



		3. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS

		3.1. Observacions

		3.1.1. Control i fiscalització

		3.1.2. Fiscalització economicofinancera

		3.1.3. Personal

		3.1.4. Contractació



		3.2. Recomanacions



		4. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS

		5. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS

		PÀGINA DE CRÈDITS










DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT 
GESTIÓ ECONÒMICA 
DEL COMPLEX 
EDUCATIU 
DE TARRAGONA, 
EXERCICI 2011 


INFORME  28/2014 







INFORME 28/2014



DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT 
GESTIÓ ECONÒMICA  
DEL COMPLEX 
EDUCATIU  
DE TARRAGONA, 
EXERCICI 2011 







 
 
 
 
 
 


Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 


 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 27 de novembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindi-
catura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Sr. Jordi Pons i Novell, amb 
deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 28/2014, relatiu al Depar-
tament d’Ensenyament, gestió econòmica del Complex Educatiu de Tarragona, exercici 
2011. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 11 de desembre de 2014 
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ABREVIACIONS 


 


AMPA Associació de mares i pares d’alumnes 


CET Complex Educatiu de Tarragona 


M€ Milions d’euros 


SAGA Sistema d’administració i gestió acadèmica 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTE I ABAST 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’ac-


tivitats, emet aquest informe de fiscalització de la gestió econòmica del Complex Educatiu 


de Tarragona (CET). 


 


Aquest informe té l’origen en l’informe de fiscalització 25/2014 de la Sindicatura de 


Comptes relatiu al Departament d’Ensenyament, gestió econòmica dels centres docents 


públics, exercici 2011. Es va considerar oportú fer un informe específic de la gestió 


econòmica del CET per les seves especificitats organitzatives, per les activitats que presta 


i pel volum de recursos gestionats. 


 


L’objecte de la fiscalització ha estat l’anàlisi del compliment de la normativa aplicable en 


matèria de gestió econòmica descentralitzada per part dels centres que integren el CET en 


l’exercici 2011. 


 


El treball de camp d’aquesta fiscalització va finalitzar el maig del 2014. 


 


 


1.2. EL COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA 


El CET té els orígens en la Universitat Laboral de Tarragona, creada en els anys cinquanta. 


L’any 1978 la Universitat Laboral es va transformar en Centre d’Ensenyaments Integrats i el 


1980 va ser transferit a la Generalitat. El Decret 238/1986, del 2 de setembre, de trans-


formació del Centre d’Ensenyaments Integrats de Tarragona, el va transformar en el Com-


plex Educatiu de Tarragona per possibilitar una major autonomia de cadascun dels centres 


que l’integraven, millorar la gestió dels serveis comuns i adequar-ne l’estructura al nou 


model de centres docents que derivava de la Llei 8/1985, del 3 de juliol, reguladora del 


dret a l’educació. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar nul el Decret 


283/1986 en la sentència del 19 de desembre de 1988. En el moment de finalització del 


treball de camp el Departament havia elaborat un projecte de Decret que estava pendent 


d’aprovació. El Decret 238/1986 establia els òrgans de govern general del CET i n’establia 


les funcions. L’anul·lació del Decret i la manca de regulació posterior fan que existeixi un 


buit legal que afecta i dificulta la gestió del CET, tret dels dos instituts que en formen part.  


 


El CET ocupa una superfície de 67 ha, compta amb una superfície construïda de 


84.708 m
2, 22.955 m


2 dels quals són camps d’esports (en l’annex a l’informe es presenta un 


plànol de les instal·lacions del CET). En el CET hi ha els serveis i instal·lacions següents: 


 


• Cinc residències d’internat 


• L’Institut Pere Martell 


• L’Institut Cal·lípolis 
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• Un camp d’aprenentatge 


• Els serveis educatius 


• L’Escola Solc  


• Camps esportius, piscina, teatre, menjador, cuina, papereria, infermeria 


 


La Gerència dirigeix i coordina els serveis, les instal·lacions i usos dels espais, edificis i 


construccions d’ús comú del CET, i s’encarrega de la gestió econòmica i administrativa 


dels serveis i recursos comuns del CET. La Gerència no té òrgans de govern formalment 


establerts. 


 


El CET té cinc edificis destinats a residència amb un total de cinc-centes vuitanta places. 


L’exercici 2011 n’hi havia tres d’obertes amb un total de dos-cents sis residents. 


 


Els instituts Pere Martell i Cal·lípolis imparteixen cicles formatius. En el curs 2011-2012 hi 


havia 1.068 i 1.101 alumnes matriculats, respectivament. Cada institut té el seu Consell 


Escolar, director i equip directiu. 


 


El camp d’aprenentatge és un servei educatiu del Departament d’Ensenyament que ofereix 


al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per 


a l’estudi i l’experimentació. També ofereix la possibilitat de fer estades de dos a cinc dies 


o sortides d’un dia a alumnat d’entre sis i divuit anys dels centres docents. 


 


Els serveis educatius són equips multiprofessionals que donen suport i assessorament al 


professorat, a l’alumnat i a les famílies dels centres educatius públics i privats concertats 


de nivells educatius no universitaris. Inclouen un centre de recursos pedagògics (CRP), 


equips d’assessorament pedagògic (EAP), un centre de recursos per a deficients auditius 


(CREDA), equips d’assessorament en llengua, educació intercultural i cohesió social (ELIC) 


i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 


 


L’Escola Solc, d’educació especial, és una entitat privada que presta serveis d’educació i 


altres serveis vinculats a l’àmbit de l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. 


L’any 2002 l’Escola va subscriure un conveni amb el Departament d’Ensenyament pel qual 


aquest li cedia l’ús de la planta baixa d’un dels edificis del Complex. El 30 de juny del 2009 


el gerent del CET va signar un nou conveni amb l’Escola pel qual se li cedia l’ús de 


determinats espais del CET amb una superfície aproximada de 1.860,80 m
2. No consta que 


aquest conveni fos aprovat pel Departament d’Ensenyament. 


 


 


1.3. METODOLOGIA 


Per a la realització del treball el Departament d’Ensenyament va facilitar un detall indi-


vidualitzat dels ingressos i despeses liquidats l’exercici 2011 dels centres integrants del 


CET. Així mateix, s’han obtingut els detalls dels diferents conceptes pressupostaris i s’han 


realitzat validacions i visites als centres. També s’han enviat cartes de confirmació a les 
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entitats financeres amb què operen els centres. El treball ha inclòs també la revisió dels 


ingressos i despeses de caràcter no pressupostari. 


 


No ha estat objecte de fiscalització el compliment per part dels centres dels requeriments 


exigits per determinades subvencions finalistes, com per exemple les derivades del 


finançament de plans estratègics, projectes per a la millora de la qualitat dels centres 


educatius públics i plans de qualificació professional inicial. Les observacions sobre 


algunes despeses d’aquests programes revisades en el curs del treball s’inclouen en els 


apartats corresponents de l’informe.  


 


 


1.4. NORMATIVA 


La principal normativa que regula la gestió econòmica dels centres docents públics és la 


següent: 


 


• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 


• Decret 155/2010, del 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del 


personal directiu professional docent. 


• Decret 102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 


• Decret 160/1996, del 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als 


centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament. 


• Decret 235/1986, del 12 de setembre, pel qual es regula el procediment per dur a terme 


l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del 


Departament d’Ensenyament. 


• Ordre del 16 de gener de 1990, d’autonomia de gestió econòmica de centres docents 


públics dependents del Departament d’Ensenyament. 


• Ordre del 7 d’abril de 1983, per la qual es regulen l’establiment i el funcionament de 


cantines en centres públics d’ensenyament mitjà de Catalunya. 


• Resolució del 16 de juny del 2011, per la qual s’aprova el document per a l’organització 


i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2011-2012. 


• Resolució del 15 de juny del 2010, per la qual s’aprova el document per a l’organització 


i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2010-2011. 


• Resolució del 19 d’abril del 2006 de la Secretaria General del Departament d’Educació, 


per la qual es donen instruccions a les direccions dels centres relatives a diversos 


aspectes de la gestió econòmica dels centres públics del Departament d’Educació. 
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El fet que no hi hagi una única norma i que algunes d’elles estiguin parcialment derogades 


en dificulta l’aplicació per part dels centres. Per facilitar la tasca dels centres, l’any 2003 la 


Direcció General de Centres Docents va editar una publicació titulada La gestió econòmica 


del centre docent públic. Pressupost i comptabilitat. 


El 26 de juliol del 2013, la secretària general del Departament d’Ensenyament va dictar la 


Instrucció 1/2013, relativa a la gestió econòmica dels centres educatius públics del De-


partament d’Ensenyament, amb la finalitat d’oferir als centres educatius un recull de totes 


les qüestions que els afecten en l’àmbit de la gestió econòmica i de facilitar el desen-


volupament de la seva tasca d’acord amb la normativa vigent. 


 


L’article 99 de la Llei d’educació estableix que la gestió dels centres públics és respon-


sabilitat de la Direcció de cada centre i que l’autonomia comprèn, amb les limitacions 


aplicables en cada cas, la gestió del professorat, del personal d’atenció educativa i del 


personal d’administració i serveis, l’adquisició i la contractació de béns i serveis, la 


distribució i l’ús dels recursos econòmics del centre, el manteniment i la millora del centre, 


en el cas dels centres que imparteixen educació secundària, i l’obtenció, o l’acceptació, si 


escau, de recursos econòmics i materials addicionals. 


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ 


2.1. ASPECTES GENERALS 


Els centres docents s’han de dotar d’unes normes d’organització i funcionament l’apro-


vació de les quals correspon al Consell Escolar.1 L’article 103 de la Llei d’educació 


estableix que la gestió econòmica dels centres públics de la Generalitat s’ha d’ajustar als 


principis d’eficàcia, d’eficiència, d’economia i de caixa i pressupost únics, i s’ha de sot-


metre al principi de pressupost inicial anivellat en la previsió d’ingressos i despeses i al 


principi de retiment de comptes.  


 


D’acord amb la Llei d’educació, el director representa en el centre l’Administració que n’és 


titular, és responsable de l’organització, el funcionament i l’administració del centre, n’exer-


ceix la direcció pedagògica i és el cap de tot el personal. En relació amb l’organització i la 


gestió econòmica del centre li correspon impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes 


d’organització i funcionament del centre i dirigir-ne l’aplicació; assegurar la custòdia de la 


documentació administrativa pel secretari del centre; autoritzar les despeses i ordenar els 


pagaments d’acord amb el pressupost aprovat; contractar béns i serveis dins els límits 


 


 


1. El Consell Escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del 


centre. Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professors, 


alumnes, pares d’alumnes i personal d’administració i serveis. En els centres públics, la funció principal del 


Consell Escolar és debatre i aprovar, entre d’altres, el projecte educatiu, el pla i la memòria anual del centre, i 


el pressupost. 
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establerts per l’administració educativa i actuar com a òrgan de contractació, i dirigir i 


gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions. 


D’acord amb el Decret 102/2010, el secretari és nomenat pel director i li corresponen les 


funcions que li delegui o encarregui la Direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió 


econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació o manteniment de les 


instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes 


d’organització i funcionament del centre. 


 


D’acord amb la Llei d’educació són objecte de la gestió econòmica dels centres:  


 


• Les assignacions als centres amb càrrec als pressupostos de la Generalitat i, si s’escau, 


les procedents d’altres administracions públiques per a atendre despeses derivades de 


l’activitat dels centres. 


• Les quantitats obtingudes per la prestació de serveis gravats per preus públics, quan es 


determini per reglament. 


• Els ingressos obtinguts per la venda de productes generats per l’activitat normal del 


centre i per la venda de material i mobiliari obsolet o deteriorat que, d’acord amb el que 


s’estableixi per reglament, hagi de ser substituït. 


• La part que correspon a cada centre dels ingressos derivats de l’ús de les instal·lacions, 


els immobles i el material assignats als centres de secundària, i també, d’acord amb la 


reglamentació corresponent, als de primària. 


• Les quantitats i les rendes provinents de donacions o de llegats fets al centre amb 


finalitat docent, sense perjudici de les competències en aquesta matèria del depar-


tament competent en matèria de finances. 


 


Els ingressos assignats als centres són de lliure disposició, llevat dels assignats amb 


caràcter finalista. Els centres poden incorporar els romanents dels ingressos de lliure dis-


posició al pressupost de l’exercici següent. 


 


Els centres no poden en cap cas destinar ingressos a satisfer obligacions derivades de 


compromisos de caràcter laboral, que la Direcció del centre no pot subscriure ni autoritzar. 


 


D’acord amb el Decret 102/2010, el Departament assessora les direccions dels centres en 


l’execució de la gestió econòmica i, conjuntament amb el departament competent en ma-


tèria de finances, determina, segons la seva disposició addicional setena, el model comp-


table, el pla de comptes, els destinataris de la informació comptable, els documents 


acreditatius de la gestió econòmica i el procediment per a acreditar davant l’Administració 


l’aprovació de la liquidació del pressupost anual, sens perjudici de les actuacions 


posteriors que corresponguin a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes, en 


l’àmbit de les competències respectives. La disposició transitòria tercera del Decret 
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102/2010 estableix que mentre no es facin efectives les previsions de la disposició addi-


cional setena, es mantenen vigents els procediments i la documentació que estableix 


l’Ordre del 16 de gener de 1990, que regula el procediment per dur a terme l’autonomia de 


gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris del Departament d’En-


senyament, i els que s’han establert per normes de rang inferior i instruccions emeses en 


aplicació de la disposició final primera d’aquella ordre. 


 


El Departament d’Ensenyament ha desenvolupat un programari específic per a la gestió 


econòmica dels centres docents anomenat SAGA (Sistema d’administració i gestió aca-


dèmica). Aquest sistema permet gestionar els plans d’estudis, la matrícula de l’alumnat, la 


distribució dels currículums, l’avaluació, l’emissió d’informes i certificats oficials, els pro-


cessos administratius i la gestió econòmica dels centres. No obstant això, en l’exercici 


2011 únicament l’Institut Pere Martell utilitzava el programa SAGA; l’Institut Cal·lípolis i la 


Gerència empraven fulls de càlcul on es registraven els ingressos i despeses i els movi-


ments bancaris o programes de gestió de comptabilitat de diversos proveïdors.  


 


Les direccions dels centres han de vetllar perquè de la comptabilitat de la seva gestió 


econòmica no en quedi exclosa cap operació amb contingut econòmic, estigui inclosa o 


no dins del pressupost.  


 


Cada centre ha de tenir els llibres comptables següents: 


 


• Llibre de compte bancari, en el qual s’han d’anotar els moviments d’ingressos i de 


disposició de fons que es realitzin en el corresponent compte bancari del centre. 


• Llibre de caixa, en el qual s’han d’anotar els moviments d’ingressos i de disposició de 


fons que es realitzin en la caixa de diner en efectiu del centre. 


• Llibre diari d’operacions, en el qual s’han d’anotar, una a una, amb indicació, si escau, 


de la partida pressupostària que correspongui, les operacions següents: cada ingrés 


del centre que ja estigui compromès, d’acord amb la comunicació o document acre-


ditatiu corresponent; cada despesa compromesa, d’acord amb la factura corresponent; 


cada pagament efectuat, d’acord amb el rebut o tiquet corresponent, i cada ingrés 


materialitzat d’acord amb la documentació que ho acrediti. 


 


 


2.2. PRESSUPOST 


L’article 52 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, regula el pressupost 


dels centres en els termes següents: 


• El pressupost és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i de totes les 


despeses a què fa referència l’article 103.2 de la Llei d’educació. En queden excloses 


les contractacions laborals de personal docent i no docent així com, en el seu cas, els 
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serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a 


l’ajuntament. Tampoc no s’inclou en l’àmbit de la gestió econòmica del centre la gestió 


econòmica del servei de menjador, si n’hi ha, que es regeix per normativa específica. 


• El pressupost és aprovat pel Consell Escolar abans del 31 de gener de l’any corres-


ponent, a proposta de la Direcció del centre. Durant l’exercici pressupostari el director, 


si escau, en proposa al Consell Escolar les modificacions que consideri oportunes. El 


centre no pot comprometre despeses superiors al pressupost vigent. 


• El Consell Escolar, directament o a través de la seva comissió econòmica, fa el segui-


ment de l’execució del pressupost i comprova l’aplicació donada als recursos totals del 


centre. En finalitzar l’exercici, el Consell Escolar aprova la liquidació pressupostària i la 


incorporació dels eventuals romanents al pressupost de l’any següent. La liquidació del 


pressupost anual es presenta al Departament d’Ensenyament dins el primer trimestre de 


l’any següent als efectes informatius i, si escau, dels controls financers previstos 


legalment. 


 


En relació amb el contingut i l’aprovació del pressupost i la seva liquidació es fan les 


observacions següents:  


 


• La informació pressupostària presentada pels centres integrants del CET al Depar-


tament d’Ensenyament és incompleta, ja que únicament inclou els drets liquidats i les 


obligacions reconegudes. 


• El pressupost inicial dels dos instituts es va aprovar el 14 d’abril del 2011, fora del 


termini establert per la normativa (31 de gener).  


• El pressupost de la Gerència no està formalment aprovat.  


• El pressupost de l’Institut Pere Martell aprovat pel Consell Escolar no està equilibrat. 


• A la modificació de pressupost de l’Institut Pere Martell aprovada pel Consell Escolar no 


s’adjunten els annexos amb el detall corresponent. 


• Les liquidacions del pressupost no inclouen el pressupost inicial i les modificacions, 


sinó únicament els drets liquidats i les obligacions reconegudes. Tampoc no inclouen 


els pagaments i cobraments.  


• Les liquidacions del pressupost es van presentar al Departament d’Ensenyament el 30 


d’abril del 2012, fora del termini legal establert, que finalitzava el 31 de març. 


• La liquidació del pressupost de la Gerència està signada pel gerent, però no ha estat 


aprovada per cap altre òrgan, donada la situació de manca de normativa exposada en 


l’apartat 1.2. 
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• El drets liquidats de l’Institut Cal·lípolis segons la liquidació presentada al Departament 


d’Ensenyament difereixen de la liquidació aprovada pel Consell Escolar.  


• En l’Institut Cal·lípolis les obligacions reconegudes són superiors a les despeses del 


pressupost aprovat pel Consell Escolar. 


• En l’Institut Cal·lípolis s’han observat ingressos i despeses no comptabilitzats o partides 


imputades a pressupost que no tenen naturalesa pressupostària i que fan que les liqui-


dacions d’ingressos i despeses estiguin sobrevalorades o infravalorades. 


• S’han imputat despeses al pressupost amb posterioritat al 31 de gener del 2012, fet que 


incompleix l’article 28 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que 


estableix que l’exercici pressupostari ha de coincidir amb l’any natural i que s’han 


d’imputar les obligacions reconegudes fins al 31 de gener de l’any següent, corres-


ponents a qualsevol tipus de despesa efectuada abans del 31 de desembre amb càrrec 


als crèdits respectius. 


• En els dos instituts el pressupost només es presenta al Consell Escolar per a la seva 


aprovació i liquidació, però el Consell Escolar no en fa un seguiment formal de l’exe-


cució i evolució. La Gerència sí que realitza un seguiment de l’execució del pressupost 


però tampoc en deixa constància formal.  


• El romanent de l’exercici anterior dels dos instituts i de la Gerència s’ha incorporat com 


a drets liquidats. El romanent correspon a ingressos que van ser liquidats en exercicis 


anteriors i, per tant, no s’han d’incloure com a drets liquidats. 


 


 


2.3. GESTIÓ DELS INGRESSOS 


Els ingressos més importants corresponen a l’aportació del Departament d’Ensenyament 


per a despeses de funcionament, a la incorporació de romanents i als derivats de la 


prestació de serveis (residències, camps esportius, camp d’aprenentatge, convenis amb 


empreses i altres serveis). En el quadre 1 es presenta el detall dels ingressos per capítols 


del CET i dels centres que l’integren. 


 
Quadre 1. Drets liquidats 


Capítol Gerència Institut Pere Martell Institut Cal·lípolis Consolidat CET 


3. Taxes i altres ingressos 707.395 11.263 48.305 749.907 


4. Transferències corrents 1.457.344 739.732 310.642 2.507.718 


5. Ingressos patrimonials  48.106 41 157 48.304 


7. Transferències de capital 0 71.077 15.000 73.001 


8. Actius financers 1.305.097 128.456 76.988 1.510.541 


Total 3.517.942 950.569 451.092 4.889.471 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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De la fiscalització dels ingressos es fan les observacions següents: 


 


• La Resolució del 19 d’abril del 2006 recomana que en els documents d’ingrés es faci 


constar l’“assabentat” de la Direcció del centre. En els dos instituts, en molts documents 


hi manca l’“assabentat” del director. En l’Institut Pere Martell des de l’exercici 2012 hi ha 


un document d’ordre d’ingrés que compleix la normativa. Els documents d’ingrés de la 


Gerència estan degudament signats pel gerent a excepció dels documents correspo-


nents a les transferències del Departament i els ingressos de les residències. 


• En algunes ordres d’ingrés de la Gerència i de l’Institut Cal·lípolis hi manca documen-


tació suport. Alguns documents d’ingrés no estan degudament formalitzats.  


• En l’Institut Pere Martell els documents d’ingrés no estan degudament ordenats ni 


arxivats o no es pot vincular la numeració dels justificants al registre auxiliar.  


 


 


2.3.1. Taxes i altres ingressos  


Els ingressos per taxes i altres ingressos més importants són els de la Gerència. El detall 


és el següent: 


 


Quadre 2. Taxes i altres ingressos de la Gerència. Drets liquidats 


Concepte Import 


Ingressos residències 328.956 


Ingressos camp d’aprenentatge 53.525 


Escola Solc  87.325 


Club de Bàsquet Tarragona 46.773 


Consell Català de l’Esport 43.452 


Institut Antoni de Martí i Franquès 38.077 


Associació esportiva de Joves Dirigents Catalans 36.423 


Talonaris menjador 21.201 


Club de rugbi Tarragona 12.712 


Institut Pere Martell 11.657 


Altres inferiors a 10.000 € 27.294 


Total 707.395 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


El CET compta amb cinc residències d’estudiants amb una capacitat de cinc-centes 


vuitanta places. En el curs 2011-2012 hi va haver dos-cents sis residents, dinou dels quals 


no hi van estar tot el curs. L’ordre ENS/51/2011, del 30 de març, per la qual s’aproven les 


bases reguladores per a l’adjudicació de places de residència a l’alumnat escolaritzat als 


centres educatius del CET estableix un cost de 2.998 € per plaça i diverses modalitats de 
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reducció. Setanta-nou estudiants tenien algun tipus de beca d’entre el 25% i el 100% del 


preu. No hi ha cap resolució de concessió dels ajuts signada pel director dels Serveis 


Territorials, que és l’òrgan competent per fer-ho, d’acord amb la convocatòria. El sistema 


comptable del CET no permet obtenir el cost real per plaça ni determinar el superàvit o el 


dèficit de les residències. 


 


Els camps d’aprenentatge són serveis educatius del Departament d’Ensenyament que 


ofereixen al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de 


treball per a l’estudi i l’experimentació en un medi singular de Catalunya. Els ingressos del 


CET per aquest concepte corresponen als derivats de la utilització del servei d’allotjament i 


manutenció al CET per part dels escolars que assisteixen al camp d’aprenentatge. Els 


preus públics aplicats van ser aprovats per l’Ordre EDU/343/2010, del 9 de juny. 


 


El 30 de juny del 2009 el CET i l’entitat propietària de l’Escola Solc van subscriure un 


conveni pel qual el CET autoritzava l’Escola a utilitzar una part dels edificis i instal·lacions 


propietat seva. L’import facturat correspon a la participació de l’Escola en els serveis i 


instal·lacions d’ús comú del CET, consums de gas i electricitat, i servei de menjador. El 


servei de menjador representa el 74,93% de la facturació, però no està inclòs en el conveni 


subscrit per les parts. El preu aplicat al servei de menjador és de 4,75 € per dia. Aquest 


preu no ha estat aprovat. El CET no ha aplicat IVA als imports facturats. El conveni inclou 


l’obligació del titular de l’Escola de fer una inversió anual de 6.000 €, que en l’exercici 2011 


no es va complir.  


 


El 14 de febrer del 2011 el CET i el Club de Bàsquet Tarragona van subscriure un conveni 


perquè el Club fes servir les instal·lacions del CET per a activitats esportives. Encara que 


en el conveni s’estableixen unes quantitats per persona i dia, el CET ha efectuat un càrrec 


únic en el qual no consta cap detall. A més, el CET no va aplicar IVA a l’import facturat. 


D’altra banda, una part de l’import facturat va ser compensat amb càrrecs per publicitat 


facturats pel client.  


 


Els ingressos de l’Institut Antoni de Martí i Franquès corresponen als derivats del servei de 


càtering que prestava el CET a aquest institut. No s’ha facilitat cap conveni o contracte 


subscrit entre les parts ni informació sobre el nombre de menús servits i els preus unitaris 


facturats.  


 


El 15 de juliol del 2010 el Consell Català de l’Esport, l’Associació esportiva de Joves 


Dirigents Catalans i el CET van subscriure un conveni pel qual el CET autoritzava les altres 


entitats a utilitzar les seves instal·lacions per a l’organització de diversos cursos. La 


facturació correspon únicament a les estades en residència i utilització del menjador. Els 


preus aplicats són els mateixos que per al camp d’aprenentatge. En les factures emeses 


no s’ha desglossat l’IVA. 


  


Per al curs 2011-2012 els preus dels serveis de menjador i dels lloguers d’espais i ins-


tal·lacions esportives no estaven formalment aprovats, i no hi ha evidència dels criteris 


emprats per a la seva determinació. Els preus del servei de menjador són inferiors als 
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màxims establerts en la Resolució ENS/1615/2011, del 17 de juny, per la qual es determina 


el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador escolar dels centres edu-


catius de titularitat del Departament d’Ensenyament, que és de 6,20 €/alumne/dia, IVA 


inclòs per als comensals habituals i de 6,80 €/alumne/dia, IVA inclòs, per als comensals 


esporàdics. 


 


Els drets liquidats per taxes i altres ingressos per l’Institut Cal·lípolis corresponen prin-


cipalment als derivats de les matrícules en cicles formatius de futbol, als abonats per la 


participació en el procés de validació d’aprenentatges adquirits i la seva connexió amb el 


nivell 1 dels ensenyaments esportius, i als provinents del Programa Qualifica’t, de validació 


d’experiència professional. Aquests drets estan infravalorats, ja que una part dels in-


gressos no han estat incorporats a la liquidació del pressupost. Als alumnes matriculats en 


el cicle esportiu de futbol no se’ls va cobrar la part corresponent a l’assegurança escolar.  


 


L’exercici 2011 l’Institut Pere Martell va rebre una aportació de l’Associació de mares i 


pares d’alumnes (AMPA) de 8.000 € per pagar part de les despeses generades en serveis 


de manteniment i adequació de les instal·lacions del centre. No existeix cap conveni o 


acord amb l’AMPA on s’estableixin els termes de la col·laboració i de les aportacions que 


aquesta pugui fer.  


2.3.2. Transferències corrents 


El detall de drets liquidats per transferències corrents dels centres que integren el CET és 


el següent:  


 


Quadre 3. Transferències corrents. Drets liquidats 


Concepte Gerència 


Institut  


Pere Martell 


Institut 


Cal·lípolis 


Consolidat 


CET 


Transferències de l’Estat 0 163.586 0 163.586 


Transferències del Departament d’Ensenyament 1.457.344 271.366 176.610 1.905.320 


Transferències d’ens locals 0 29.288 17.504 46.792 


Transferències d’empreses privades 0 186.299 0 186.299 


Transferències de famílies 0 89.193 113.595 202.788 


Altres transferències 0 0 2.933 2.933 


Total 1.457.344 739.732 310.642 2.507.718 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Aportació del Departament d’Ensenyament per a despeses de funcionament 


De les transferències del Departament d’Ensenyament, l’import més significatiu és el de les 


destinades a les despeses de funcionament. L’Ordre del 16 de gener de 1990 estableix 
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que un cop aprovats els pressupostos de la Generalitat per a cada exercici, el Depar-


tament d’Ensenyament ha de notificar a les delegacions territorials els recursos econòmics 


que se’ls assignen per al funcionament dels centres públics del territori corresponent. Els 


serveis territorials han de fer la distribució individualitzada per centres d’acord amb els 


criteris generals establerts pel Departament i han de notificar a cada centre l’import anual 


dels recursos assignats. La tramesa als centres dels fons destinats a despeses de 


funcionament s’ha de fer a l’inici de cada quadrimestre natural en la proporció aproximada 


del 30%, 30% i 40%.  


 


Els criteris utilitzats per al càlcul de l’assignació per despeses de funcionament varien dels 


centres d’ensenyament primari als centres d’educació secundària obligatòria i cicles for-


matius. Per als primers, l’assignació inclou una quantitat fixa per centre en concepte de 


comunicacions (servei postal, missatgeria, trucades telefòniques i connexió a internet) i 


una quantitat variable en funció del nombre d’alumnes i activitats docents. Per als instituts 


els criteris són, entre d’altres, la superfície del centre, el personal laboral de neteja del 


Departament que presta serveis en el centre, les hores d’activitat del centre, el nombre de 


grups de pràctiques de cicles formatius, el coeficient climàtic (en funció de la situació geo-


gràfica), el volum del centre, el nombre d’alumnes o el nombre de grups.  


 


El Departament d’Ensenyament transfereix a la Gerència del CET la totalitat de fons 


destinats als centres que l’integren. La Gerència es fa càrrec de les despeses generals de 


tots els centres que integren el CET i transfereix als instituts els imports que els cor-


responen per a les seves despeses de funcionament. En l’exercici 2011 l’aportació total del 


Departament per a despeses de funcionament va ser d’1,70 M€. Els imports transferits als 


instituts (153.348 € al Pere Martell i 94.447 € al Cal·lípolis) es fan d’acord amb uns per-


centatges que provenen d’anys enrere però que no han estat analitzats per determinar-ne 


l’adequació a la realitat dels centres.  


 


Els drets liquidats per la Gerència s’han conciliat amb les obligacions reconegudes pel 


Departament amb una diferència de 30.012 € (els drets liquidats per la Gerència són 


superiors a les obligacions reconegudes pel Departament). 


 


Altres transferències i subvencions 


A més de les transferències per a despeses de funcionament assenyalades en l’apartat 


anterior, els centres han rebut altres transferències del Departament per a projectes i 


activitats concrets. Els drets liquidats per aquests conceptes no han estat conciliats amb el 


Departament d’Ensenyament. 


 


L’Institut Pere Martell ha registrat com a transferències d’empreses privades ingressos 


derivats de la impartició de cursos d’acord amb els convenis subscrits amb diferents 


entitats. Aquests ingressos no són transferències sinó ingressos per prestacions de serveis 


i s’haurien de classificar com a taxes i altres ingressos. 
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El 28 d’abril del 2009 el Departament d’Educació i l’Associació d’Empreses de Serveis de 


Tarragona van subscriure un conveni per impartir conjuntament diversos cicles formatius a 


l’Institut Pere Martell.  


 


El 20 de desembre del 2010 l’Institut Pere Martell, dues associacions empresarials i una 


empresa privada van subscriure un conveni de col·laboració per a la impartició de la 


formació de qualificació i acreditació en seguretat de professionals de manteniment en 


l’àmbit de l’Associació empresarial química de Tarragona.  


 


El 2 de maig del 2011 l’Institut Pere Martell va subscriure un conveni de col·laboració amb 


una entitat sindical per a la realització de cursos de formació.  


 


El 12 d’abril del 2011 l’Institut Pere Martell i la Federació de Gremis de Constructors de la 


província de Tarragona van subscriure un conveni per a la impartició de cursos de for-


mació als treballadors de les empreses de la Federació.  
 


En opinió de la Sindicatura, el conveni del 28 d’abril del 2009 no dóna cobertura legal als 


subscrits posteriorment, en els quals no consta l’aprovació del Departament d’Ensenya-


ment. Tampoc no hi ha evidència que el Consell Escolar hagi aprovat els preus ni de com 


s’han establert els preus facturats.  


 


L’Institut Cal·lípolis va ser adjudicatari d’un contracte de l’Ajuntament de Tarragona per a la 


realització de diversos cursos de formació per als quals l’Ajuntament havia rebut una 


subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya. L’Institut no en va emetre cap factura i va 


registrar l’import rebut com a subvenció en lloc de com a ingressos per prestació de 


serveis. Tampoc consta cap conveni entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament.  


 


 


2.4. GESTIÓ DE LES DESPESES 


Correspon al director del centre autoritzar les despeses i ordenar els pagaments i n’ha de 


quedar constància als documents o factures de cada despesa amb una diligència signada 


pel director que s’ha de fer abans del pagament. 


 


Els pagaments a proveïdors s’han de fer preferiblement mitjançant transferències ban-


càries o, de manera alternativa, per xecs bancaris nominatius. Excepcionalment, i per a 


quantitats petites, es poden fer pagaments en efectiu. S’ha de procurar limitar els paga-


ments per domiciliació bancària als rebuts de caràcter periòdic dels diversos serveis 


contractats pel centre. En cap cas es poden fer pagaments mitjançant xec bancari a favor 


de qui el porti. El centre ha d’obtenir el rebut de tots els pagaments i ha de quedar 


constància escrita de la data en què s’ha fet el pagament. En el cas de pagaments 


subjectes a IRPF en el rebut del pagament s’ha d’especificar l’import de la retenció. 
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En els quadres 4 i 5 es presenta el detall de les obligacions reconegudes del CET i dels 


centres que l’integren. 


 


Quadre 4. Obligacions reconegudes 


Capítol Gerència 


Institut  


Pere Martell 


Institut 


Cal·lípolis 


Consolidat 


CET 


2. Despeses de béns corrents i serveis 2.882.803 440.555 302.413 3.595.639 


3. Despeses financeres 128 332 64 524 


6. Inversions reals  58.678 79.447 78.927 217.052 


Total 2.941.609 520.334 381.404 3.813.215 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Quadre 5. Despeses de béns corrents i serveis. Obligacions reconegudes 


Concepte Gerència 


Institut  


Pere Martell 


Institut 


Cal·lípolis 


Consolidat 


CET 


Lloguers i cànons 45.173 16.499 19.096 80.768 


Conservació i reparació 855.802 31.554 15.691 889.971 


Material ordinari no inventariable 12.296 141.610 96.874 243.873 


Subministraments 717.533 9.371 20.406 747.310 


Treballs altres empreses 1.227.060 161.732 104.102 1.492.614 


Altres 24.939 79.789 46.244 141.103 


Total 2.882.803 440.555 302.413 3.595.639 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Del treball realitzat se’n desprenen les observacions següents:  


 


• En l’Institut Cal·lípolis es fan unes relacions de despeses que la directora signa un cop 


realitzades i pagades.  


• L’exercici 2011 no hi havia cap contracte vigent amb l’empresa que prestava el servei 


de neteja. A partir de l’exercici 2012 la neteja es fa amb personal propi.  


• L’exercici 2011 la despesa de manteniment de calefacció facturada per un únic pro-


veïdor va ser de 103.380 €, sense que existís cap contracte vigent. En el moment de 


finalització del treball de camp el CET estava treballant en la licitació d’un contracte de 


manteniment i reparació de calefacció.  


• L’exercici 2011 es va portar a terme l’ampliació i cobriment de les piscines amb un cost 


total de 0,46 M€. Tant el projecte com les obres es van adjudicar de manera directa. La 


despesa es va registrar comptablement dins el capítol 2, Despeses de béns corrents i 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 28/2014 


21 


serveis, en lloc de fer-ho dins el capítol 6, Inversions reals. Les obres van quedar 


inacabades i a la data de realització del treball de fiscalització no s’havien reprès.  


• L’institut Pere Martell i la Gerència van realitzar amb diversos proveïdors contractes 


menors de manteniment i subministraments per imports que, conjuntament, superaven 


els d’aquest tipus de contracte. El juliol del 2014 la Junta Consultiva de Contractació 


Administrativa de Catalunya ha emès un informe en el qual es pronuncia sobre aquesta 


pràctica en el sentit que la subscripció de contractes menors successius per a l’adqui-


sició de béns o serveis que es requereixen repetidament, per respondre a necessitats 


de caràcter recurrent, periòdic o permanent, pot no ser el mecanisme més adequat i 


més conforme amb la normativa en matèria de contractació pública per cobrir aquest 


tipus de necessitats i, fins i tot, pot arribar a ser contrari a aquella normativa, segons les 


circumstàncies concurrents en cada cas.  


• L’Institut Pere Martell va abonar diverses quantitats al Parc Químic de Seguretat per la 


realització de cursos de formació. No existeix cap contracte entre les parts que esta-


bleixi els imports que l’Institut havia de satisfer.  


• En algunes despeses de restaurants de l’Institut Cal·lípolis no hi consta el nom dels 


comensals ni el motiu de la despesa.  


• En algunes despeses d’adquisició de bitllets de transport de l’Institut Cal·lípolis no exis-


teix factura, sinó que s’ha registrat la despesa amb els comprovants de la compra.  


• L’Institut Cal·lípolis va fer pagaments a conferenciants sense practicar cap retenció per 


IRPF, mentre que corresponia fer-la.  


• En l’Institut Cal·lípolis les devolucions a alumnes d’aportacions per diferents motius 


(baixa de l’alumne, no realització de l’activitat) es registren però no s’incorporen al 


pressupost. L’ingrés previ tampoc no queda incorporat al pressupost.  


• Per algunes partides de despesa de l’Institut Cal·lípolis no existia factura, sinó úni-


cament un comprovant de pagament, factures proforma o pressupostos del proveïdor.  


• L’Institut Pere Martell ha fet pagaments a professors per impartir docència en cursos 


organitzats per entitats externes i impartits en alguns centres, d’acord amb els convenis 


subscrits. La remuneració als professors no és homogènia i depèn del preu pagat per 


l’altra entitat, que tampoc no respon a un barem comú aplicable a tots els centres. 


D’altra banda, els pagaments els fa el centre docent sense informar-ne el Departament 


d’Ensenyament, per la qual cosa no existeix un control sobre el compliment de la nor-


mativa en matèria d’incompatibilitats. 


• S’ha observat que en l’Institut Cal·lípolis es fa el registre comptable en un únic apunt de 


diversos documents de despesa. Aquesta pràctica pot generar errors d’imputació 


comptable i dificultar el control de les despeses. 
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• L’Institut Cal·lípolis ha registrat com a despesa el pagament de l’assegurança escolar, 


quan es tracta d’una despesa no pressupostària.  


• La Gerència i els dos instituts tenien subscrits contractes que implicaven adquirir obli-


gacions econòmiques més enllà de les partides del pressupost anual. Es tracta, en 


general, de contractes de rènting i d’alguns contractes de manteniment.  


 


En els paràgrafs següents es fa referència a alguns conceptes específics de despesa. 


 


Indemnitzacions i dietes per raó del servei 


L’Institut Pere Martell no va aplicar el Decret 138/2008, del 8 de juliol, d’indemnitzacions 


per raó del servei, aplicable al personal que presta serveis a l’Administració de la Gene-


ralitat de Catalunya, sinó que els pagaments per dietes i quilometratge al personal els va 


fer d’acord amb imports aprovats anys enrere pels consells escolars. 


 


L’Institut Cal·lípolis va abonar indemnitzacions per raó de servei per ús de vehicle par-


ticular superiors a 0,19 €/km sense efectuar la retenció per IRPF que corresponia d’acord 


amb el reglament d’aquest impost. 


 


Assegurances 


Els alumnes d’entre setze i vint-i-vuit anys abonen al centre l’import de l’assegurança 


escolar obligatòria i el centre l’ingressa en la Tresoreria General de la Seguretat Social. 


Tant la recaptació com el posterior pagament tenen la naturalesa d’operacions no pres-


supostàries. L’Institut Cal·lípolis ha registrat aquests moviments com ingressos i despeses 


en el pressupost. 


 


Per als alumnes majors de vint-i-vuit anys, el Departament d’Ensenyament no ha establert 


unes instruccions generals en relació amb l’assegurança dels alumnes. Els centres inte-


grants del CET no havien subscrit cap pòlissa d’assegurances específica per als alumnes 


de més de vint-i-vuit anys. 


 


Bestretes per sortides 


Els centres fan bestretes a professors per fer front a despeses que es puguin generar 


durant les sortides. Els dos instituts no registren comptablement les bestretes als pro-


fessors, sinó únicament la despesa un cop el professor ha presentat la justificació.  


 


Inventari 


L’inventari és un element clau del control intern. El manteniment d’un registre d’inventari 


garanteix la salvaguarda dels elements. En l’inventari es controla la data d’adquisició, la 
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identificació, la ubicació i l’adscripció així com l’estat d’ús. Els centres docents no disposen 


de cap sistema de gestió d’inventari homogeni i integrat amb el Departament. 


 


La Gerència i els dos instituts han creat els seus propis registres d’inventari, però aquests 


no inclouen la totalitat dels elements, ni la seva valoració i tampoc no estan actualitzats.  


 


 


2.5. GESTIÓ DE LA TRESORERIA 


2.5.1. Comptes bancaris 


La Resolució del 19 d’abril del 2006 estableix que el compte bancari del centre estarà 


contractat per la Direcció del centre. La disposició de fons del compte requereix la sig-


natura conjunta de dues persones autoritzades, que normalment són les titulars de la 


Direcció i de la Secretaria del centre. Les despeses generades per l’administració del 


compte es consideren despeses de funcionament del centre. 


 


Quan la gestió econòmica del centre comporti moltes transaccions d’ingrés de petites 


quantitats (individualitzades per alumnes o famílies) hi pot haver un segon compte bancari 


per facilitar-ne el control. Les despeses d’aquest compte no poden ser sufragades per 


l’assignació del Departament d’Ensenyament per a despeses de funcionament. 


 


Els centres presenten al Departament el Compte general de la tresoreria juntament amb la 


Liquidació del pressupost. 


 


La Sindicatura ha fet una circularització bancària dels centres del CET.  


 


De treball realitzat es desprenen les observacions següents:  


 


• Els centres integrants del CET no han presentat el Compte general de tresoreria. 


• El CET tenia diversos dipòsits a termini amb un saldo total de 0,90 M€ el 31 de desem-


bre del 2011. L’origen principal d’aquests fons és la indemnització rebuda per les inun-


dacions de l’any 2006.  


• En un compte bancari de la Gerència les signatures no eren mancomunades.  


• Els dos instituts registraven els cobraments i pagaments en la data de l’extracte bancari 


i no en la data en què es van produir. 


• L’Institut Cal·lípolis no disposava del talonari amb la relació dels xecs emesos durant 


l’exercici 2011.  
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• La Gerència va usar xecs per als traspassos entre comptes i constituir dipòsits a termini 


per imports d’entre 60.000 € i 1,00 M€.  


• La normativa estableix que si el centre té més d’un compte bancari cal evitar traspassar 


fons entre els diferents comptes corrents. La Gerència i l’Institut Pere Martell van fer 


nombrosos traspassos entre comptes.  


• Cada un dels instituts tenia contractada una targeta de crèdit que normalment s’utilitzen 


per al pagament de bitllets adquirits per internet, per a altres despeses associades amb 


projectes de mobilitat o per a compres per internet. D’acord amb la normativa, les 


úniques modalitats admeses de pagament a proveïdors dels centres públics eren la 


transferència, el xec bancari nominatiu, la domiciliació bancària i, excepcionalment i per 


a quantitats petites, el pagament en efectiu. 


 


 


2.5.2. Caixa en efectiu 


Els centres poden utilitzar caixes per disposar de diners en efectiu. Els cobraments i 


pagaments en efectiu s’integren en la comptabilitat del centre i s’han de fer arqueigs de 


caixa periòdicament. L’Institut Pere Martell i la Gerència tenien caixa en efectiu, mentre que 


l’Institut Cal·lípolis no en tenia. 


 


Del treball realitzat sobre les caixes en efectiu es desprenen les observacions següents: 


 


• La Gerència i l’Institut Pere Martell no disposaven d’arqueig de caixa corresponent al 31 


de desembre del 2011.  


• L’Institut Pere Martell no realitza arqueigs de caixa de forma periòdica i els que fa no 


estan degudament signats. La Gerència sí que realitza arqueigs de forma periòdica 


però no se signen.  


• La Gerència no registra com a ingrés de caixa els imports cobrats per la venda de 


tiquets per al menjador fins que no s’ha venut la totalitat d’un talonari. Es porta un 


registre extracomptable dels tiquets venuts.  


• La Gerència registra com a efectiu en caixa els xecs rebuts i pendents d’ingressar. En el 


moment de l’ingrés bancari es registra una sortida de caixa i un ingrés al banc. Aquest 


procediment no és correcte i genera saldos de caixa incorrectes.  


• L’arqueig de caixa realitzat durant el treball de fiscalització en l’Institut Pere Martell no 


coincidia amb el saldo del llibre de caixa perquè les bestretes no es registren quan es 


lliuren, sinó que es registra la despesa quan es justifica.  
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2.6. OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 


La comptabilitat ha d’incloure la totalitat dels ingressos i despeses dels centres. Hi ha de-


terminades transaccions en què el centre actua únicament com a intermediari, de manera 


que els cobraments i pagaments no representen ni ingressos ni despeses reals del centre. 


En aquests casos la comptabilitat n’ha de recollir els moviments en el registre d’operacions 


extrapressupostàries. Són objecte de registre extrapressupostari, entre d’altres, els con-


ceptes següents: els cobraments i pagaments derivats de sortides, colònies, excursions i 


viatges de final de curs; de la gestió del menjador escolar quan el servei és prestat direc-


tament pel centre; de les activitats extraescolars gestionades pel centre; de l’assegurança 


escolar obligatòria, les retencions per IRPF i les quotes d’IVA suportat i repercutit. 


 


No obstant això, en el cas de les sortides, quan els alumnes fan una aportació voluntària a 


inici de curs per crear un fons que servirà per pagar les despeses de les sortides que es 


realitzin al llarg del curs, el centre hauria de registrar un ingrés pressupostari per les 


quantitats rebudes, i les despeses que se’n derivessin s’haurien de registrar com a obli-


gacions reconegudes al pressupost de despeses.  


 


Del treball realitzat sobre les operacions extrapressupostàries es desprenen les obser-


vacions següents: 


 


• La Gerència i l’Institut Cal·lípolis no han registrat cap operació extrapressupostària, fet 


que fa que s’hagin imputat a pressupost operacions que no corresponen. 


 


• L’Institut Pere Martell sí que registra operacions extrapressupostàries però no va pre-


sentar al Departament els estats comptables corresponents al 31 de desembre del 


2011.  


 


 


2.7. GESTIÓ D’ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 


2.7.1. Adquisició o subministrament de material escolar per a l’alumnat 


La Resolució del 19 d’abril del 2006 estableix que en el supòsit que determinats objectes 


de material de caràcter individual siguin directament adquirits pel centre, perquè així ho 


acordi el Consell Escolar, i posats a disposició de les aules d’acord amb criteris educatius, 


les famílies podran optar voluntàriament per pagar-ne el cost al centre o aportar el material. 


En cas que facin voluntàriament ús de la primera opció, tant les aportacions individuals de 


les famílies com la despesa associada a la compra del material formaran part de la gestió 


econòmica del centre i es tindran en compte en el seu pressupost. L’aprovació de l’import 


de les aportacions voluntàries s’inclourà en els acords d’aprovació del pressupost del 


centre o de les modificacions que s’hagin de fer per adaptar la periodificació del curs 


acadèmic a la periodificació de l’exercici econòmic. En el centre hi haurà de quedar cons-
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tància documental de cada aportació individual o familiar, amb indicació del seu import i 


de la raó que la justifica. Els possibles dèficits generats per la gestió econòmica d’aquesta 


activitat mai no podran ser sufragats a càrrec de l’assignació del Departament d’Ense-


nyament per a despeses de funcionament. 


 


En els dos instituts del CET les quotes de material del curs 2011-2012 van ser aprovades 


pels consells escolars, si bé no consta formalment en la documentació el caràcter voluntari 


de les quotes.  


 


En l’Institut Cal·lípolis els ingressos per quotes dels alumnes no es registren al pressupost 


per l’import total sinó únicament per un import igual a les despeses incorregudes.  


 


No ha estat possible determinar si la gestió del material escolar genera superàvit o dèficit.  


 


 


2.7.2. Bar cantina 


L’Ordre del Departament d’Ensenyament del 7 d’abril de 1983 regula l’establiment i el 


funcionament de cantines en els centres públics d’educació secundària. L’adjudicació del 


servei s’ha de fer per concurs públic. Els preus han de ser acordats entre el Consell de 


Direcció i l’adjudicatari, que ha de gestionar la cantina al seu risc i ventura. El temps de 


cessió no pot ser superior a tres anys. 


 


El CET, a més de la cafeteria restaurant, té un bar cantina compartit per la Gerència i els 


dos instituts. Per a l’exercici 2011 no ha estat facilitat cap contracte entre l’empresa que ho 


gestionava i la Gerència. Només es disposa d’un plec de condicions tecnicoeconòmiques 


per a l’explotació de la cafeteria del CET de data 30 de juny del 2010, on s’estableix 


l’import de la fiança i el cànon mensual. No hi ha evidència que l’adjudicació es fes amb 


publicitat i concurrència i els preus no consten degudament aprovats entre la Gerència i 


l’adjudicatari. En el moment de realització del treball de camp s’havia iniciat un pro-


cediment d’adjudicació.  


 


 


2.8. ROMANENT DE TRESORERIA 


La Llei 12/2009, d’educació, estableix que els ingressos assignats als centres són de lliure 


disposició, tret dels assignats amb caràcter finalista. Els centres poden incorporar els 


romanents dels ingressos de lliure disposició al pressupost de l’exercici següent.  


 


Els centres integrants del CET no presenten l’estat del romanent de tresoreria. La Sindi-


catura no ha pogut fer una anàlisi dels romanents ni ha pogut concloure sobre els ro-


manents incorporats. 
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El programa SAGA no preveu el seguiment dels romanents provinents d’aportacions fina-


listes. L’Institut Pere Martell ha creat el seu propi mecanisme de control basat en la creació 


de centres de cost des del mateix SAGA. L’Institut Cal·lípolis i la Gerència no disposen de 


cap sistema per al seguiment i control dels romanents provinents d’aportacions finalistes. 


3. CONCLUSIONS 


La Sindicatura ha fiscalitzat la gestió econòmica corresponent a l’exercici 2011 del CET, 


que inclou la gestió econòmica de la Gerència i dels instituts Pere Martell i Cal·lípolis.  


 


El CET ocupa una superfície de 67 ha i inclou, a més dels dos instituts, cinc residències, un 


teatre, un camp d’aprenentatge, 22.955 m
2 de camps d’esports, diversos serveis educatius 


del Departament d’Ensenyament, una escola d’educació especial, un menjador, una infer-


meria i una papereria. 


 


Les obligacions totals reconegudes pel CET han estat de 3,81 M€.  


 


 


3.1. OBSERVACIONS 


En l’informe es formulen detalladament les observacions que es desprenen del treball 


realitzat referides al compliment de la normativa, al pressupost inicial, al pressupost d’in-


gressos, al pressupost de despeses, a les operacions extrapressupostàries, a la gestió de 


la tresoreria, al romanent de tresoreria i a la gestió d’activitats específiques. En aquest 


apartat se’n resumeixen les principals. 


 


1. Des de l’any 1988, en què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el 


Decret 283/1986, del 2 de setembre, de transformació del Centre d’Ensenyaments 


Integrats de Tarragona, no existeix cap norma que reguli el CET. Aquest fet afecta 


especialment la Gerència, que no té uns òrgans de govern definits. En el moment de 


finalització del treball de camp el Departament havia elaborat un projecte de Decret 


que estava pendent d’aprovació (vegeu l’apartat 1.2). 


 


2. La normativa que regula la gestió dels centres docents és diversa i complexa i inclou 


algunes normes parcialment derogades. Aquest fet dificulta el seu compliment i l’apli-


cació correcta per part dels gestors dels centres, la formació dels quals no és jurídica 


ni econòmica, sinó docent i que, a més, han de compaginar la gestió econòmica amb 


les seves tasques docents, d’atenció a l’alumnat, programació acadèmica, etc. (vegeu 


l’apartat 1.4). 


 


3. El programari informàtic SAGA desenvolupat pel Departament d’Ensenyament per a la 


gestió dels centres docents només era utilitzat per l’Institut Pere Martell (vegeu l’apartat 


2.1). 
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4. Els dos instituts van aprovar el pressupost fora de termini. En la fiscalització s’han posat 


de manifest diversos aspectes referits al pressupost inicial, a les modificacions i a la 


presentació de la liquidació pressupostària (vegeu l’apartat 2.2). 


 


5. La Gerència del CET tenia subscrit un conveni amb una escola privada d’educació 


especial pel qual li cedia determinats espais per a la realització de les seves activitats. 


L’escola pagava la part proporcional de les despeses i serveis comuns del CET, però 


no satisfeia cap import en concepte de lloguer. D’altra banda, el conveni establia que 


l’escola havia de fer anualment una inversió de 6.000 €, que en l’exercici 2011 no es va 


complir. No consta l’autorització del Departament d’Ensenyament per a la signatura 


d’aquest conveni (vegeu els apartats 1.2 i 2.3.1). 


 


6. El CET té cinc edificis destinats a residència amb un total de cinc-centes vuitanta 


places. En l’exercici 2011 hi havia obertes tres residències i s’hi van allotjar dues-


centes sis persones, setanta-nou de les quals van gaudir d’alguna beca. No hi ha cap 


resolució de concessió dels ajuts signada pel director dels Serveis Territorials, que és 


l’òrgan competent per fer-ho, d’acord amb la convocatòria (vegeu l’apartat 2.3.1). 


 


7. En el curs 2011-2012 els preus dels serveis de menjador i dels lloguers d’espais i 


instal·lacions no estaven formalment aprovats i no hi ha evidència dels criteris emprats 


per establir-los (vegeu l’apartat 2.3.1). 


 


8. L’Institut Pere Martell ha registrat com a transferències imports derivats de la impartició 


de cursos a tercers, que en realitat són ingressos per prestació de serveis. L’Institut 


tenia subscrits convenis amb diverses entitats que, en opinió de la Sindicatura, no 


s’ajustaven totalment a la normativa (vegeu l’apartat 2.3.2). 


 


9. L’exercici 2011 es van realitzar obres en les piscines amb un cost de 0,46 M€. Les 


obres es van adjudicar sense seguir cap procediment de contractació. Aquestes obres 


van quedar inacabades i a la data de realització del treball de fiscalització no s’havien 


reprès (vegeu l’apartat 2.4). 


 


10. Pel que fa a la contractació, en general es fan servir contractes menors, en alguns 


casos de forma recurrent i per imports acumulats superiors als establerts en la norma-


tiva per a contractes menors. D’altra banda, l’exercici 2011 no hi havia contractes vi-


gents per serveis com la neteja o el manteniment de la calefacció (vegeu l’apartat 2.4). 


 


11. Els pagaments a professors per dietes i quilometratge no es van fer aplicant el Decret 


138/2008, del 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei. En relació amb els pa-


gaments per impartició de docència en cursos a tercers, no s’ha establert un preu/hora, 


sinó que la retribució del professor depèn de l’import abonat per l’entitat que paga el 


curs (vegeu l’apartat 2.4). 
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3.2. RECOMANACIONS 


Per tal de millorar la gestió econòmica del CET, la Sindicatura formula les següents reco-


manacions al Departament d’Ensenyament i al CET: 


 


1. Seria convenient fer una refosa de la normativa vigent sobre la gestió econòmica dels 


centres i modificar la Instrucció 1/2013, relativa a la gestió econòmica dels centres 


educatius públics del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu d’oferir realment als 


centres educatius un recull de totes les qüestions que els afecten en l’àmbit de la 


gestió econòmica i de facilitar el desenvolupament de la seva tasca d’acord amb la 


normativa vigent. 


 


2. Caldria que el Departament d’Ensenyament actualitzés el manual de gestió econòmica 


que va elaborar l’any 2003. 


 


3. Per a la implantació efectiva del programari SAGA i la utilització dels diferents mòduls 


seria convenient potenciar la formació dels responsables de la gestió econòmica. En 


aquest sentit, seria de gran ajuda i facilitaria la tasca dels gestors, establir un canal àgil 


de comunicació a través del qual el Departament pogués enviar instruccions i comu-


nicacions als centres i donar resposta a les qüestions que els centres plantegen, la 


creació d’una base de dades de preguntes freqüents o d’una base de dades que 


reculli les operacions econòmiques que es poden generar en un centre amb indicació 


sobre la forma com s’han de gestionar i comptabilitzar. 


 


4. Seria convenient que el Departament d’Ensenyament reforcés l’atenció personalitzada 


als centres, que establís una metodologia de control intern que permetés detectar 


mancances, corregir errors, formular suggeriments i supervisar la gestió econòmica 


dels centres de forma continuada. 


 


5. El Departament d’Ensenyament hauria de completar com més aviat millor el Decret 


regulador del CET, fer una anàlisi dels espais tenint en compte la seva utilització, cost 


associat i necessitats futures, i adequar-los a la situació actual. 


 


6. Seria convenient que es revisessin i adaptessin, si escau, els convenis subscrits amb 


entitats externes per donar cobertura legal a les diferents activitats que realitzen els 


centres del CET. 


 


7. Seria convenient que es revisessin els preus aplicats pels centres que integren el CET 


a les diferents activitats que realitzen i que fossin aprovats pels òrgans que correspon-


gués en cada cas. 


 


8. Els centres integrants del CET haurien de fer una revisió de les seves despeses per 


identificar aquelles que poguessin ser objecte de procediments de contractació i fer-ne 


les licitacions oportunes d’acord amb la normativa vigent. 
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4. ANNEXX: PLÀNOL DEE LES INSTAL··LACIONS DEL CET 


Font: CET. 
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 


tramès el 28 d’octubre del 2014 al Departament d’Ensenyament. 


 


Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, el Departament d’Ensenyament 


va  enviar resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura de 


Comptes  número 5.934, de data 17 de novembre del 2014, el qual es transcriu a con-


tinuació:  


 


 


 


Generalitat de Catalunya 


La consellera d’Ensenyament 


 


 


 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


Sr. Jordi Pons i Novell 


Síndic 


Av. Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


 


Benvolgut, 


 


En resposta al vostre escrit de data 28 d’octubre, us faig arribar les al·legacions del 


Departament d’Ensenyament al projecte d’informe 29/2014-D relatiu a la gestió 


econòmica del Complex Educatiu de Tarragona durant l’exercici 2011. 


 


Rebeu una salutació cordial. 


 


 


 


 


Irene Rigau i Oliver 


 


Barcelona, 13 de novembre de 2014 
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Relació d’actuacions referides a cadascuna de les recomanacions fetes per la 


Sindicatura de Comptes al projecte d’informe 29/2014-D, sobre gestió econòmica del 


Complex Educatiu de Tarragona, exercici 2011. 


 


 


RECOMANACIÓ ACTUACIÓ 


1. Seria convenient fer una refosa de la 


normativa vigent sobre la gestió econò-


mica dels centres i modificar la instruc-


ció 1/2013, relativa a la gestió econò-


mica dels centres educatius públics del 


Departament d’Ensenya-ment, amb l’ob-


jectiu d’oferir realment als centres edu-


catius un recull de totes les qüestions 


que els afecten en l’àmbit de la gestió 


econòmica i de facilitar el desenvolu-


pament de la seva tasca d’acord amb la 


normativa vigent.  


Ja s’ha iniciat el recull de tota la normativa 


que afecta a la gestió econòmica i admi-


nistrativa dels centres docents públics del 


Departament d’Ensenyament, per tal de 


fer-ne, seguidament una refosa.  


2. Caldria actualitzar el manual de gestió 


econòmica elaborat pel Departament 


d’Ensenyament l’any 2003. 


El manual de l’any 2003 s’ha anat ac-


tualitzant anualment. L’última instrucció 


sobre gestió econòmica dels centres do-


cents públics és la 1/2014, que modifica 


la 1/2013. Tanmateix i en relació també 


amb el treball de recull i refosa de nor-


mativa endegat, s’està elaborant un ampli 


i alhora detallat manual de gestió econò-


mica.  


3. Per a la implantació efectiva del pro-


gramari SAGA i la utilització dels dife-


rents mòduls és convenient potenciar la 


formació dels secretaris dels centres 


docents i altres persones implicades en 


la seva gestió econòmica. En aquest 


sentit, l’establiment d’un canal àgil de 


comunicació a través del qual el Depar-


tament pugui enviar instruccions i co-


municacions als centres i donar res-


posta a les qüestions que els centres 


plantegen, la creació d’una base de da-


des de preguntes freqüents o d’una 


base de dades que reculli les opera-


cions econòmiques que es poden ge-


nerar en un centre amb indicació sobre 


la forma en què s’han de gestionar i 


comptabilitzar, serien de gran ajuda i 


facilitarien la tasca dels gestors.  


S’ha establert recentment, un pla de for-


mació i assessorament, lligat al manual 


abans esmentat, dirigit als responsables 


econòmics dels Serveis Territorials i als 


directors i secretaris dels centres del De-


partament d’Ensenyament.  
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4. Seria convenient que el Departament 


d’Ensenyament reforcés l’atenció perso-


nalitzada als centres, així com establir 


una metodologia de control intern que 


permeti detectar mancances, corregir 


errors, formular suggeriments i super-


visar la gestió econòmica dels centres 


de forma continuada.  


De forma paral·lela al pla de formació s’ha 


endegat ja fa mesos un pla de contin-


gència amb assessorament telefònic i pre-


sencial. S’està treballant igual-ment, a 


partir d’una enquesta ja efectuada sobre 


les necessitats de formació SAGA i gestió 


econòmica, en una web específica de co-


municació amb els equips directius dels 


centres.  


5. El Departament d’Ensenyament hauria 


de completar al més aviat possible el 


Decret regulador del CET, fer una 


anàlisi dels espais tenint en compte la 


seva utilització, cost associat i neces-


sitats futures, i adequar-los a la situació 


actual. 


Ja està tramitant-se el Decret de creació, 


organització i funcionament de l’òrgan de 


cooperació CET i de creació i regulació 


del Centre Residencial depenent del Com-


plex. 


6. Seria convenient que es revisessin i 


adaptessin, si escau, els convenis 


subscrits amb entitats externes per do-


nar cobertura legal a les diferents acti-


vitats.   


 


7. Seria convenient que es revisessin els 


preus aplicats pels centres que inte-


gren el CET a les diferents activitats 


que realitzen i que s’aprovessin pels 


òrgans que corresponguin en cada 


cas.  


La promulgació del Decret permetrà al 


Departament adaptar els convenis ja 


subscrits pel CET i també aprovar les 


Ordres i Resolucions necessàries per es-


tablir els preus públics que haurà d’a-


plicar el CET en el desplegament de les 


seves activitats. 


8. Els centres integrants del CET haurien 


de fer una revisió de les seves despeses 


per identificar aquelles que puguin ser 


objecte de procediments de contrac-


tació i fer-ne les licitacions oportunes 


d’acord amb la normativa vigent. 


Amb la promulgació del Decret es deli-


mitaran les competències i les funcions 


del CET, d’una banda, i les dels centres 


docents que l’integren, de l’altra, als 


quals el Departament d’Ensenyament els 


aplicarà la mateixa normativa que aplica 


a tots els centres docents públics que en 


depenen. 


 


 


 


Barcelona, 12 de novembre de 2014.  


 


Antoni Llobet Mercadé 


Director general  
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5.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 


El text del projecte d’informe no s’ha modificat perquè s’entén que les al·legacions 


trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment. 


 


La Instrucció 1/2014 de la secretària general, dictada el 20 de juny del 2014, relativa a la 


gestió econòmica dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament, 


esmentada en les al·legacions presentades, no modifica el text de la primera recomanació 


formulada per la Sindicatura. 
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Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 


 
 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 27 de novembre del 2014, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindi-
catura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Sr. Jordi Pons i Novell, amb 
deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalització 30/2014, relatiu al Grup 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, exercicis 2010, 2011 i 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 11 de desembre de 2014 
 


Av. Litoral, 12-14, 08005 Barcelona – tel. +34 93 270 11 61 – fax +34 93 270 15 70 – sindicatura@sindicatura.cat – www.sindicatura.cat 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. OBJECTIUS, ABAST I METODOLOGIA DE L’INFORME 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’ac-


tivitats, emet aquest informe de fiscalització dels comptes anuals del Grup Corporació 


Catalana de Mitjans Audiovisuals (d’ara endavant “el Grup”) corresponent als exercicis 


2010, 2011 i 2012. 


 


La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) va ser creada mitjançant la Llei 


10/1983, del 30 de maig, perquè exercís les funcions que corresponen a la Generalitat en 


l’àmbit de la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió en tot el territori de 


Catalunya. La Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, va canviar la denominació de CCRTV per 


Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i va actualitzar la regulació 


d’aquest ens i dels serveis audiovisuals de la Generalitat de Catalunya que tenia enco-


manats. 


 


Aquest informe es refereix als comptes consolidats corresponents als exercicis 2010, 2011 


i 2012 del Grup, integrat per la CCMA i les seves filials: Televisió de Catalunya, SA (TVC); 


Catalunya Ràdio, SRG, SA (CR); TVC Multimèdia, SL (TVCM); CCRTV Interactiva, SA (IC) 


(fins a l’exercici 2010); Activa Multimèdia Digital, SL (AMD) (fins a l’exercici 2010); Intra-


catalònia, SA; Audiovisual Sport, SL (AVS), TVC Edicions i Publicacions, SA (fins a l’exercici 


2011) i Mesfilms Inversions, SL (fins a l’exercici 2011).  


 


La Junta General Ordinària de TVC del 21 d’octubre del 2011 va aprovar la dissolució i 


liquidació de Mesfilms Inversions, SL. La liquidació de la societat va generar una pèrdua 


de 0,42 M€ a TVC. El 2 de gener del 2012 es va formalitzar en escriptura pública la 


dissolució de la societat. 


 


El 24 de maig del 2011 i el 28 d’agost del 2012 el Departament de la Presidència de la 


Generalitat de Catalunya va autoritzar la modificació de l’estructura societària de la CCMA 


mitjançant la fusió per absorció per part de TVC de les seves filials AMD i IC en el primer 


cas, i de TVC Edicions i Publicacions, SA, en el segon cas. El traspàs comptable es va fer 


amb efectes retroactius de l’1 de gener del 2011 en el primer cas i de l’1 de gener del 2012 


en el segon cas. 


 


La CCMA i les seves empreses filials van estar adscrites al Departament de Cultura i 


Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya fins al 4 de gener del 2011 i des 


d’aquesta data ho estan al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 


concretament a la Secretaria General. 
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El procés de consolidació s’ha fet pel mètode d’integració global per a les societats en les 


quals la CCMA manté una posició majoritària i pel mètode de posada en equivalència per 


a AVS, en la qual la CCMA té una participació d’un 20% a través de TVCM; per Intra-


catalònia, SA, en la qual la CCMA participa en un 30% a través de TVCM; i per Mesfilms 


Inversions, SL, en la qual la CCMA participava en un 33,33% a través de TVC. 


 


El treball de camp d’aquesta fiscalització va finalitzar el mes de maig del 2014. 


 


L’anterior informe de fiscalització del Grup emès per la Sindicatura va ser el 13/2011, 


corresponent als exercicis 2007, 2008 i 2009. El seguiment de les recomanacions incloses 


en aquell informe es fa en l’apartat 6. 


 


El treball realitzat ha consistit en la verificació del procés de consolidació dels comptes de 


les diferents entitats integrants del Grup i en la revisió dels comptes i dels papers d’audi-


toria de les altres entitats del Grup consolidades pel mètode d’integració global, diferents 


de la CCMA i de TVC, per a les quals la Sindicatura ha realitzat informes de fiscalització 


individuals (vegeu els informes 18/2014 i 29/2014). L’informe també inclou la fiscalització 


de la contractació efectuada per les entitats integrants del Grup. Aquest informe ha de ser 


considerat de forma conjunta amb els informes individuals esmentats.  


 


El finançament de la CCMA es fa amb càrrec al pressupost de la Generalitat i mitjançant 


els ingressos i els rendiments de les seves activitats. En els pressupostos aprovats per la 


Generalitat de Catalunya en cada exercici s’estableixen les aportacions que cal fer a l’ens 


a través de la Generalitat de Catalunya. Per a les empreses filials, el model de finançament 


és mixt, i es combinen ingressos per publicitat i/o vendes de productes i serveis i els 


ingressos públics procedents dels pressupostos aprovats per la Generalitat de Catalunya. 


D’aquestes aportacions una part és per fer inversions en immobilitzat i una altra per 


compensar les pèrdues derivades de les activitats. 


 


En els exercicis 2010, 2011 i 2012 l’aportació de capital de la Generalitat va ser de 


329,03 M€, de 301,51 M€ i de 260,00 M€, respectivament. Les subvencions d’explotació de 


la Generalitat van ser de 6,67 M€ l’exercici 2011 i de 2,52 M€ l’exercici 2012. 


 


 


1.2. INFORMES D’AUDITORIA 


El Grup no està obligat a sotmetre els seus comptes a auditoria externa. No obstant això, 


els comptes anuals corresponents a l’exercici 2010 van ser auditats per KPMG Audi-


tores, SL i els corresponents als exercicis 2011 i 2012 per PricewaterhouseCoopers Au-


ditores, SL. 
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Els informes corresponents als exercicis 2010, 2011 i 2012 van ser emesos amb data 5 


d’abril del 2011, 15 de maig de 2012 i 29 d’abril del 2013, respectivament. Els tres informes 


inclouen una excepció relativa a la valoració de la participació de TVCM en el capital de 


l’empresa associada AVS (vegeu l’apartat 2.2.3). 


2. FISCALITZACIÓ 


2.1. ESTATS FINANCERS 


L’11 de maig del 2011, el 30 de maig del 2012 i el 30 d’abril del 2013 el Consell de Govern 


va aprovar els comptes anuals auditats corresponents al Grup dels exercicis 2010, 2011 i 


2012, respectivament.  


 


A continuació es presenten els balanços corresponents al 31 de desembre del 2009, del 


2010, del 2011 i del 2012 i els comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2009, 2010, 


2011 i 2012. Els estats de canvis en el patrimoni net dels exercicis corresponents als 


exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 i els estats de 


fluxos d’efectiu el 31 de desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 es presenten en 


els apartats 2.4. i 2.5, respectivament. 


 


Des de l’1 de gener del 2012 TVC classifica el Fons de produccions com a Existències. 


Fins al 31 de desembre del 2011 el classificava com a Immobilitzat intangible. Com a 


conseqüència d’aquest canvi, i per tal d’afavorir la comparabilitat, el Grup va reexpressar 


les xifres de l’exercici 2011 en els comptes anuals corresponents a l’exercici 2012. Les 


xifres presentades en aquest informe corresponen a les xifres aprovades per la CCMA per 


a cada exercici. Aquest aspecte s’ha de tenir en compte a l’hora de comparar la infor-


mació. 


 


 


2.1.1. Balanços de situació corresponents al 31 de desembre del 2009, del 


2010, del 2011 i del 2012 


A continuació es presenten els balanços de situació del Grup corresponents al 31 de 


desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012. 
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Quadre 1. Balanços de situació corresponents al 31 de desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 


ACTIU 2009 2010 2011 2012 


      


ACTIU NO CORRENT 166.787.824 157.808.002 144.510.713 43.782.750 


      


Immobilitzat intangible 110.155.053 107.023.366 100.143.754 5.104.136 


Recerca 88.079 88.079 88.079 88.079 


Patents, llicències, marques i similars 262.271 274.454 272.121 262.133 


Aplicacions informàtiques 9.177.069 7.746.698 5.933.191 4.632.618 


Altre immobilitzat intangible 100.385.085 98.698.345 93.720.034 0 


Bestretes 242.549 215.790 130.329 121.306 


     


Immobilitzat material 54.534.014 48.719.505 43.774.033 37.925.092 


Terrenys i construccions 10.889.933 10.419.807 9.950.962 9.482.139 


Instal·lacions tècniques i maquinària 23.238.203 20.096.240 17.406.088 13.916.460 


Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 9.276.664 8.726.973 8.090.296 7.835.313 


Altre immobilitzat 6.528.511 4.722.399 3.565.186 1.977.557 


Immobilitzat en curs i avançaments 4.600.703 4.754.086 4.761.501 4.713.623 


      


Inversions empreses del Grup i assoc. a llarg termini 1.790.950 1.756.866 292.456 369.433 


Instruments de patrimoni 1.790.950 1.756.866 292.456 369.433 


      


Inversions financeres a llarg termini 307.807 308.265 300.470 384.089 


Instruments de patrimoni 164.984 164.984 164.984 164.984 


Altres actius financers 142.823 143.281 135.486 219.105 


      


      


ACTIU CORRENT 124.445.499 109.328.012 87.541.483 140.102.284 


      


Existències 6.936.271 10.349.917 10.292.850 87.005.340 


Matèries primeres i altres aprovisionaments 1.423.396 1.415.592 1.296.642 837.950 


Productes acabats i en curs 5.512.875 8.934.325 8.996.208 86.167.390 


      


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 74.887.451 46.717.660 42.042.551 30.806.131 


Clients, vendes i prestació de serveis 38.393.912 31.028.263 25.985.065 21.172.825 


Clients, empreses vinculades 30.718.891 7.673.414 9.292.063 2.981.759 


Clients, empreses associades 84.584 84.583 0 0 


Deutors diversos 1.288.347 1.728.711 2.114.995 2.332.203 


Personal 253.924 300.258 237.051 152.930 


Altres crèdits amb les administracions públiques 4.147.793 5.902.431 4.413.377 4.166.414 


      


Inversions empreses del Grup i assoc. a curt termini 73.373 74.196 942.062 1.212.820 


Altres actius financers 73.373 74.196 942.062 1.212.820 


      


Periodificacions a curt termini 20.727.263 23.631.995 8.958.743 4.913.659 


    .  


Efectiu i altres actius líquids equivalents 21.821.141 28.554.244 25.305.277 16.164.334 


Tresoreria  674.449 779.582 509.915 415.762 


Altres actius líquids equivalents 21.146.692 27.774.662 24.795.362 15.748.572 


      


TOTAL ACTIU 291.233.323 267.136.014 232.052.196 183.885.034 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup. 
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PATRIMONI NET I PASSIU 2009 2010 2011 2012 


      


PATRIMONI NET 172.593.294 154.544.906 136.721.156 104.951.746 


      


Fons propis 2.212.634 (5.952.736) (15.603.129) (23.020.058) 


Fons patrimonial pendent d’aplicació 726.463.011 726.463.011 726.463.011 726.463.011 


Resultats d’exercicis anteriors (723.171.888) (724.250.377) (732.415.747) (742.066.140) 


Resultat de l’exercici (pèrdues) (1.078.489) (8.165.370) (9.650.393) (7.416.929) 


      


Aportacions, subvencions, donacions i llegats rebuts 170.380.660 160.497.642 152.324.285 127.971.804 


      


      


PASSIU NO CORRENT 1.464.307 1.094.971 231.968 277.640 


      


Provisions a llarg termini 1.464.307 1.094.971 231.968 277.640 


Altres provisions 1.464.307 1.094.971 231.968 277.640 


      


      


PASSIU CORRENT 117.175.722 111.496.137 95.099.072 78.655.648 


      


Provisions a curt termini 7.478.315 2.033.075 2.711.643 2.865.655 


      


Deutes a curt termini 1.173.048 86.582 471.535 304.808 


      


Deutes amb empreses del Grup i assoc. curt termini 5.032 6.373 13.833 7.591 


      


Creditors comercials i altres comptes a pagar 107.456.541 108.865.293 91.800.286 75.289.901 


Proveïdors 32.720.670 36.414.540 27.684.207 25.638.582 


Proveïdors, empreses del Grup i associades 3.777 3.807 0 0 


Creditors diversos 60.143.911 57.951.103 52.587.298 40.672.487 


Personal (remuneracions pendents pagament) 6.341.603 6.275.003 4.375.876 4.123.415 


Altres deutes amb les administracions públiques 7.894.735 7.846.951 6.938.605 4.705.622 


Bestretes de clients 351.845 373.889 214.300 149.795 


      


Periodificacions a curt termini 1.062.786 504.814 101.775 187.693 


      


TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 291.233.323 267.136.014 232.052.196 183.885.034 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup. 


 


 


2.1.2. Comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 


A continuació es presenten els comptes de pèrdues i guanys consolidat dels exercicis 


2009, 2010, 2011 i 2012. 
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Quadre 2. Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


      


Import net de la xifra de negocis 97.723.852 107.102.011 91.448.552 70.104.626 


Vendes 94.589.045 103.296.566 88.629.912 68.468.517 


Prestacions de serveis 3.134.807 3.805.445 2.818.640 1.636.109 
      


Variació d’existències productes acabats i en curs de fabricació (4.316.113) 3.620.074 61.882 (16.325.400) 
      


Treballs realitzats empresa per al seu actiu 13.076.432 12.965.037 13.973.323 629.769 
      


Aprovisionaments (87.430.941) (99.759.004) (92.534.619) (113.426.382) 


Consum de mercaderies (4.359.950) (4.639.924) (3.294.499) (2.649.928) 


Consum primeres matèries i altres materials consumibles (82.676.822) (94.897.159) (89.240.120) (110.556.008) 


Treballs realitzats per altres empreses (64.938) (93.643) 0 0 


Deteriorament per altres aprovisionaments (329.231) (128.278) 0 (220.446) 
      


Altres ingressos d’explotació 346.959.904 343.635.061 322.372.381 292.236.686 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.357.713 3.286.082 4.296.662 4.814.226 


Subvencions incorporades al resultat de l’exercici  343.439.855 340.348.979 317.658.195 287.417.936 


Altres resultats 162.336 0 417.524 4.524 
      


Despeses de personal (177.413.770) (182.509.873) (165.755.876) (148.048.009) 


Sous i salaris (142.762.320) (147.831.144) (133.290.783) (116.677.945) 


Càrregues socials (34.651.450) (34.678.729) (32.465.093) (31.370.064) 
      


Altres despeses d’explotació (116.160.170) (102.363.617) (98.208.061) (82.649.452) 


Serveis exteriors (105.894.250) (99.710.712) (95.447.482) (79.598.347) 


Tributs (991.948) (948.436) (1.003.091) (1.083.429) 


Pèrdues, deteriorament i variació provisions per operac. comerc. (3.461.149) 160.371 (291.578) (281.824) 


Altres despeses de gestió corrent (5.812.823) (1.864.840) (1.465.910) (1.685.852) 
      


Amortització de l’immobilitzat (85.445.177) (90.273.652) (84.802.586) (11.411.188) 
      


Excés de provisions 12.743.826 1.464.445 6.146.717 1.310.560 
     


Imputació subvencions d’immobilitzat no financer i altres 129.965 66.400 115.884 357.900 
      


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (649.345) (1.565.948) (1.274.163) (138.638) 


Deteriorament i pèrdues (447.797) (983.112) (107.627) 0 


Resultat per alienacions i altres (201.548) (582.836) (1.166.536) (138.638) 
      


Resultat d’explotació (781.537) (7.619.066) (8.456.566) (7.359.528) 


      


Ingressos financers 143.032 124.511 194.140 60.749 


De valors negociables i d’altres instruments financeres     


De tercers 143.032 124.511 194.140 60.749 
      


Despeses financeres (92.065) (42.872) (208.350) (269.567) 


Per deutes amb tercers (92.065) (42.872) (208.350) (269.567) 
      


Diferències de canvi 142.360 (585.409) (456.578) 74.440 
      


Resultat financer 193.327 (503.770) (470.788) (134.378) 


Participació en beneficis (pèrdues) de societats posades en equiv. (452.924) (32.556) (712.200) 76.977 


Resultat abans d’impostos (1.041.134) (8.155.392) (9.639.554) (7.416.929) 


Impost sobre beneficis (37.355) (9.978) (10.839) 0 


Resultat de l’exercici (1.078.489) (8.165.370) (9.650.393) (7.416.929) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup. 
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2.2. BALANÇ 


2.2.1. Immobilitzat intangible 


Dins la composició de l’immobilitzat intangible l’element més destacat els exercicis 2010 i 


2011 és Altre immobilitzat intangible, que correspon íntegrament al Fons de produccions 


de TVC (vegeu l’informe 18/2014, apartat 2.2.1). L’1 de gener del 2012 hi va haver un canvi 


de criteri en la classificació del Fons de produccions, que va passar a classificar-se com a 


Existències. 


 


El 26 de març del 2010 va entrar en vigor l’Ordre EHA/733/2010, del 25 de març, per la 


qual s’aprova una regulació especial en matèria de deteriorament d’actius no generadors 


de fluxos d’efectiu, operacions d’arrendament financer sobre aquests actius i la qualifi-


cació des d’una perspectiva comptable d’una activitat com d’interès públic o general per 


a empreses públiques que operen en determinades circumstàncies que no els permeten 


generar fluxos d’efectiu. La norma afecta les empreses del sector públic empresarial 


que, considerant el caràcter estratègic o d’utilitat pública de la seva activitat, entreguin 


béns o prestin serveis amb regularitat a altres entitats o usuaris sense contraprestació, o 


a canvi d’una taxa o d’un preu polític fixat, directament o indirectament, per l’Admi-


nistració pública. L’Ordre defineix els actius no generadors d’efectiu com els elements de 


l’immobilitzat material i intangible, entre d’altres, que es mantenen amb una finalitat 


diferent de la de generar un rendiment comercial, com poden ser els fluxos econòmics 


socials que generen aquests actius i que beneficien la col·lectivitat. La CCMA considera 


que l’immobilitzat intangible del Grup es manté amb una finalitat diferent de la de generar 


un rendiment comercial i, per tant, ha qualificat aquests actius com a no generadors 


d’efectiu.  


 


 


2.2.2. Immobilitzat material 


A continuació es presenta el moviment d’Immobilitzat material durant els exercicis 2010, 


2011 i 2012.  


 


 







 


 


1
6
 


Quadre 3. Immobilitzat material. Exercici 2010 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 


31.12.2010 


Saldo el 


31.12.2009 


Altes/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2010 


Saldo el 


31.12.2009 


Dotacions/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2010 


Terrenys i construccions 20.384.944 0 0 20.384.944 9.495.011 470.126 0 9.965.137 10.419.807 


Instal·lacions tècniques i maquinària 89.417.526 3.454.656 (4.062.070) 88.810.112 66.179.323 6.654.168 (4.119.619) 68.713.872 20.096.240 


Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 26.289.953 778.709 (348.846) 26.719.816 17.013.289 1.310.918 (331.364) 17.992.843 8.726.973 


Altre immobilitzat 29.594.517 1.364.422 (1.220.353) 29.738.586 23.066.006 2.968.765 (1.018.584) 25.016.187 4.722.399 


Immobilitzat en curs i avançaments 4.600.703 245.188 (91.805) 4.754.086 0 0 0 0 4.754.086 


Total Immobilitzat material 170.287.643 5.842.975 (5.723.074) 170.407.544 115.753.629 11.403.977 (5.469.567) 121.688.039 48.719.505 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup. 


 


Quadre 4. Immobilitzat material. Exercici 2011 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 


31.12.2011 


Saldo el 


 31.12.2010 


Altes/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2011 


Saldo el 


31.12.2010 


Dotacions/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2011 


Terrenys i construccions 20.384.944 0 0 20.384.944 9.965.137 468.845 0 10.433.982 9.950.962 


Instal·lacions tècniques i maquinària 88.810.112 3.236.574 (3.062.363) 88.984.323 68.713.872 5.890.463 (3.026.100) 71.578.235 17.406.088 


Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 26.719.816 1.137.024 (782.798) 27.074.042 17.992.843 1.359.656 (368.753) 18.983.746 8.090.296 


Altre immobilitzat 29.738.586 1.291.250 (1.713.472) 29.316.364 25.016.187 2.429.244 (1.694.253) 25.751.178 3.565.186 


Immobilitzat en curs i avançaments 4.754.086 791.276 (783.861) 4.761.501 0 0 0 0 4.761.501 


Total Immobilitzat material 170.407.544 6.456.124 (6.342.494) 170.521.174 121.688.039 10.148.208 (5.089.106) 126.747.141 43.774.033 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup. 


 


Quadre 5. Immobilitzat material. Exercici 2012 


Concepte 


Cost històric Amortització acumulada 


Valor net 


31.12.2012 


Saldo el 


31.12.2011 


Altes/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2012 


Saldo el 


31.12.2011 


Dotacions/ 


Traspassos 


Baixes/ 


Traspassos 


Saldo el 


31.12.2012 


Terrenys i construccions 20.384.944 0 0 20.384.944 10.433.982 468.823 0 10.902.805 9.482.139 


Instal·lacions tècniques i maquinària 88.984.323 1.837.719 (2.602.083) 88.219.959 71.578.235 5.335.220 (2.609.956) 74.303.499 13.916.460 


Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 27.074.042 934.730 (771.754) 27.237.018 18.983.746 1.099.883 (681.924) 19.401.705 7.835.313 


Altre immobilitzat 29.316.364 421.689 (2.219.090) 27.518.963 25.751.178 1.948.174 (2.157.946) 25.541.406 1.977.557 


Immobilitzat en curs i avançaments 4.761.501 870.760 (918.638) 4.713.623 0 0 0 0 4.713.623 


Total Immobilitzat material 170.521.174 4.064.898 (6.511.565) 168.074.507 126.747.141 8.852.100 (5.449.826) 130.149.415 37.925.092 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup. 
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L’amortització es fa distribuint l’import amortitzable dels elements de l’immobilitzat material 


de manera lineal d’acord amb la vida útil. S’entén per import amortitzable el cost d’ad-


quisició menys el seu valor residual. Els anys de vida útil estimats són els següents: 


 
Quadre 6. Anys de vida útil estimats 


Concepte Anys 


Construccions 33 


Instal·lacions tècniques i maquinària 7 


Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari  6-14 


Altre immobilitzat material (equips informàtics i vehicles) 5-14 


Font: Comptes anuals del Grup. 


 


La CCMA ha classificat l’immobilitzat material del Grup com a actius no generadors de 


fluxos d’efectiu segons l’Ordre EHA/733/2010, del 25 de març, per la qual s’aprova una 


regulació especial en matèria de deteriorament d’actius no generadors de fluxos d’efectiu, 


operacions d’arrendament financer sobre aquests actius i la qualificació des d’una 


perspectiva comptable d’una activitat com d’interès públic o general per a empreses 


públiques que operen en determinades circumstàncies que no els permeten generar fluxos 


d’efectiu (vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


 


2.2.3. Inversions en empreses del Grup i associades a llarg termini 


Les Inversions en empreses del Grup i associades estan valorades al cost d’adquisició, 


que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada, incloent-hi els costos de 


transacció suportats minorat, si escau, per l’import acumulat de les correccions valoratives 


per deteriorament. 


 


El detall d’Inversions en instruments de patrimoni d’empreses del Grup i associades és el 


següent: 


 
Quadre 7. Inversions en empreses del Grup i associades a llarg termini 


Concepte 


Saldo el 


31.12.2009 


Saldo el 


31.12.2010 


Saldo el 


31.12.2011 


Saldo el 


31.12.2012 


AVS 0 0 158.715.275 158.715.275 


Mesfilms Inversions, SL 2.000.000 2.000.000 0 0 


Intracatalònia, SA 2.056.336 2.056.336 2.056.336 2.056.336 


Vang-3 Publicacions, SL 748.717 0 0 0 


Correccions valoratives per deteriorament (3.014.103) (2.299.470) (160.479.155) (160.402.178) 


Total 1.790.950 1.756.866 292.456 369.433 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup. 


 


Durant els exercicis 2010, 2011 i 2012 hi ha hagut els següents canvis en aquestes 


inversions: 
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AVS 


En els exercicis fiscalitzats el Grup té una participació d’un 20% en AVS a través de TVCM. 


La societat AVS es va constituir el 27 de gener de 1997 i el seu objecte social consisteix en 


l’adquisició, gestió, explotació i administració de drets audiovisuals i altres drets d’esde-


veniments esportius, i també la producció, programació, comercialització i distribució de 


programes audiovisuals de tot tipus d’esports. Com en exercicis anteriors, TVCM no ha 


pogut disposar de la informació necessària per valorar la participació en AVS corresponent 


als exercicis 2010, 2011 i 2012. Segons es desprèn dels comptes anuals d’AVS dels exer-


cicis 2010, 2011 i 2012 els fons propis corresponents al 31 de desembre del 2010, del 


2011 i del 2012 eren de 47,28 M€, de 61,34 M€ i de 44,84 M€, respectivament. Per tant, el 


valor de la participació de TVCM en AVS el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 


era de 9,46 M€, de 12,27 M€ i de 8,97 M€, respectivament. No obstant això, TVCM no va 


disposar de la informació necessària per valorar aquesta participació perquè no va poder 


examinar els comptes d’AVS. Per aquest motiu, i aplicant un criteri de prudència, TVCM va 


valorar en zero euros la seva participació en AVS. 


 


El 24 de juliol del 2006 TVCM va arribar a determinats acords amb Mediaproducción, SL 


consistents en la venda del 20% del capital que tenia en AVS. El Govern de la Generalitat, 


en la sessió del 17 d’octubre del 2006, va autoritzar TVCM a vendre les seves parti-


cipacions a AVS. No obstant això, aquesta venda no es va portar a terme. L’any 2007 es 


van impugnar aquests acords davant del Jutjat de Primera Instància número 36 de Madrid. 


Des de finals de l’exercici 2007 TVCM no té representació al Consell d’Administració 


d’AVS. El 15 de març del 2010 es va dictar sentència que declarava implícitament vigent 


l’acord del 24 de juliol del 2006. La sentència va ser recorreguda per Mediaproducción, SL. 


El 14 de novembre del 2012 l’Audiència Provincial de Madrid va dictar una nova sentència 


que confirmava l’altra en primera instància. Aquesta sentència declara implícitament vigent 


l’acord del 24 de juliol del 2006. No es preveu que a curt termini es faci efectiva aquesta 


transmissió. Aquesta sentència no és ferma, atès que Mediaproducción, SL ha apel·lat 


davant el Tribunal Suprem. 


 


Mesfilms Inversions, SL 


Durant l’exercici 2006 es va constituir Mesfilms Inversions, SL a partir del conveni de 


col·laboració entre TVC, l’Institut Català de les Indústries Culturals i l’Institut Català de 


Finances Holding SAU, per contribuir al desenvolupament i creixement empresarial de les 


productores catalanes mitjançant la inversió a risc en els projectes cinematogràfics que 


tinguessin una clara vocació comercial destinada al mercat nacional i internacional. TVC hi 


participava amb un 33,33%. El patrimoni net de la societat el 31 de desembre del 2010 era 


de 3,51 M€. El Grup va deteriorar el valor de la participació en 0,17 M€ durant l’exercici 


2010. El 2011 es va portar a terme la liquidació de la societat, que va generar una pèrdua 


de 0,42 M€ a TVC. El 2 de gener del 2012 es va formalitzar en escriptura pública la dis-


solució de la societat. 
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Intracatalònia, SA 


L’objecte social d’Intracatalònia, SA és la prestació i gestió dels serveis i activitats de 


comunicació escrita, ràdio i televisió en l’àmbit local i comarcal de les zones de parla 


catalana, així com en l’àmbit de l’estat espanyol. Entre les seves funcions hi ha la prestació 


de serveis de gabinets de premsa i comunicació, la creació d’una agència catalana de 


notícies, la participació en continguts, la promoció d’instruments comercials i l’establiment 


d’un centre de formació, documentació i anàlisi dels mitjans de comunicació catalans. La 


participació de la CCMA en Intracatalònia, SA a través de TVCM és d’un 30% durant el 


període fiscalitzat. El patrimoni net d’aquesta societat el 31 de desembre del 2010, del 


2011 i del 2012 era d’1,80 M€, de 0,97 M€ i d’1,23 M€, respectivament. 


 


Vang-3 Publicacions, SL 


La societat Vang-3 Publicacions, SL es va constituir el 24 de juliol de 1998 i el seu objecte 


social és l’edició i comercialització de revistes i publicacions periòdiques i l’estudi, la 


promoció i la gestió de negocis relacionats amb la cultura, l’ensenyament i la comunicació. 


La participació de la CCMA en Vang-3 Publicacions, SL a través de TVCM és d’un 50%. El 


25 de novembre del 2010 es va formalitzar en escriptura pública la seva dissolució. 


 


 


2.2.4. Inversions financeres a llarg termini 


Dins d’Inversions financeres a llarg termini corresponents al 31 de desembre del 2010, del 


2011 i del 2012 s’inclouen 0,16 M€ corresponents a la participació del 14,45% en el capital 


de la Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA). La resta cor-


respon a dipòsits i fiances. 


 


 


2.2.5. Existències 


El detall d’Existències el 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 2011 és el següent: 


 


Quadre 8. Existències el 31 de desembre del 2009, del 2010 i del 2011 


Concepte 2009 2010 2011 


Existències comercials i recanvis 1.423.396 1.415.592 1.296.642 


Producció i drets d’emissió acabats 5.287.686 9.104.479 9.243.330 


Producció i drets d’emissió en curs 629.681 319.557 242.589 


Correccions valoratives per deteriorament (404.492) (489.711) (489.711) 


Total 6.936.271 10.349.917 10.292.850 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup. 
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La CCMA ha classificat les existències del Grup com a actius no generadors de fluxos 


d’efectiu segons l’Ordre EHA/733/2010, del 25 de març, per la qual s’aprova una regulació 


especial en matèria de deteriorament d’actius no generadors de fluxos d’efectiu, ope-


racions d’arrendament financer sobre aquests actius i la qualificació des d’una perspectiva 


comptable d’una activitat com d’interès públic o general per a empreses públiques que 


operen en determinades circumstàncies que no els permeten generar fluxos d’efectiu 


(vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


Com s’ha explicat en l’apartat 2.1, l’1 de gener del 2012 TVC va reclassificar el Fons de 


produccions com a Existències (vegeu l’informe 18/2014). Com a conseqüència d’aquest 


canvi, i per tal d’afavorir la comparabilitat, el Grup va reexpressar les xifres l’1 de gener del 


2012, tal com es posa de manifest a continuació. 


 


Quadre 9. Reclassificació del Fons de produccions 


Concepte 31.12.2011 Ajust 1.1.2012 


    


Existències comercials i recanvis 1.296.642 0 1.296.642 


    


Fons de produccions:    


Produccions i drets d’emissió en curs 242.589 10.757.022 10.999.611 


Produccions i drets d’emissió acabats 9.243.330 84.373.962 93.617.292 


Correccions valoratives per deteriorament (489.711) (1.413.956) (1.903.667) 
    


Total 10.292.850 93.717.028 104.009.878 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup. 


 


El detall d’Existències corresponents a l’1 de gener del 2012 amb les xifres reexpressades i 


al 31 de desembre del 2012 és el següent: 


 


Quadre 10. Existències l’1 de gener del 2012 i el 31 de desembre del 2012 


Concepte 1.1.2012 31.12.2012 


   


Existències comercials i recanvis 1.296.642 837.950 
   


Fons de produccions:   


Produccions i drets d’emissions en curs 10.999.611 10.132.741 


Produccions i drets d’emissió acabats 93.617.292 76.274.649 


Correccions valoratives per deteriorament (1.903.667) (240.000) 


   


Total 104.009.878 87.005.340 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup. 
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Quadre 11. Fons de produccions l’1 de gener del 2012 i el 31 de desembre del 2012 


Concepte 1.1.2012 31.12.2012 


Actualitat i documentals 26.336.540 21.607.142 


Informatius i esports 410.620 468.360 


Producció aliena en curs i acabats 25.418.145 19.118.821 


Producció externa en curs i acabats 50.547.931 44.973.067 


Total 102.713.236 86.167.390 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup. 


 


 


2.2.6. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


El desglossament de Deutors comercials i altres comptes a cobrar el 31 de desembre del 


2009, del 2010, del 2011 i del 2012 és el següent:  


 


Quadre 12. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 


Concepte 


Saldo el 


31.12.2009 


Saldo el 


31.12.2010 


Saldo el 


31.12.2011 


Saldo el 


31.12.2012 


Clients per vendes i prestació de serveis 44.819.441 37.995.469 33.244.130 24.539.483 


Clients, empreses vinculades 30.718.891 7.673.414 9.292.063 2.981.759 


Clients, empreses associades 84.584 84.583 0 0 


Deutors diversos i personal  1.542.271 2.028.969 2.352.046 2.485.133 


Altres crèdits amb administracions públiques  4.147.793 5.902.431 4.413.377 4.166.414 


Correccions valoratives per deteriorament  (6.425.529) (6.967.206) (7.259.065) (3.366.658) 


Total 74.887.451 46.717.660 42.042.551 30.806.131 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


El concepte Clients, empreses vinculades el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 


recull 7,00 M€, 8,14 M€ i 2,53 M€, respectivament, corresponents al saldo pendent de co-


brament de la Generalitat de Catalunya de les aportacions al fons patrimonial i de les 


subvencions d’explotació. Aquestes subvencions i aportacions van ser cobrades durant 


l’exercici següent. La resta correspon al deute pendent de la Generalitat per diversos ser-


veis prestats per les empreses del Grup. 


 


 


2.2.7. Periodificacions a curt termini 


El saldo del compte Periodificacions a curt termini correspon majoritàriament als paga-


ments avançats relatius a despeses no meritades per la compra de drets d’emissió 


esportius.  
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2.2.8. Efectiu i altres actius líquids equivalents 


El saldo que figura en l’epígraf Efectiu i altres actius líquids equivalents recull l’efectiu man-


tingut en caixa i en diversos comptes bancaris, així com en diversos comptes vinculats al 


sistema de centralització de tresoreria (cash pooling) de la Generalitat de Catalunya. El 31 


de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 un total de 27,77 M€, de 24,80 M€ i de 


15,75 M€, respectivament, són comptes gestionats sota aquest model de gestió de 


tresoreria centralitzada de la Generalitat de Catalunya. 


 


 


2.2.9. Patrimoni net 


El Patrimoni net està format pels fons propis i les aportacions, subvencions, donacions i 


llegats rebuts. El moviment del patrimoni net dels exercicis 2010, 2011 i 2012 es presenta 


en l’apartat 2.4 en l’Estat de canvis en el patrimoni net. 


Fons propis 


El Consell de Govern del 23 de març del 2011 va aprovar diverses propostes sobre me-


sures d’optimització de la gestió i eficiència de les empreses de la CCMA. Entre aquestes 


mesures es va aprovar iniciar el procés de fusió per absorció d’AMD i IC per part de TVC 


amb la finalitat de reduir la subcontractació i ajustar els serveis multicanal a les necessitats 


estratègiques del Grup. El 13 de juny del 2012 el Consell de Govern va aprovar el projecte 


d’absorció de TVC Edicions i Publicacions, SA per part de TVC. 


 


El 24 de maig del 2011 i el 28 d’agost del 2012 el Departament de la Presidència de la 


Generalitat de Catalunya va autoritzar modificar l’estructura societària de la CCMA mit-


jançant la fusió per absorció per part de TVC de les seves filials AMD i IC en el primer cas, 


i de TVC Edicions i Publicacions, SA, en el segon cas, amb extinció de les societats 


absorbides, amb traspàs de tot el seu patrimoni a la societat absorbent i subrogació 


d’aquesta, per successió universal, en tots els drets i obligacions de les societats absor-


bides. Aquestes absorcions es van formalitzar en escriptura pública l’11 de novembre del 


2011 i el 14 de desembre del 2012, respectivament, i el traspàs comptable es va fer amb 


efectes retroactius de l’1 de gener del 2011 en el primer cas i de l’1 de gener del 2012 en 


el segon cas. 


 


Resultat de l’exercici 


L’aportació de cada societat inclosa en el perímetre de consolidació als resultats conso-


lidats dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 és la següent: 
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Quadre 13. Aportació de les societats 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


TVC 248.705 (5.559.830) (8.353.597) (9.316.226) 


CR 0 (3.147.203) (1.820.025) (5.512.089) 


TVC Edicions i Publicacions, SA 4.886 1.543 1.410 (a) 


IC (21.877) (524.352) (a) (a) 


TVCM (309.807) (685.517) 65.143 (156.088) 


CCMA  (1.174.681) (7.589.027) (9.146.976) (1.961.013) 


AMD (92.791) (405.029) (a) (a) 


Intracatalònia, SA 15.490 140.249 (295.439) 76.977 


AVS 0 0 0 0 


Mesfilms Inversions, SL (468.415) (174.333) (416.761) (b) 


Ajustaments de consolidació 720.001 9.778.129 10.315.852 9.451.510 


Total (1.078.489) (8.165.370) (9.650.393) (7.416.929) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup i elaboració pròpia. 


(a) Societat absorbida per TVC. 


(b) Societat dissolta. 


 


Aportacions, subvencions, donacions i llegats rebuts 


 


La composició del saldo del compte Aportacions, subvencions, donacions i llegats rebuts 


el 31 de desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 és la següent: 


 


Quadre 14. Aportacions, subvencions, donacions i llegats rebuts 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Saldo inicial 180.436.063 170.380.660 160.497.642 152.324.285 


     


Aportacions de la Generalitat de Catalunya 320.700.145 329.025.826 301.506.000 260.000.000 
     


Traspassos al Compte de pèrdues i guanys:      


- Per les subvencions de la Generalitat  


(vegeu l’apartat 2.2.7 de l’informe 29/2014) (330.625.584) (338.820.139) (309.575.230) (283.994.580) 


- Per altres subvencions de capital  (129.964) (88.705) (115.883) (357.901) 
     


Altres moviments 0 0 11.756 0 
     


Saldo final 170.380.660 160.497.642 152.324.285 127.971.804 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


El detall de les aportacions de capital de la Generalitat de Catalunya per als exercicis 


2010, 2011 i 2012 és el següent:  
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Quadre 15. Aportacions de capital de la Generalitat  


Concepte Import 


  


Exercici 2010  


Subvenció aprovada per la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2010 330.000.000 


Transferència extraordinària del 5.5.2010 per col·laborar amb TVC en el projecte de comunicació Labo-


ratori de Mitjans a l’Arts Santa Mònica 165.000 


Transferència extraordinària del 5.5.2010 per fer front a la producció d’un documental en 3D per donar a 


conèixer els treballs de les investigacions de la tomba reial de Pere II el Gran descoberta al Monestir de 


Santes Creus 80.000 


Transferència extraordinària del 20.10.2010 perquè TVC pugui signar un conveni amb Acció Cultural del 


País Valencià per la difusió de la XXXIX edició dels Premis Octubre pels canals de TVC i les empreses del 


Grup CCMA 150.000 


Transferència extraordinària del 20.10.2010 perquè TVC pugui col·laborar en el projecte del Laboratori de 


Comunicació i Cultura de l’Arts Santa Mònica 10.000 


Transferència extraordinària del 12.11.2010 per fer front a les tasques de difusió de diverses actuacions i 


activitats culturals 736.000 


Minoracions de l’aportació al fons patrimonial de dates 13 i 14 de desembre del 2010  (9.115.174) 


Alliberament de data 28.12.2010 de la retenció efectuada en compliment del Decret llei 3/2010 7.000.000 
  


Aportació total 2010 329.025.826 


  


Exercici 2011  


Subvenció aprovada per la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2011 300.000.000 


Resolució del secretari general del Departament de la Presidència del 24.11.2011 corresponent a la 


col·laboració de la Direcció General de Joventut en les despeses derivades de la producció del pro-


grama televisiu “L’Aprenent” de TVC 40.000 


Aportació extraordinària per compensar la manca d’ingressos per la venda d’immobles  116.000 


Aportació extraordinària concedida a TVC per projectes d’inversió traspassada a CR per compensar la 


manca d’ingressos per la venda d’immobles (vegeu l’apartat 2.2.7 de l’informe 18/2014)  1.350.000 
  


Aportació total 2011 301.506.000 


  


Exercici 2012  


Subvenció aprovada per la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2012 260.000.000 
  


Aportació total 2012 260.000.000 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


Les aportacions rebudes de l’accionista únic i les subvencions de capital de tercers per 


finançar l’immobilitzat afecte a una activitat d’interès general s’imputen a patrimoni net i es 


reconeixen posteriorment al Compte de pèrdues i guanys com a ingressos en proporció a 


la correcció valorativa per deteriorament que es realitza sobre l’immobilitzat afecte. Les 


aportacions rebudes de la Generalitat per inversions traspassades a resultats els exercicis 


2010, 2011 i 2012 han estat de 338,82 M€, 309,58 M€ i 283,99 M€, respectivament.  


 


El Govern de la Generalitat, en la sessió del 27 de novembre de 2012, va acordar reduir les 


aportacions a les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya d’acord amb els 


estalvis vinculats a les mesures de contenció i reducció de la despesa de personal apro-
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vades per a l’exercici 2012. No obstant això, les aportacions de la Generalitat a la CCMA 


no es van modificar. 


 


Del saldo final d’Aportacions, subvencions, donacions i llegats rebuts, 0,20 M€ el 2010, 


1,44 M€ el 2011 i 1,09 M€ el 2012 corresponen a les subvencions de capital rebudes de 


tercers pendents de traspassar a resultats, i 160,30 M€ el 2010, 150,88 M€ el 2011 i 


126,89 M€ el 2012 corresponen a la part de subvencions que les empreses del Grup tenen 


pendent de traspassar a resultats en concepte d’aportacions de capital. 


 


 


2.2.10. Provisions a curt termini 


L’import registrat en Provisions a curt termini correspon principalment a previsions per 


conflictes col·lectius i altres previsions relacionades amb reclamacions de proveïdors i amb 


altres litigis. Dins dels altres litigis s’inclouen demandes interposades per treballadors 


acomiadats per empreses que prestaven serveis en exclusiva per empreses del Grup i que 


denunciaven haver estat objecte d’una cessió il·legal d’aquesta empresa a empreses del 


Grup i, en conseqüència, reclamaven el dret a formar part de la plantilla com a treballadors 


indefinits. Durant els exercicis 2012 i 2013 s’han dictat sentències en contra de les em-


preses del Grup. 


 


Durant el mes de març del 2009 el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, SAD 


(RCDE) va presentar una demanda judicial contra AVS i TVC reclamant-los solidàriament el 


pagament de 7,70 M€ en concepte de factures impagades per AVS l’exercici 2008. TVC és 


part demandada en aquest procediment per la seva condició de garant solidari i res-


ponsable directe en cas d’impagament de les obligacions de pagament assumides per 


AVS davant el RCDE, d’acord amb el contracte de cessió de drets audiovisuals del 27 de 


juny del 2003. El 27 d’octubre del 2010 el Jutjat de Primera Instància va dictar una 


sentència que estimava les pretensions del RCDE i condemnava solidàriament AVS i TVC 


al pagament de la quantitat de 7,70 M€, més interessos, quantitat que AVS ja va liquidar al 


Jutjat de Primera Instància número 20 de Barcelona el 3 de març del 2011 en la seva 


condició de deutor principal. Aquesta sentència va ser recorreguda per TVC davant l’Au-


diència Provincial de Barcelona, que va desestimar el recurs. El 31 de desembre del 2012 


el Grup tenia registrada una provisió de 0,16 M€ per aquest concepte. 


 


El 9 d’abril del 2008 es va notificar a TVC la incoació d’un expedient sancionador contra 


aquesta societat i sis operadores més del mercat de drets audiovisuals i trenta-vuit clubs 


de futbol, per part de la Comissió Nacional de la Competència, en relació amb l’explotació 


dels drets televisius dels equips de futbol de primera i segona divisió. El 16 d’abril del 2010 


la Comissió Nacional de la Competència va dictar una resolució que considerava que el 


contracte del 24 de juliol del 2006 subscrit entre Sogecable, AVS, TVCM i TVC contenia un 


pacte de no competència entre TVC i Mediaproducción, SL i no imposava cap sanció ni 


cap multa a TVC. Aquesta resolució va ser recorreguda davant l’Audiència Nacional, que 


ha desestimat el recurs sense imposició de costes. 
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El Real Madrid CF ha formulat una demanda contra TVC per vulneració del seu dret a 


l’honor com a conseqüència de l’emissió d’un reportatge sobre el partit de futbol de Copa 


del Rei disputat el dia 30 de gener del 2013 entre el Real Madrid CF i el FC Barcelona. El 


demandant considera que el contingut del reportatge atempta contra la reputació i bona 


imatge del club, i sol·licita que es declari l’existència d’una intromissió il·legítima en el dret 


a l’honor de l’entitat. TVC estima que la possibilitat que se’n derivi alguna contingència 


significativa és remota. 


 


El 9 de gener del 2013 el Consell de Govern de la CCMA va instar TVC perquè posés en 


marxa una reorganització de les delegacions i equips de treball, i que desenvolupés tota la 


producció possible amb personal intern i perquè, dins del marc normatiu vigent, adoptés 


les mesures necessàries per extingir, ja fos per resolució, per desistiment o per no reno-


vació, tretze contractes de serveis signats durant els exercicis 2010 i 2011. La Sindicatura 


no es pot pronunciar sobre els possibles passius que es poguessin derivar d’aquestes 


cancel·lacions. 


 


 


2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


2.3.1. Despeses de personal 


El detall de les despeses de personal dels exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 és el següent: 


 


Quadre 16. Despeses de personal 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Sous i salaris 142.762.320 147.831.144 133.290.783 116.677.945 


Càrregues socials 34.651.450 34.678.729 32.465.093 31.370.064 


Total 177.413.770 182.509.873 165.755.876 148.048.009 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup. 


 


La distribució del nombre mitjà de treballadors per categories dels exercicis 2009-2012 és 


la següent: 


 


Quadre 17. Nombre mitjà de treballadors per categories 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Alta direcció i direcció * 38 38 33 27 


Comandaments intermedis 192 178 151 141 


Personal tècnic, administració i altres 2.526 2.529 2.435 2.403 


Total 2.756 2.745 2.619 2.571 


Font: CCMA. 


* S’inclouen els membres del Consell de Govern. 
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Els informes de fiscalització de TVC i de la CCMA elaborats per la Sindicatura inclouen 


aspectes relatius a les despeses de personal que no es reprodueixen en la seva totalitat en 


aquest informe. Addicionalment, s’ha fet una revisió limitada de certs temes de la despesa 


de personal de CR. Els aspectes observats s’inclouen dins d’aquest apartat. 


 


El 23 de març del 2010 la Direcció de TVC i els representants dels treballadors van signar 


un preacord de conveni per als anys 2009-2011. El 26 de setembre del 2011 els repre-


sentants dels treballadors i de la Direcció de la CCMA van signar el pacte d’adhesió al 


Conveni col·lectiu de TVC en la seva totalitat i per la durada que s’hi estableix. El 27 de 


setembre del 2011 es va signar el Conveni col·lectiu de treball de TVC per als anys 2009-


2012. El 27 de novembre del 2012 es va signar el Conveni col·lectiu de CR per al període 


2010-2012. El Consell de Govern del 23 de novembre del 2012 va acordar denunciar 


ambdós convenis. En el moment de finalitzar el treball de camp no s’havia signat cap nou 


conveni. 


 


Com a resultat de la reorganització administrativa de la CCMA i de la fusió per absorció 


d’AMD i d’IC, durant el mes de novembre del 2011 el personal de conveni de la CCMA 


(cent cinquanta-vuit treballadors), trenta-sis treballadors d’AMD i trenta-nou d’IC van ser 


traspassats a TVC. El Consell de Govern del 23 de novembre del 2012 va acordar que els 


convenis col·lectius d’AMD i d’IC quedessin prorrogats automàticament fins a l’entrada en 


vigor del nou conveni col·lectiu aplicable a TVC a partir de l’1 de gener del 2013. Durant 


l’exercici 2012, vuit treballadors de TVC i quatre de CR van ser transferits a la CCMA. 


 


Variacions retributives 


 


Exercici 2010 


Les retribucions del personal de la CCMA i de les empreses del Grup van augmentar un 


0,3% respecte a les de l’exercici precedent en aplicació de l’article 26 de la Llei de pres-


supostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2010. 


 


El Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en 


matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, va modificar la llei de pressupostos per a 


l’exercici 2010 i va establir uns percentatges de reducció a les retribucions totals 


reconegudes del personal laboral. La reducció establerta a la CCMA va ser del 5% per als 


mesos de juny (paga extra exclosa) a desembre. Al personal laboral de les empreses del 


Grup no els era aplicable aquesta reducció. 


 


El 22 de juny del 2010 el Consell de Govern de la CCMA va acordar aplicar les reduccions 


salarials a totes les empreses del Grup, als directors i caps, i als treballadors amb 


retribució íntegra anual superior a la de director general de la Generalitat. Per determinar 


quins eren els treballadors afectats, les empreses del Grup no van incloure la retribució per 
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antiguitat dins la retribució total reconeguda, no van tenir en compte aquest concepte per 


determinar el percentatge de reducció i no van aplicar la reducció a la retribució per 


antiguitat. 


 


Exercici 2011 


La disposició final primera dels convenis col·lectius de TVC i de CR vigents l’exercici 2011 


establia que per a l’exercici 2011 no hi hauria increment de sou i que a partir de l’1 de maig 


s’aplicaria una reducció salarial del 5% (paga de juny inclosa). Aquesta reducció formaria 


part de les taules salarials i s’aplicaria en la nòmina mitjançant un concepte negatiu, 


diferenciat de la resta de conceptes de les taules, anomenat Reducció acord de viabilitat 


(RAV). TVC i CR van aplicar la reducció del 5% sobre tots els conceptes salarials. 


 


L’Acord de Govern del 15 de novembre del 2011 establia la supressió de la paga extraor-


dinària del mes de desembre del 2011 als òrgans superiors, alts càrrecs de l’Administració 


de la Generalitat i personal assimilat orgànicament, i a altre personal directiu del sector 


públic. En compliment d’aquest Acord i de la carta rebuda del Departament de la Pre-


sidència el 24 de novembre del 2011, el Grup va reduir la retribució bruta anual al seu 


personal directiu. 


 


Exercici 2012 


L’article 28 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 estableix 


que, per a aquest exercici, la massa salarial del personal laboral, exclòs el personal laboral 


amb contracte d’alta direcció i altre personal laboral amb funcions directives, no expe-


rimenta cap increment respecte de la de l’exercici 2011, en termes d’homogeneïtat per als 


dos períodes objecte de comparació. D’altra banda, l’article 29 estableix el mateix per a les 


retribucions dels alts càrrecs i altre personal directiu. Les retribucions del personal del 


Grup no van experimentar cap increment. 


 


D’altra banda, el Grup va aplicar la reducció retributiva establerta pel Reial decret llei 


20/2012, del 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de 


la competitivitat. 


 


Indemnitzacions 


 


El 31 de juliol del 2009 el conseller del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 


va resoldre fer efectiva una transferència extraordinària per a l’exercici 2009 de 4,40 M€ a 


la CCMA per fer front al Pla de prejubilacions voluntàries de la CCMA i de les seves 


empreses filials. El Consell de Govern del 23 de desembre del 2009 va acordar oferir 


aquest Pla als treballadors de les empreses del Grup de més de cinquanta-set anys i amb 
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més de quinze anys d’antiguitat. Durant els exercicis 2009 i 2010 cap treballador es va 


acollir a aquest Pla. 


El Consell de Govern en la sessió extraordinària del 19 de juliol del 2010 va autoritzar el Pla 


de viabilitat 2010 de la CCMA i empreses filials. En aquest Pla es posa de manifest que, 


davant la necessitat de contenció i racionalització de la despesa, es considerava necessari 


tirar endavant un procés de reducció de plantilla mitjançant acomiadaments individuals se-


lectius, negociant i arribant a acords sobre indemnitzacions; aquest procés substituïa el Pla 


de jubilacions que havia estat aprovat pel Consell de Govern. També autoritzava la Di-


recció General a arribar a acords sobre aquestes indemnitzacions de conformitat amb els 


criteris establerts en el Pla de viabilitat. Aquests criteris establien que el càlcul de la indem-


nització es faria segons la hipòtesi que la persona acomiadada pogués rebre una renda 


temporal que complementés les prestacions públiques (import net de la prestació d’atur i 


de la pensió de jubilació de la Seguretat Social) i que tindria com a referència garantir un 


objectiu de salari net fins a l’edat de jubilació teòrica segons un escalat per edats que 


anava des dels cinquanta-set al seixanta-quatre anys, i garantir un salari net que abastés 


des del 80% fins al 100%. Aquest salari garantit correspondria al sou base, antiguitat, 


complements salarials de caràcter fix i permanent, i al 75% de la mitjana de la retribució 


variable dels últims vint-i-quatre mesos (sense incloure dietes, ni quilometratge, ni similars). 


La previsió era que aquestes extincions contractuals afectessin cent vint-i-una persones 


del Grup amb un cost total de 17,17 M€. 


 


El càlcul de les indemnitzacions el va realitzar una empresa externa segons els criteris 


establerts pel Pla de viabilitat. La Sindicatura ha verificat que les indemnitzacions lliurades 


no superen els quaranta-cinc dies per any treballat amb el límit de quaranta-dues men-


sualitats. 


 


En opinió de la Sindicatura, tenint en compte els criteris per determinar les indemnitzacions 


i el personal afectat, els efectes dels acomiadaments selectius derivats del Pla de viabilitat 


van ser equivalents per a l’entitat als d’un pla de jubilacions. 


 


En el quadre següent es presenta el cost dels acomiadaments que es van produir en els 


exercicis 2010 i 2011: 


 
Quadre 18. Cost dels acomiadaments. Exercicis 2010 i 2011 


Ens 


2010 2011 Total 


Nombre 


treballadors Cost 
Nombre 


treballadors Cost 
Nombre 


treballadors Cost 


CCMA 11 983 0 0 11 983 


TVC 47 4.738 11 1.337 58 6.075 


CR 8 1.181 2 68 10 1.249 


Total 66 6.902 13 1.405 79 8.307 


Cost en milers d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 
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El 9 de desembre del 2010 el president del Consell de Govern va notificar al secretari 


general del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Ca-


talunya la substitució del Pla de jubilacions voluntàries de la CCMA i les seves empreses 


filials pel Pla d’acomiadaments individuals selectius acordat pel Consell de Govern el 19 de 


juliol del 2010. El cost total va ser de 8,31 M€, dels quals 4,40 M€ es van proveir en 


l’exercici 2009, i la resta, que es va finançar amb recursos ordinaris de la CCMA, es va 


registrar com a despesa de personal l’exercici 2010. El canvi hauria d’haver estat autoritzat 


pel mateix òrgan que va acordar la transferència. 


 


 


2.3.2. Altres ingressos d’explotació 


El compte Altres ingressos d’explotació inclou les subvencions incorporades al resultat 


dels exercicis 2010, 2011 i 2012 per 340,35 M€, 317,66 M€ i 287,42 M€, respectivament, tal 


com es presenta a continuació. 


 


Quadre 19. Subvencions incorporades al resultat de l’exercici 


Concepte 2009 2010 2011 2012 


Subvenció d’explotació de la Generalitat  6.000.000 0 6.674.000 2.522.125 


Subvenció de la Generalitat pel Pla de preju-


bilacions voluntàries de la CCMA i de les 


seves empreses filials (vegeu l’apartat 2.3.1) 4.400.000 0 0 0 


Altres subvencions d’explotació 2.284.307 1.440.135 1.293.082 543.330 


Traspàs a resultats de les aportacions per 


inversions rebudes de la Generalitat (vegeu 


l’apartat 2.2.9)  330.625.584 338.820.139 309.575.230 283.994.580 


Traspàs a resultats d’altres subvencions de 


capital (vegeu l’apartat 2.2.9) 129.964 88.705 115.883 357.901 


Total 343.439.855 340.348.979 317.658.195 287.417.936 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia.  


 


 


2.4. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET  


A continuació es presenten els estats de canvis en el patrimoni net corresponents als 


exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012. 
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Quadre 20. Estat total de canvis en el patrimoni net el 31 de desembre del 2010 


Estat de canvis en el patrimoni net  


Fons  


patrimonial 


pendent 


d’aplicació 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


 


Resultat  


de 


l’exercici 


Aportacions, 


subvencions, 


donacions i 


llegats rebuts Total 


Saldo el 31 de desembre del 2009 726.463.011 (723.171.888) (1.078.489) 170.380.660 172.593.294 


Aplicació del resultat 2009 0 (1.078.489) 1.078.489 0 0 


Ingressos i despeses reconeguts 0 0 (8.165.370) (9.883.018) (18.048.388) 


Saldo el 31 de desembre del 2010 726.463.011 (724.250.377) (8.165.370) 160.497.642 154.544.906 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estat total de canvis en el patrimoni net presentat en els comptes anuals del Grup. 


 


Quadre 21. Estat total de canvis en el patrimoni net el 31 de desembre del 2011 


Estat de canvis en el patrimoni net 


Fons  


patrimonial 


pendent 


d’aplicació 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


Resultat 


de 


l’exercici 


Aportacions, 


subvencions, 


donacions i 


llegats rebuts Total 


Saldo el 31 de desembre del 2010 726.463.011 (724.250.377) (8.165.370) 160.497.642 154.544.906 


Aplicació del resultat 2010 0 (8.165.370) 8.165.370 0 0 


Ingressos i despeses reconeguts 0 0 (9.650.393) (8.173.357) (17.823.750) 


Saldo el 31 de desembre del 2011 726.463.011 (732.415.747) (9.650.393) 152.324.285 136.721.156 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estat total de canvis en el patrimoni net presentat en els comptes anuals del Grup. 


 


Quadre 22. Estat total de canvis en el patrimoni net el 31 de desembre del 2012 


Estat de canvis en el patrimoni net 


Fons  


patrimonial 


pendent 


d’aplicació 


Resultats 


d’exercicis 


anteriors 


 


Resultat 


de 


l’exercici 


Aportacions,  


subvencions, 


donacions i 


llegats rebuts Total 


Saldo el 31 de desembre del 2011 726.463.011 (732.415.747) (9.650.393) 152.324.285 136.721.156 


Aplicació del resultat 2011 0 (9.650.393) 9.650.393 0 0 


Ingressos i despeses reconeguts 0 0 (7.416.929) (24.352.481) (31.769.410) 


Saldo el 31 de desembre del 2012 726.463.011 (742.066.140) (7.416.929) 127.971.804 104.951.746 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estat total de canvis en el patrimoni net presentat en els comptes anuals del Grup. 


 


 


2.5. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 


L’Estat de fluxos d’efectiu mostra la capacitat de generar efectiu o equivalents, i les ne-


cessitats de liquiditat del Grup classificades en activitats d’explotació, inversió i finan-


çament. A continuació es presenten els estats de fluxos d’efectiu el 31 de desembre del 


2009, del 2010, del 2011 i del 2012. 
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Quadre 23. Estat de fluxos d’efectiu el 31 de desembre del 2009, del 2010, del 2011 i del 2012 


Estat de fluxos d’efectiu 2009 2010 2011 2012 


     


Resultat de l’exercici abans d’impostos (1.041.134) (8.155.392) (9.639.554) (7.416.929) 
     


Ajustos del resultat     


Amortització de l’immobilitzat 85.445.177 90.273.652 84.802.589 11.411.188 


Correccions valoratives per deteriorament 2.589.807 983.576 1.111.405 502.270 


Variació de provisions (12.445.070) (1.414.576) (184.433) 1.087.126 


Imputació de subvencions (330.755.548) (338.908.844) (309.691.114) (287.775.836) 


Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat 201.547 582.836 1.166.536 138.638 


Ingressos financers (143.032) (124.511) (194.140) (60.749) 


Despeses financeres 92.065 42.872 208.350 269.567 


Diferències de canvi (142.360) 585.409 456.578 217.579 


Participacions en beneficis o pèrdues societats posades 


en equivalència 0 0 0 (76.977) 
     


Canvis en el capital corrent     


Existències 4.437.485 (3.541.924) 57.067 16.784.092 


Deutors i altres comptes a cobrar 6.053.807 6.360.622 (1.364.289) 6.188.421 


Altres actius corrents (3.511.662) (2.904.732) 13.805.385 4.045.084 


Creditors i altres comptes a pagar 18.860.215 (3.122.175) (6.937.733) (14.346.728) 


Altres passius corrents 0 (4.957.972) (395.579) (968.251) 
     


Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació     


Pagaments d’interessos (92.065) (42.872) (199.736) (269.567) 


Cobraments d’interessos 143.032 124.511 185.526 60.749 
     


Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (230.307.736) (264.219.520) (226.813.142) (270.210.323) 


     


Pagaments per inversions     


Immobilitzat intangible (71.407.622) (76.720.353) (74.816.015) (1.242.498) 


Immobilitzat material (14.834.902) (1.689.077) (9.598.169) (5.669.063) 


Altres actius financers 0 0 0 (353.433) 
     


Cobraments per desinversions     


Immobilitzat material 56.521 39.387 35.849 9.777 


Inversions immobiliàries 28.247 0 0 0 
     


Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (86.157.756) (78.370.043) (84.378.335) (7.255.217) 


     


Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni      


Subvencions, donacions i llegats rebuts 306.437.530 350.994.541 308.014.136 268.330.839 
     


Cobraments i pagaments per instruments de passiu 


financer 
     


Deutes amb entitats de crèdit (430.435) (1.086.466) 384.952 0 


Altres deutes 0 0 0 (6.242) 
     


Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament 306.007.095 349.908.075 308.399.088 268.324.597 


       


Efecte de les variacions dels tipus de canvi 142.360 (585.409) (456.578) 0 


       


Augment/Disminució neta de l’efectiu o equivalents (10.316.037) 6.733.103 (3.248.967) (9.140.943) 


Efectiu o equivalents al començament de l’exercici 32.137.178 21.821.141 28.554.244 25.305.277 


Efectiu o equivalents al final de l’exercici 21.821.141 28.554.244 25.305.277 16.164.334 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals del Grup. 
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Hi ha algunes diferències entre els imports que figuren en l’Estat de fluxos d’efectiu i els 


estats financers que no s’han pogut conciliar. A més, les agrupacions realitzades en l’Estat 


de fluxos d’efectiu no han estat homogènies durant el període fiscalitzat.  


 


 


 


3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT 


L’article 11 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de creació de la CCMA, estableix que 


correspon al Consell de Govern aprovar els avantprojectes de pressupost de la CCMA i de 


les seves empreses filials. L’article 12 estableix que aquest acord s’ha d’adoptar per 


majoria de dos terços dels membres del Consell de Govern. En el cas que no s’acon-


segueixi l’acord per aquesta majoria, cal fer una segona votació una vegada transcor-


regudes vint-i-quatre hores. Si en aquesta nova votació tampoc no s’assoleix la majoria de 


dos terços, cal fer una tercera votació, en la qual l’acord pot ser vàlidament adoptat per 


majoria dels membres de dret. 


 


El Consell de Govern de la CCMA en les sessions del 26 d’octubre del 2009, del 27 d’abril 


del 2011 (amb posteriors modificacions el 4 i l’11 de maig del 2011) i del 30 de novembre 


del 2011 va aprovar en primera votació l’avantprojecte del pressupost de la CCMA i les 


seves empreses filials per als exercicis 2010, 2011 i 2012, respectivament. 


 


Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 


En el quadre 24 a la pàgina següent es presenta la Liquidació del pressupost del Grup 


de l’exercici 2010.  


 


En l’exercici 2010 els drets liquidats han estat inferiors en 12,78 M€ als previstos, prin-


cipalment perquè no es va vendre l’edifici de l’Avinguda Diagonal propietat i seu de CR. 


Les despeses reals han estat inferiors en 5,68 M€ a les previstes, principalment per la 


disminució de les despeses corrents de béns i serveis.  


El 10 de desembre del 2010 la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya va 


autoritzar la incorporació de 5,38 M€ de romanents de l’exercici 2009. Aquesta incorpo-


ració no ha estat suficient per equilibrar el resultat pressupostari, que ha estat negatiu de 


7,10 M€. 
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Quadre 24. Liquidació del pressupost. Exercici 2010 


Ingressos 


Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Drets 


liquidats 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=B–A) 


      


Cap. 3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ing. 130.987.260 2.872.880 133.860.140 125.847.779 (8.012.361) 


Venda de béns 91.758.418 1.076.458 92.834.876 103.296.566 10.461.690 


Prestació de serveis 2.508.189 4.507 2.512.696 3.805.445 1.292.749 


Altres ingressos 36.720.653 1.791.915 38.512.568 18.745.768 (19.766.800) 
      


Cap. 4. Transferències corrents 1.497.038 0 1.497.038 1.506.535 9.497 


Del sector públic estatal 1.297.038 0 1.297.038 1.080.384 (216.654) 


De l’Administració de la Generalitat 0 0 0 104.774 104.774 


D’empreses i altres ens públics de la Generalitat 0 0 0 250.000 250.000 


De l’exterior 200.000 0 200.000 71.377 (128.623) 
       


Cap. 5. Ingressos patrimonials 635.060 0 635.060 596.364 (38.696) 


Interessos de dipòsits 135.060 0 135.060 124.512 (10.548) 


Altres ingressos financers 500.000 0 500.000 471.852 (28.148) 
       


Cap. 6. Alienació d’inversions reals 10.120.000 0 10.120.000 0 (10.120.000) 


Alienació d’edificis i altres construccions 10.120.000 0 10.120.000 0 (10.120.000) 
      


Cap. 8. Variació actius financers 330.000.000 (974.174) 329.025.826 334.404.902 5.379.076 


Aportacions al fons patrimonial 330.000.000 (974.174) 329.025.826 329.025.826 0 


Romanents de tresoreria d’exercicis anteriors 0 0 0 5.379.076 5.379.076 
      


Total 473.239.358 1.898.706 475.138.064 462.355.580 (12.782.484) 


      


Despeses 


Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Obligacions 


reconegudes 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=A–B) 


      


Cap. 1. Remuneracions del personal 179.051.910 (607.104) 178.444.806 180.719.524 (2.274.718) 


Personal laboral 144.774.370 (261.440) 144.512.930 147.831.143 (3.318.213) 


Assegurances i cotitzacions socials 33.024.886 (25.843) 32.999.043 32.416.458 582.585 


Pensions i altres prestacions socials 1.252.654 (319.821) 932.833 471.923 460.910 
       


Cap. 2. Despeses corrents de béns i serveis 206.346.153 3.834.698 210.180.851 204.651.882 5.528.969 


Lloguers i cànons  20.322.423 0 20.322.423 21.343.243 (1.020.820) 


Conservació i reparació 3.461.262 0 3.461.262 3.194.982 266.280 


Material, subministraments i altres 176.679.106 3.836.198 180.515.304 175.164.019 5.351.285 


Indemnitzacions per raó del servei 5.883.362 (1.500) 5.881.862 4.949.638 932.224 
      


Cap. 3. Despeses financeres 1.940.524 0 1.940.524 1.207.832 732.692 


Despeses financeres dels préstecs en euros 1.309.100 0 1.309.100 42.872 1.266.228 


Altres despeses financeres 631.424 0 631.424 1.164.960 (533.536) 
       


Cap. 6. Inversions reals 85.900.771 (1.328.888) 84.571.883 82.880.551 1.691.332 


Inversions en edificis i altres construccions 315.000 0 315.000 91.323 223.677 


Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 5.282.000 (437.506) 4.844.494 4.191.887 652.607 


Inversions en material de transport 50.000 0 50.000 57.472 (7.472) 


Inversions en mobiliari i estris 198.000 0 198.000 103.538 94.462 


Inversions en equip de procés de dades i telec. 1.198.922 0 1.198.922 1.303.537 (104.615) 


Inversions en immobilitzat material 40.000 0 40.000 3.415 36.585 


Inversions en immobilitzat immaterial 78.816.849 (891.382) 77.925.467 77.129.379 796.088 
      


Total 473.239.358 1.898.706 475.138.064 469.459.789 5.678.275 


       


Total resultat pressupostari 0 0 0 (7.104.209) (7.104.209) 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost i informe anual del Grup. 
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Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 
 


A continuació es presenta la Liquidació del pressupost del Grup de l’exercici 2011. 


 


Quadre 25. Liquidació del pressupost. Exercici 2011 


Ingressos 


Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Drets 


liquidats 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=B–A) 
      


Cap. 3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ing. 125.863.065 0 125.863.065 117.408.103 (8.454.962) 


Venda de béns 99.909.169 0 99.909.169 88.629.912 (11.279.257) 


Prestació de serveis 2.753.708 0 2.753.708 2.818.641 64.933 


Altres ingressos 23.200.188 0 23.200.188 25.959.550 2.759.362 
      


Cap. 4. Transferències corrents 894.566 6.534.000 7.428.566 8.082.965 654.399 


Del sector públic estatal 864.566 0 864.566 750.439 (114.127) 


De l’Administració de la Generalitat 30.000 6.534.000 6.564.000 7.406.182 842.182 


D’empreses i altres ens públics de la Generalitat  0 0 0 (140.000) (140.000) 


De l’exterior 0 0 0 66.344 66.344 
       


Cap. 5. Ingressos patrimonials 644.481 0 644.481 690.487 46.006 


Interessos de dipòsits 136.239 0 136.239 194.139 57.900 


Altres ingressos financers 508.242 0 508.242 496.348 (11.894) 
       


Cap. 6. Alienació d’inversions reals 17.113.063 (8.000.000) 9.113.063 35.849 (9.077.214) 


Alienació d’edificis i altres construccions 17.113.063 (8.000.000) 9.113.063 35.849 (9.077.214) 
      


Cap. 7. Transferències de capital 0 1.350.000 1.350.000 1.361.753 11.753 


De l’Administració de la Generalitat  0 1.350.000 1.350.000 1.361.753 11.753 
      


Cap. 8. Variació actius financers 300.000.000 156.000 300.156.000 300.687.687 531.687 


Aportacions al fons patrimonial 300.000.000 156.000 300.156.000 300.156.000 0 


Realització d’altres inversions financeres 0 0 0 531.687 531.687 
      


Total 444.515.175 40.000 444.555.175 428.266.844 (16.288.331) 
      


Despeses 


Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Obligacions 


reconegudes 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=A–B) 
      


Cap. 1. Remuneracions del personal 165.720.497 0 165.720.497 164.284.627 1.435.870 


Personal laboral 133.314.319 0 133.314.319 133.290.784 23.535 


Assegurances i cotitzacions socials 32.079.551 0 32.079.551 30.907.540 1.172.011 


Pensions i altres prestacions socials 326.627 0 326.627 86.303 240.324 
       


Cap. 2. Despeses corrents de béns i serveis 200.646.620 40.000 200.686.620 193.019.370 7.667.250 


Lloguers i cànons  22.089.128 0 22.089.128 20.052.742 2.036.386 


Conservació i reparació 3.813.660 0 3.813.660 3.206.701 606.959 


Material, subministraments i altres 169.968.781 40.000 170.008.781 165.680.842 4.327.939 


Indemnitzacions per raó del servei 4.775.051 0 4.775.051 4.079.085 695.966 
      


Cap. 3. Despeses financeres 1.531.342 0 1.531.342 1.373.050 158.292 


Despeses financeres dels préstecs en euros 918.000 0 918.000 208.349 709.651 


Altres despeses financeres 613.342 0 613.342 1.164.701 (551.359) 
       


Cap. 6. Inversions reals 76.616.716 0 76.616.716 74.066.989 2.549.727 


Inversions en edificis i altres construccions 240.000 0 240.000 0 240.000 


Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 6.013.180 0 6.013.180 4.436.818 1.576.362 


Inversions en material de transport 62.157 0 62.157 59.861 2.296 


Inversions en mobiliari i estris 78.323 0 78.323 80.642 (2.319) 


Inversions en equip de procés de dades i telec. 844.500 0 844.500 1.191.838 (347.338) 


Inversions en immobilitzat material 5.000 0 5.000 712 4.288 


Inversions en immobilitzat immaterial 69.373.556 0 69.373.556 68.297.118 1.076.438 
      


Total 444.515.175 40.000 444.555.175 432.744.036 11.811.139 
       


Total resultat pressupostari 0 0 0 (4.477.192) (4.477.192) 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost i informe anual del Grup. 
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En l’exercici 2011 els drets liquidats han estat inferiors en 16,29 M€ als previstos, com a 


conseqüència principalment de la disminució d’11,11 M€ dels ingressos de publicitat sobre 


els previstos i de la no realització dels ingressos per venda d’edificis i altres construccions 


previstos a TVC. Tal com es va fer en l’exercici 2010, en el pressupost inicial es va incloure 


la previsió d’ingressos de la venda de l’edifici de CR, que no es va realitzar. La Generalitat 


va realitzar diverses aportacions i subvencions a CR per un total de 8,00 M€ per com-


pensar el dèficit provocat per no haver venut l’immoble. Les despeses han estat 11,81 M€ 


inferiors a les previstes. Ni el descens de les despeses previstes ni les aportacions 


extraordinàries de la Generalitat han estat suficients per compensar la disminució dels 


ingressos, i el resultat pressupostari ha estat negatiu de 4,48 M€. 


 


Liquidació del pressupost de l’exercici 2012 


 


En el quadre 26 a la pàgina següent es presenta la Liquidació del pressupost del Grup 


de l’exercici 2012.  


 


En l’exercici 2012 els drets liquidats han estat inferiors en 24,03 M€ als previstos i les 


despeses reconegudes han estat inferiors en 16,36 M€ a les previstes. Com en els dos 


exercicis precedents, en el pressupost inicial, dins dels ingressos previstos per Alienació 


d’edificis, el Grup ha inclòs l’ingrés previst per la venda de l’edifici de CR. La modificació 


pressupostària de les transferències corrents correspon principalment a les subvencions 


d’explotació extraordinàries per 2,52 M€ atorgades a la CCMA que va traspassar ínte-


grament a CR per compensar part del seu dèficit. Aquestes subvencions se sumen a les ja 


lliurades l’exercici 2011 amb la mateixa finalitat. La disminució de les despeses és conse-


qüència principalment de la disminució de les despeses corrents de béns i serveis. 


Tanmateix, aquesta disminució de les despeses previstes no ha estat suficient per com-


pensar la disminució dels ingressos. Això s’ha reflectit en un resultat pressupostari negatiu 


de 7,67 M€.  


 


La major part de les modificacions pressupostàries del capítol 3 d’ingressos, Altres in-


gressos, són conseqüència del canvi de criteri en la comptabilització del Fons de pro-


duccions (vegeu l’apartat 2.2.4 de l’informe 18/2014). 
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Quadre 26. Liquidació del pressupost. Exercici 2012 


Ingressos 


Pressupost 


aprovat Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Drets 


liquidats 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=B–A) 


       


Cap. 3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ing. 107.136.724 (13.859.915) 93.276.809 76.919.719 (16.357.090) 


Venda de béns 86.886.496 (359.333) 86.527.163 68.468.517 (18.058.646) 


Prestació de serveis 1.890.233 (177.658) 1.712.575 1.636.110 (76.465) 


Altres ingressos 18.359.995 (13.322.924) 5.037.071 6.815.092 1.778.021 


       


Cap. 4. Transferències corrents 777.919 2.533.394 3.311.313 3.423.356 112.043 


Del sector públic estatal 747.919 (52.919) 695.000 751.315 56.315 


De l’Administració de la Generalitat 0 2.587.125 2.587.125 2.582.125 (5.000) 


De l’exterior 30.000 (812) 29.188 89.916 60.728 


       


Cap. 5. Ingressos patrimonials 635.704 0 635.704 370.652 (265.052) 


Interessos de dipòsits 127.704 0 127.704 60.747 (66.957) 


Altres ingressos financers 508.000 0 508.000 309.905 (198.095) 


       


Cap. 6. Alienació d’inversions reals 10.000.000 (2.472.125) 7.527.875 9.777 (7.518.098) 


Alienació d’edificis i altres construccions 10.000.000 (2.472.125) 7.527.875 9.777 (7.518.098) 
       


Cap. 8. Variació actius financers 260.000.000 0 260.000.000 260.000.000 0 


Aportacions al fons patrimonial 260.000.000 0 260.000.000 260.000.000 0 
      


Total 378.550.347 (13.798.646) 364.751.701 340.723.504 (24.028.197) 


      


Despeses 


Pressupost 


aprovat  Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


(A) 


Obligacions 


reconegudes 


(B) 


Saldo 


pressupostari 


(C=A–B) 


       


Cap. 1. Remuneracions del personal 149.658.804 0 149.658.804 146.920.035 2.738.769 


Personal laboral 119.285.144 0 119.285.144 116.677.945 2.607.199 


Assegurances i cotitzacions socials 30.373.660 0 30.373.660 30.242.090 131.570 


       


Cap. 2. Despeses corrents de béns i serveis 159.220.551 47.936.258 207.156.809 196.359.507 10.797.302 


Lloguers i cànons  18.645.235 594.960 19.240.195 16.609.031 2.631.164 


Conservació i reparació 3.402.014 260.268 3.662.282 2.946.723 715.559 


Material, subministraments i altres 134.140.718 46.418.618 180.559.336 174.248.235 6.311.101 


Indemnitzacions per raó del servei 3.032.584 662.412 3.694.996 2.555.518 1.139.478 


       


Cap. 3. Despeses financeres 1.368.779 (675.744) 693.035 726.209 (33.174) 


Despeses financeres dels préstecs en euros 868.494 (786.843) 81.651 269.567 (187.916) 


Altres despeses financeres 500.285 111.099 611.384 456.642 154.742 


       


Cap. 6. Inversions reals 68.302.213 (61.059.160) 7.243.053 4.388.072 2.854.981 


Inversions en edificis i altres construccions 225.600 274.400 500.000 5.600 494.400 


Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 4.821.100 (589.540) 4.231.560 2.686.270 1.545.290 


Inversions en material de transport 59.157 90.843 150.000 62.291 87.709 


Inversions en mobiliari i estris 74.963 35.037 110.000 46.442 63.558 


Inversions en equip de procés de dades i telec. 959.700 (248.700) 711.000 344.494 366.506 


Inversions en immobilitzat material 5.000 5.000 10.000 1.165 8.835 


Inversions en immobilitzat immaterial 62.156.693 (60.626.200) 1.530.493 1.241.810 288.683 
       


Total 378.550.347 (13.798.646) 364.751.701 348.393.823 16.357.878 


       


Total resultat pressupostari 0 0 0 (7.670.319) (7.670.319) 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost i informe anual del Grup. 
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Conciliació entre el Resultat pressupostari i el Compte de pèrdues i guanys 


A continuació es presenta per als exercicis 2010, 2011 i 2012 la conciliació entre el resultat 


comptable i el resultat pressupostari. 


 


Quadre 27. Conciliació entre el resultat comptable i el resultat pressupostari 


Concepte 2010 2011 2012 


Resultat pressupostari (7.104.209) (4.477.192) (7.670.319) 


Inversions realitzades immobilitzat 82.880.551 74.066.991 4.388.072 


Ingressos aportacions de capital (334.404.902) (301.517.753) (260.000.000) 


Dotacions per amortitzacions  (90.273.652) (84.802.586) (11.411.188) 


Variació d’existències productes acabats 3.620.074 61.882 (16.325.400) 


Variació d’existències  (154.185) (118.949) (679.138) 


Subvencions de capital traspassades a resultat de l’exercici 338.908.844 309.691.113 284.352.481 


Resultat per alienacions immobilitzat (1.605.335) (1.310.012) (148.414) 


Deteriorament instruments financers (32.556) 0 0 


Ingrés dissolució Mesfilms Inversions, SL 0 (531.687) 0 


Provisions empreses associades 0 (712.200) 76.977 


Resultat Compte de pèrdues i guanys (8.165.370) (9.650.393) (7.416.929) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


 


4. CONTRACTE PROGRAMA I PLA D’ACTIVITATS 


L’article 31.2 de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 


Catalunya, estableix que la provisió de les aportacions de la Generalitat s’ha de dur a 


terme, de manera transparent i proporcionada a les missions de servei públic, per mitjà del 


contracte programa. Aquest ha de tenir una durada necessàriament pluriennal; ha de fixar, 


a partir del que estableix aquesta llei, els objectius de servei públic que han de ser as-


sumits per la CCMA, i ha de garantir un marc de finançament estable i de sanejament 


econòmic. L’article 21 de la Llei 11/2007 estableix el contingut del contracte programa que 


la CCMA ha de subscriure amb el Govern de la Generalitat. 


 


El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 11 de febrer del 2010, va aprovar la 


Resolució 612/VIII per la qual s’aprova el primer mandat marc del sistema públic au-


diovisual. Aquest document normatiu estableix les línies bàsiques que han d’inspirar l’acció 


del sistema públic audiovisual català. El Parlament de Catalunya ha d’aprovar cada sis 


anys un mandat marc que estableixi els objectius que ha d’assolir el sistema públic audio-


visual per garantir el compliment de la funció de servei públic en els termes que estableix 


l’article 29.2 de la Llei 22/2005. El contingut del mandat marc s’ha de desplegar en els 


corresponents contractes programa. 


 


L’article 11.h de la Llei 11/2007 estableix que correspon al Consell de Govern aprovar, a 


proposta del director general, el Pla d’activitats de la Corporació, i també el Pla d’actuació 


de les seves empreses filials. D’acord amb l’article 12.2 és suficient per a la seva aprovació 


el vot a favor de la majoria dels membres de dret. 
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L’últim contracte programa aprovat entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la 


CCMA va ser per al període 2006-2009. A la data d’elaboració del present informe no s’ha 


subscrit el contracte programa per als exercicis 2010 i següents. 


 


El Pla d’activitats per a l’exercici 2012 va ser aprovat pel Consell de Govern en sessió de 


30 de novembre del 2011 dins de l’Avantprojecte de pressupostos per a l’exercici 2012. 


 


El Grup està integrat dins del programa pressupostari 533, Mitjans de comunicació social, 


del Departament de la Presidència de la Generalitat. L’objectiu estratègic que afecta el 


Grup fa referència a assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat 


dels mitjans de comunicació públics, i també el servei a la ciutadania com a elements clau 


per enfortir l’espai català de comunicació. Els objectius operatius inclouen el següent: 


 


• Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en ca-


talà, amb capacitat d’incidència, que potenciï la indústria audiovisual i la cultura cata-


lana, i projecti referents propis i valors constructius. 


• Proporcionar al teixit empresarial, cultural i social del país espais publicitaris de difusió i 


promoció de la seva activitat que contribueixen alhora al manteniment del servei públic 


audiovisual. 


• Optimitzar la gestió i ajustar els serveis a les necessitats estratègiques del grup d’em-


preses de la CCMA, d’acord amb el que estableixi el contracte programa. 


 


El programa pressupostari inclou els indicadors següents: 


 


Quadre 28. Indicadors del gestor 


Descripció Gestor Unitat Previst 2012 


Execució del projecte de racionalització d’espais CCMA % 70 


Consolidació del Pla d’arquitectura de marques CCMA % 80 


Estudi de noves vies de comercialització CCMA % 80 


Elaboració del contracte programa CCMA % 100 


Hores emissió anuals que promoguin la solidaritat i la integració de col·lectius 


minoritaris i desafavorits: superior a 100 


TVC Nombre 100 


Hores d’emissió anuals de programes culturals i educatius: superiors a 3.500 TVC Nombre 3.500 


Estudi d’opinió pública del Consell de l’Audiovisual de Catalunya: TVC ha de ser 


capdavantera en l’enquesta sobre imparcialitat política 


TVC % 100 


Estudi d’opinió pública del Consell de l’Audiovisual de Catalunya: Continuar sent 


la cadena preferida pel que fa a la programació infantil i juvenil 


TVC % 100 


Nombre d’usuaris únics dels webs de CR segons l’Oficina de Justificació de la 


Difusió 


CR Nombre 320.000 


Aportació de concerts de CR a la Unió Europea de Radiodifusió CR Nombre 120 


Difusió de les obres de catàleg TVC Edic. i 


Public., SA 


Nombre 3.400 


Font: Programa pressupostari 533 (pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2012). 
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Ni els comptes anuals del Grup ni els individuals de les entitats que el formen inclouen 


informació sobre l’execució del pressupost per programes. 


 


 


 


5. CONTRACTACIÓ 


El treball realitzat en l’àrea de contractació que es presenta en aquest apartat inclou els 


expedients tramitats per totes les empreses integrants del Grup. 


 


Normativa aplicable 


 


En el període fiscalitzat la normativa aplicable en matèria de contractació és la Llei 


30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP) fins al 15 de desembre 


del 2011 i el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel 


Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, des del 16 de desembre del 2011. 


 


La CCMA i les empreses del Grup tenen la consideració de poder adjudicador no admi-


nistració pública. D’acord amb el TRLCSP, els poders adjudicadors que no són adminis-


tració pública han de seguir les especificacions previstes en el TRLCSP per als contractes 


subjectes a regulació harmonitzada. Per als contractes no harmonitzats han d’aprovar unes 


instruccions internes de contractació d’obligat compliment en l’àmbit intern que regulin els 


procediments de contractació de forma que quedi garantida l’efectivitat dels principis de 


publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i que els 


contractes siguin adjudicats a l’oferta econòmicament més avantatjosa. El Consell de Go-


vern de la CCMA va aprovar les Instruccions de contractació per a totes les empreses del 


Grup el 26 de novembre del 2008 (modificades el 14 d’abril del 2010, el 28 de setembre 


del 2011 i el 7 de març del 2012).  


 


Encara que el contingut de les instruccions de contractació no està legalment establert, 


aquestes constitueixen la norma interna que servirà de base per tramitar els expedients de 


contractació no harmonitzats amb la garantia dels principis enumerats en el paràgraf 


anterior. Per complir amb aquest objectiu no n’hi ha prou d’enumerar els principis sinó que 


cal establir procediments concrets. A més, el TRLCSP estableix determinats preceptes que 


són d’aplicació a tota la contractació del sector públic, el desenvolupament dels quals 


també és convenient que s’incorpori a les instruccions per unificar en un únic text tota la 


normativa interna aplicable a la contractació. A continuació es fan uns comentaris sobre el 


contingut de les Instruccions de contractació de la CCMA que la Sindicatura considera que 


permetrien millorar-lo: 


 


• Encara que el TRLCSP no ho diu expressament, per raons de seguretat jurídica per 


garantir el principi de transparència, en les Instruccions de contractació hauria de 


constar expressament la signatura electrònica de l’òrgan competent. En les Instruccions 
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de la CCMA no hi consta la signatura de l’òrgan que les ha aprovat. Seria recomanable, 


per garantir el principi de transparència, que en les Instruccions de contractació hi 


constés expressament la signatura electrònica de l’òrgan competent. 


 


• L’article 22.2 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector públic 


han de vetllar per l’eficiència i el manteniment dels termes acordats en l’execució dels 


processos de contractació pública, afavorir l’agilitació dels tràmits, valorar la innovació i 


la incorporació d’alta tecnologia com aspectes positius en els procediments de 


contractació pública i promoure la participació de la petita i mitjana empresa i l’accés 


sense cost a la informació, en els termes previstos legalment. Les Instruccions de 


contractació de la CCMA no fan una referència expressa als aspectes anteriors. Seria 


recomanable que en les Instruccions de contractació s’introduïssin mesures per al 


compliment del precepte d’eficiència esmentat. 


 


• D’acord amb l’article 191 del TRLCSP, les Instruccions han de garantir l’adjudicació a 


l’oferta econòmica més avantatjosa i el compliment dels principis de publicitat, con-


currència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. Per complir aques-


ta previsió de la Llei, les Instruccions s’hi haurien de pronunciar expressament i, a més, 


haurien de desenvolupar els criteris per fer efectiva aquesta obligació i assegurar la 


correcta aplicació de la discrecionalitat en els casos en què s’adoptin criteris que 


depenguin de l’apreciació de l’òrgan de contractació. També haurien de mencionar 


expressament que en la determinació dels criteris de valoració es dóna preponderància 


als quantificables amb fórmules. Les Instruccions de la CCMA estableixen que els 


criteris d’adjudicació i la seva ponderació s’establiran en el Plec de condicions, però no 


preveuen que es doni preponderància als criteris quantificables mitjançant fórmules, ni 


estableixen ponderacions orientatives per als criteris d’adjudicació. 


 


• L’article 50 del TRLCSP estableix que els ens, organismes i entitats del sector públic 


que no tinguin el caràcter d’administració pública podran remetre a un arbitratge, 


conforme a les disposicions de la Llei 60/2003, del 23 de desembre, d’arbitratge, la 


solució de les diferències que puguin sorgir als efectes, compliment i extinció dels 


contractes que es formalitzin. Les Instruccions de la CCMA no fan referència a aquest 


aspecte. 


 


Revisió d’expedients 


A partir del detall facilitat per la CCMA dels expedients de contractació tramitats en els 


exercicis 2010, 2011 i 2012 (quadre 29) s’han revisat quaranta-dos expedients (set del 


2010, onze del 2011 i vint-i-quatre del 2012) seleccionats tenint en compte l’import, 


l’objecte i la forma d’adjudicació. En el quadre 30 es presenta un resum dels expedients 


analitzats. En l’Annex es mostra el detall dels expedients fiscalitzats. 


 


Els procediments i formes d’adjudicació emprats han estat els següents: 
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Quadre 29. Contractes licitats 


Tipus 


Exercici 2010 Exercici 2011 Exercici 2012 Total 


Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import 


Obert 4 978.500 54 53.805.260 42 27.742.944 100 82.256.704 


NP 36 12.796.300 3 227.000 1 185.000 40 13.208.300 


NSP 199 13.020.752 190 13.880.107 111 8.290.250 500 35.191.109 


Acord marc 4 10.165.000 2 4.150.000 4 5.800.000 10 20.115.000 


Total 243 36.960.552 249 72.062.367 158 42.018.194 650 151.041.113 


Imports en euros (IVA exclòs). 


Font: Elaboració pròpia. 


Clau: NP: Negociat amb publicitat. NSP: Negociat sense publicitat. 


 


Quadre 30. Resum dels expedients analitzats 


Tipus 


Nombre 


d’expedients 


Import 


licitat 


Percentatge de la mostra 


sobre el total licitat 


Obert 25 66.297.344 80,33 


Negociat amb publicitat 3 6.420.500 48,61 


Negociat sense publicitat 7 5.768.000 16,39 


Acord marc 7 15.165.000 75,39 


Total 42 93.650.844 62,00 


Imports en euros (IVA exclòs). 


Font: Elaboració pròpia. 


 


De la revisió dels expedients de contractació es desprenen les observacions següents:1 


 


1. L’expedient 5 s’ha tramitat com un procediment negociat per raons artístiques, tèc-


niques o d’exclusivitat. En l’informe d’inici de l’expedient es diu que només hi ha dos 


proveïdors que podien prestar el servei i que l’empresa adjudicatària “econòmicament 


surt millor”. En aquest expedient no hi ha plec de clàusules. TVC va demanar, amb 


anterioritat a l’inici de l’expedient, ofertes als dos únics proveïdors que segons la seva 


opinió podien prestar el servei. L’únic criteri d’adjudicació va ser el preu. L’expedient 


es va iniciar amb posterioritat a l’adjudicació i signatura del contracte (l’oferta del 


proveïdor i la signatura del contracte es van fer el maig del 2010, però l’expedient no 


es va iniciar fins a l’octubre). 


 


2. L’expedient 35 es va tramitar per procediment negociat sense publicitat perquè dos 


concursos convocats els exercicis 2011 i 2012 van quedar deserts. No obstant això, 


l’article 170 del TRLCSP estableix que es pot utilitzar el procediment negociat en 


aquestes circumstàncies sempre que no es modifiquin les condicions essencials del 


contracte. En aquest cas, es van tramitar dos concursos que tenien per objecte 


l’alienació d’immobles de Madrid i de l’Hospitalet de Llobregat, respectivament, mentre 


 


 


1. Com a conseqüència de les al·legacions presentades s’ha eliminat una observació. 
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que el procediment negociat és per ambdós conjuntament i se li afegeix Girona. Per 


tant, en opinió de la Sindicatura, s’han modificat les condicions essencials dels pro-


cediments que van quedar deserts. 


 


3. El plec de l’expedient 7, tramitat per procediment negociat sense publicitat, no 


estableix quins seran els aspectes objecte de negociació. 


 


4. El plec de l’expedient 17, tramitat per procediment negociat sense publicitat, estableix 


que la negociació serà sobre l’oferta econòmica, el termini d’entrega i les propostes de 


millora i que, “una vegada fixades definitivament les ofertes dels licitadors, després de 


la negociació, l’adjudicació del contracte s’efectuarà mitjançant la valoració dels cri-


teris següents [...]”. No obstant això, en l’acta d’adjudicació es manifesta que “la Mesa 


de contractació es va reunir el dia 16 de desembre del 2011 per obrir el contingut de 


les ofertes presentades pels licitadors. El procediment seguit ha estat de valorar les 


ofertes com si fos un concurs i després convocar els tres licitadors amb millor pun-


tuació a la fase de negociació”. Aquest procediment no s’ajusta al que estableix el 


plec, que preveu la negociació amb tots els licitadors i la posterior valoració de les 


ofertes. En cap moment el plec preveu una valoració prèvia per a la selecció de tres 


proveïdors amb els quals es negociarà. 


 


5. En l’expedient 11 s’inclou com a element acreditatiu de la solvència tècnica, presentar 


“documentació acreditativa i suficient que demostri la implantació del licitador a 


Catalunya” i “experiència demostrable en el mercat català”. L’article 62 del TRLCSP 


estableix que els requisits mínims de solvència han d’estar vinculats a l’objecte del 


contracte i ser-hi proporcionals. En opinió de la Sindicatura, en aquest cas no es 


compleixen aquests requisits de vinculació i proporcionalitat. A més, aquests elements 


podrien ser restrictius de la competència.  


 


6. El plec de clàusules de l’expedient 2 inclou entre els criteris de valoració “l’experiència 


en serveis d’àmbit similar a la CCMA”. En l’expedient 6 s’inclou com a criteri de 


valoració “l’experiència acreditada en feines de digitalització de fons documentals 


d’àudio i vídeo”. El plec de l’expedient 7 inclou com a criteri de valoració “l’experiència 


demostrable de realització de feines equivalents relacionades amb el món de la 


producció audiovisual o equivalent”. El plec de l’expedient 14 inclou com a criteri de 


valoració “referències; certificats positius de bona execució de manteniment d’ins-


tal·lacions de veu i dades, dins els darrers tres anys, en contractes de volum i carac-


terístiques similars al contracte objecte de la present concurrència pública d’ofertes”. 


L’experiència forma part de la solvència, però no pot ser considerada com a criteri de 


valoració. 


 


7. En l’expedient 16 s’inclou com a criteri de valoració la “capacitat d’oferta de servei i 


immediatesa resposta”, que es defineix de la forma següent: “aquest aspecte es 
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valorarà en funció de la descripció de l’empresa, la seva estructura organitzativa i els 


recursos de personal i equipament propi de què disposa”. També s’hi inclou com a 


criteri la “valoració dels currículums professionals i de les condicions laborals del 


personal”, que es defineix com “formació, experiència, coneixement de recintes es-


portius, coneixement per enviaments per FTP, coneixements d’edició no lineal i infor-


màtics”, i l’estabilitat dels equips assignats a TVC (del qual no es fa cap descripció 


addicional). De l’informe de valoració es desprèn que en la valoració dels criteris 


esmentats es va tenir en compte principalment el fet que els operadors de càmera 


fossin fixos de plantilla o autònoms i el coneixement que tinguessin dels recintes 


esportius de Catalunya. Aquests aspectes s’haurien d’haver explicitat en els plecs 


perquè tots els licitadors en tinguessin coneixement. 


 


8. En l’expedient 19 s’inclou com a criteri de valoració l’organització empresarial, que es 


defineix en la forma següent: “es valorarà l’adequació de l’oferta a l’execució de l’ob-


jecte del contracte prenent-se en consideració els serveis de doblatge prestats a 


empreses de comunicació audiovisual televisiva, l’estructura organitzativa empresarial 


del licitador, els recursos de personal del licitador i la formació, experiència i estabilitat 


d’aquests. Per valorar aquest criteri, els licitadors hauran d’aportar la documentació 


següent: organigrama de l’empresa i descripció de la plantilla (categoria, data d’alta, 


tipus de contracte); nombre d’hores doblades en els últims dotze mesos; una relació 


dels principals clients, amb especificació de les hores doblades per a cadascun d’ells, 


i procés de doblatge, que inclou flux del procés, descripció d’activitats, certificacions 


externes de qualitat”. Aquest criteri conté tots els elements per ser un criteri de 


solvència i, per tant, no pot ser utilitzat com a criteri de valoració.  


 


9. Els plecs de prescripcions tècniques dels expedients 8 i 19 inclouen una clàusula que 


estableix que els estudis de doblatge adjudicataris només poden contractar aquells 


traductors i correctors lingüístics homologats per TVC. TVC realitza proves d’homolo-


gació de traductors i correctors lingüístics de forma esporàdica. En els exercicis 


fiscalitzats no es va fer cap convocatòria d’homologació. La darrera convocatòria 


pública d’homologació d’anglès es va fer l’any 2001. 


 


Els responsables de la CCMA han manifestat que encara que no s’han fet proves 


públiques, el Departament d’Assessorament Lingüístic ha mantingut un sistema de 


validació d’aptitud de traductors i lingüistes amb l’objectiu de mantenir unes llistes 


actualitzades que es proporcionen als estudis de doblatge i a les productores, i que 


en l’exercici 2012 l’esmentat Departament va establir uns criteris d’actualització i man-


teniment de les llistes que es revisen anualment, així com un criteri de convocatòria de 


proves en funció d’un nombre mínim establert de lingüistes i traductors per als 


diferents idiomes. No obstant això, a la data de tancament del treball no s’havia fet cap 


convocatòria pública de proves. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 30/2014 


45 


10. El plec de clàusules de l’expedient 25 inclou com a criteris de valoració la quantitat, 


qualitat, varietat i idoneïtat dels equips i la disponibilitat i capacitació del personal 


especialitzat, però no s’especifica què ha d’entendre el licitador per idoneïtat, o per 


qualitat o quina quantitat es valorarà i de què, ni tampoc a què es refereix la varietat ni 


què s’ha d’entendre per disponibilitat i com es puntuarà ni quins requisits es valoraran 


en la capacitació del personal especialitzat. El plec també inclou que els licitadors han 


de presentar una llista de tarifes de tot el seu utillatge, tot i que aquests preus no seran 


puntuables per a l’adjudicació del contracte marc. Encara que aquests preus efecti-


vament no es valoren com a oferta econòmica, sí que es tenen en compte per efectuar 


les valoracions d’altres criteris. 


 


11. El plec de clàusules de l’expedient 29 inclou com a criteri d’adjudicació la dispo-


nibilitat i capacitació del personal, que es descriu de la forma següent: “es valorarà el 


perfil professional del personal presentat pel proveïdor, que presentarà els currículums 


del personal, així com la documentació que acrediti la seva formació i coneixement en 


el servei.” De la definició del criteri sembla que només es valori la capacitació, ja que 


no inclou cap referència al concepte “disponibilitat” i únicament estableix que es 


valorarà el currículum i el perfil professional. En canvi, l’informe tècnic sobre la valo-


ració de les ofertes estableix que es valora la disponibilitat i la composició de l’equip 


tècnic fent una anàlisi de la formació o el coneixement que disposen en els serveis 


objecte del contracte i que s’ha tingut en compte la disponibilitat per portar a terme el 


servei i la capacitació del personal que es posarà a disposició del contracte.  


 


12. En l’expedient 32 s’inclou com a criteri de valoració les “certificacions del licitador dels 


diferents fabricants dels productes de la licitació”. Aquest criteri és un element de 


solvència. 


 


13. En l’expedient 1 s’inclou com a criteri de valoració “estar en possessió d’un certificat 


de sistema de gestió ambiental”. D’acord amb l’article 70 de la LCSP i amb l’informe 


4/2003 de la Junta de Contractació Administrativa de la Generalitat, l’acreditació del 


compliment de les normes de gestió ambiental és un criteri de solvència i no de 


valoració. 


 


14. En els expedients 1, 2, 3, 9, 10, 13, 20, 25, 27, 32, 37 i 40 s’inclouen com a criteri de 


valoració les millores en la gestió del servei però no s’especifica com es valoraran ni 


es descriuen de forma concreta. La descripció és, per exemple, la següent (expedient 


27): “s’entendrà com a proposta de millora oferta pel licitador, qualsevol característica 


del producte o peculiaritat del servei ofert que el diferenciï de la resta de possibles 


competidors i suposi un valor afegit per a les necessitats de TVC.” En altres casos 


únicament s’inclou “propostes de millora. Valor afegit per a les necessitats de TVC” o 


bé “propostes de millora en relació a qualsevol dels punts expressats en el plec de 


prescripcions tècniques i que es consideri que aporten un valor real als serveis re-


querits”. En l’expedient 10 la valoració de les millores resulta determinant en l’ad-
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judicació. Es valora com a millora en aquest expedient el següent: “contracte anual 


SAT Carrier: s’ha valorat com a millora, ja que no era una exigència del plec, però es 


considera molt interessant donat el volum i la maquinària que hi ha instal·lada a TVC”. 


15. L’expedient 2 es va tramitar per procediment restringit. La primera fase tenia per 


objecte l’avaluació de la solvència dels licitadors i la selecció de cinc per a la segona 


fase, en la qual es valoraven les ofertes d’acord amb tres criteris (detall del servei, 


oferta econòmica i millores). El plec de la segona fase estableix que “la valoració final 


dels oferents es farà sumant els punts aconseguits en la primera fase d’aquesta 


licitació més els obtinguts en aquesta segona fase”. Aquest procediment no s’ajusta a 


la normativa vigent ja que tant les directives comunitàries com la LCSP i el TRLCSP 


distingeixen entre els requisits de solvència que han de reunir els empresaris per 


concórrer a les licitacions i els criteris que per a l’adjudicació dels contractes han 


d’utilitzar els òrgans de contractació. La jurisprudència comunitària ha declarat que els 


criteris per a l’admissió de licitadors no poden ser utilitzats com a criteris per de-


terminar l’adjudicació a la proposició més avantatjosa. 


 


16. En els expedients 3 i 4 el plec no inclou la fórmula de valoració de l’oferta econòmica. 


17. Els plecs de clàusules han d’incloure la codificació CPA (Classificació estadística de 


productes per activitats) pels contractes no subjectes a regulació harmonitzada i la 


codificació CPV (Vocabulari comú de contractes públics) pels contractes subjectes a 


regulació harmonitzada, d’acord amb el que estableix l’article 67 del Reial decret 


1098/2001. En el plec de clàusules de l’expedient 4 no s’inclou el CPA. En el plec de 


clàusules de l’expedient 6 no s’inclou el CPV, encara que sí s’inclou en l’anunci en el 


Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). 


 


18. En els expedients 1, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14 i 33 els plecs preveuen la presentació de 


dos sobres en lloc de tres, com correspondria d’acord amb l’article 150 del TRLCSP, 


malgrat que els criteris de valoració inclouen tant criteris avaluables mitjançant fórmula 


com criteris subjectes a judici de valor. 


 


19. En l’expedient 15 els criteris de valoració inclouen l’oferta econòmica, l’entrevista 


personal, la formació impartida i la proposta de servei. El plec no indica quins seran 


els aspectes que es valoraran mitjançant l’entrevista personal. L’informe de valoració, 


si bé inclou un comentari per a cada licitador, no justifica el perquè de les puntuacions 


assignades a les diferents empreses. L’informe de valoració inclou comentaris ge-


nèrics sobre els diferents criteris de valoració.  


 


20. En l’informe de valoració de l’expedient 27 no queden suficientment justificades les 


puntuacions atorgades als licitadors en els criteris “quantitat, qualitat, varietat i ido-


neïtat de l’equipament”, “disponibilitat i capacitació de personal especialitzat” i “pro-


postes de millora”. 
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21. L’article 117 del TRLCSP estableix que excepte que l’objecte del contracte ho justifi-


qui, les especificacions tècniques no poden esmentar una marca determinada i que 


s’autoritza fer esment d’una marca quan no sigui possible fer una descripció suficient-


ment precisa i intel·ligible de l’objecte del contracte, i que s’ha d’acompanyar de 


l’expressió “o equivalent”. 


Les especificacions tècniques del plec de l’expedient 32 fan referència a dos models i 


marques concrets d’equips informàtics de sobretaula i a una marca i model concret de 


monitor. D’acord amb el plec, la CCMA va fer unes proves tècniques prèvies dels 


equipaments sol·licitats als principals fabricants de les quals va resultar que els mo-


dels indicats van superar els requisits necessaris per satisfer les necessitats de les 


empreses de la CCMA. 


 


No obstant això, en els plecs d’aquest expedient no es justifica que les dues marques i 


models que s’esmenten siguin les úniques que puguin dur a terme satisfactòriament 


l’activitat de les empreses del Grup CCMA. Les proves que serveixen de justificació 


s’han portat a terme al marge del procediment de contractació. Per últim, les carac-


terístiques dels equips escollits les reuneixen també altres equips del mercat, per tant, 


la licitació s’hauria d’haver fet fent referència a les característiques genèriques dels 


equips, tal com estableix l’article 117 del TRLCSP i com s’ha pronunciat la Junta 


Consultiva de Contractació de l’Estat en la Recomanació sobre l’aplicació de marques 


comercials en la definició de les especificacions tècniques en els contractes l’objecte 


dels quals és la compra o l’arrendament d’ordinadors i altres equips informàtics. 


 


22. En l’expedient 8 es va acordar l’adjudicació el 27 de gener del 2012. Contra aquesta 


adjudicació es van interposar dos recursos. Els contractes es van signar el 3 de se-


tembre del 2012 amb efectes retroactius de l’1 de gener del 2012, fet que incompleix 


la normativa, ja que els efectes i execució del contracte no poden començar abans de 


la seva formalització. 


 


23. La disposició addicional primera del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de 


mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, es-


tableix que “els ens, organismes i entitats que formen part del sector públic d’acord 


amb l’article 3.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel 


Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, han de dictar en els seus àmbits 


respectius de competències les instruccions pertinents per a l’execució correcta dels 


serveis externs que hagin contractat, de manera que quedi clarificada la relació entre 


els gestors de l’Administració i el personal de l’empresa contractada, i evitar, en tot 


cas, actes que es puguin considerar determinants per al reconeixement d’una relació 


laboral, sense perjudici de les facultats que la legislació de contractes del sector 


públic reconeix a l’òrgan de contractació quant a l’execució de contractes. Amb 


aquesta finalitat, els esmentats ens, organismes i entitats, han de dictar abans del 31 
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de desembre del 2012 les instruccions pertinents per evitar actuacions que es puguin 


considerar determinants per al reconeixement d’una relació laboral.” 


 


El 31 de desembre del 2012 la CCMA i les empreses del Grup no disposaven d’ins-


truccions en el sentit esmentat. Els responsables de la CCMA han manifestat que el 


2013 es van aplicar les pautes dictades el març del 2013 per la Secretaria d’Admi-


nistració i Funció Pública de la Generalitat. 


6. SEGUIMENT DE RECOMANACIONS 


A continuació es presenta el seguiment de les recomanacions incloses en l’informe de 


fiscalització 13/2011, referit als exercicis 2007, 2008 i 2009, i les referides a contractació 


incloses en els informes 5/2011 (TVC) i 12/2011 (CCMA), corresponents als exercicis 2007, 


2008 i 2009.  


 


Descripció Situació 


La Sindicatura recomana que l’atorgament de complements 


salarials es faci de forma més rigorosa, justificada i deguda-


ment autoritzada. En aquest sentit, seria convenient que 


s’elaboressin unes instruccions que recollissin de manera 


clara la definició dels diferents complements salarials i la for-


ma d’aprovació d’aquests. A més, en tots aquells casos en 


què es pugui, s’haurien de delimitar els supòsits en els quals 


es possible la seva autorització i la política general quant a 


caducitats i imports. També s’haurien de definir de manera 


clara les persones competents per autoritzar-los. 


En el treball de fiscalització no s’han observat 


incidències referides a complements 


salarials. 


En l’àmbit de la contractació la Sindicatura recomana l’adop-


ció de mesures per tal de garantir en tots els casos el com-


pliment dels principis de publicitat, concurrència, transpa-


rència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i l’adju-


dicació dels contractes a l’oferta econòmicament més 


avantatjosa. En aquest sentit es recomana el següent: 


Les incidències en l’àmbit de contractació 


s’assenyalen en l’apartat 5. 


• L’adequació dels plecs de clàusules especialment pel 


que fa als criteris d’adjudicació, que s’han d’ajustar als 


establerts en l’article 134 de la LCSP. 


• La inclusió de les ponderacions dels criteris de valoració 


en els plecs i la forma en què es valoraran i la separació 


entre els criteris d’avaluació objectiva i aquells d’avalua-


ció subjectiva. 


• L’establiment en els plecs dels subcriteris de valoració 


que s’empraran. 


S’ha observat que alguns criteris d’adjudi-


cació emprats són en realitat elements de 


solvència i que alguns criteris de valoració no 


quedaven suficientment explicitats als plecs 


o estaven poc definits. 
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Descripció Situació 


En relació amb els acords marc es recomana: 


• Aplicar un criteri d’utilització limitada i estricta d’aquest 


sistema per les limitacions que suposa per a la lliure con-


currència. 


• Incloure sempre el valor estimat dels contractes que es 


deriven de l’acord marc durant la seva vigència. 


• Modificar les Instruccions internes de contractació per tal 


d’incloure la regulació del procediment de licitació dels 


acords marc sotmesos a regulació harmonitzada, que 


hauria d’incloure la publicació de l’anunci de licitació en 


el DOUE a més de publicar-lo en el perfil del contractant, 


la remissió de l’anunci relatiu a la subscripció de l’acord 


marc al DOUE en el termini de quaranta-vuit dies des de 


la seva subscripció; la impossibilitat d’adjudicar els 


contractes subjectes a regulació harmonitzada derivats 


d’un acord marc abans que s’hagi tramès l’esmentat 


anunci al DOUE; la formalització per escrit amb els adju-


dicataris. 


• Incloure en els plecs la puntuació mínima a assolir pels 


licitadors per poder formalitzar l’acord marc. 


En relació amb els acords marc, les Instruc-


cions de contractació aprovades el març del 


2012 hi fan una referència expressa. 


Els expedients analitzats referits a acords 


marc incloïen el valor estimat dels contractes 


que se’n puguin derivar i criteris per a la 


selecció dels licitadors. 


En relació amb els procediments negociats es recomana la 


seva utilització de manera restrictiva i la justificació objectiva 


en l’expedient dels motius que no permeten promoure la 


concurrència. 


En l’apartat 5 es fan diversos comentaris 


sobre els procediments negociats. 


En relació amb el servei de doblatge, es recomana l’esta-


bliment d’un procediment d’homologació de traductors i 


correctors lingüístics que permeti l’accés al màxim nombre 


possible de professionals qualificats que compleixin els 


requisits que TVC fixi. 


No s’ha establert el procediment d’homologa-


ció recomanat i no s’han fet proves d’homo-


logació convocades públicament en els exer-


cicis fiscalitzats. 


Tenint en compte el context econòmic actual i les previsibles 


restriccions pressupostàries que es produiran en els propers 


exercicis, la Sindicatura recomana una gestió acurada de la 


despesa. En aquest sentit, és urgent la signatura del nou 


contracte programa ajustat a les prescripcions de la Llei 


11/2007 i que es faci un acurat seguiment de les previsions 


financeres que se’n derivin, amb l’adequació i actualització 


del contracte programa quan sigui necessari. En el segui-


ment, adequació i actualització del contracte programa és 


fonamental el paper de la Comissió de Seguiment. Per 


aquest motiu és important que de les reunions de la Comis-


sió de Seguiment s’estenguin puntualment les actes 


corresponents. 


El Grup ha adoptat diverses mesures que 


s’expliquen en aquest informe, en el de TVC 


(18/2014) i en el de la CCMA (29/2014). 


A la data de tancament d’aquest informe no 


s’ha subscrit el contracte programa per als 


exercicis 2010 i següents (vegeu l’apartat 4). 
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7. FETS POSTERIORS 


 


Com a fets posteriors cal destacar els següents: 


 


• La Llei 6/2012, de l’1 d’agost, de modificació de la Llei 7/2010, del 31 de març, general 


de la comunicació audiovisual, estableix que per garantir un millor compliment de la Llei 


orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, els prestadors de titularitat 


pública del servei públic de comunicació audiovisual d’àmbit autonòmic han de complir 


les obligacions següents: 


 


a) Anualment s’ha d’aprovar un límit màxim de despesa per a l’exercici econòmic cor-


responent, que no es pot superar. 


 


b) La memòria i l’informe de gestió dels comptes anuals han de fer una referència 


expressa al compliment de l’equilibri i sostenibilitat financers. 


 


Si excepcionalment els comptes no estan en equilibri financer, els prestadors de 


titularitat pública del servei públic de comunicació audiovisual han de presentar a 


l’òrgan competent de la comunitat autònoma, per a la seva aprovació, una proposta 


de reducció de despeses per a l’exercici següent igual a la pèrdua o dèficit generat. 


 


Les aportacions patrimonials, contractes programa, encomanes de gestió, convenis 


o qualssevol lliuraments de la comunitat autònoma a favor, directament o indi-


rectament, dels prestadors de titularitat pública del servei públic de comunicació 


audiovisual requereixen la posada en marxa de la reducció de despeses es-


mentada.  


 


c) Abans de l’1 d’abril de cada any s’ha de presentar davant l’òrgan competent de la 


comunitat autònoma un informe en el qual es posi de manifest que la gestió de 


l’exercici immediatament anterior s’adequa als principis de la Llei orgànica d’esta-


bilitat pressupostària i estabilitat financera. 


 


La Llei 6/2012 va entrar en vigor el 2 d’agost del 2012, per la qual cosa el primer 


exercici d’aplicació d’aquesta disposició ha estat el 2013. 


 


• L’Acord de Govern del 25 de juny del 2013 autoritza la modificació estructural societària 


de la CCMA, mitjançant la fusió per absorció de CR per part de TVC, amb extinció de la 


societat absorbida, amb traspàs de tot el seu patrimoni a la societat absorbent i sub-


rogació d’aquesta, per successió universal, en tots els drets i obligacions de la societat 


absorbida. Mitjançant aquest Acord de Govern també s’aproven els estatuts socials de 


la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, anteriorment denominada Televisió 


de Catalunya, SA. 
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En compliment d’aquest Acord de Govern, el 13 de novembre del 2013 s’eleva a es-


criptura pública la fusió per absorció de TVC (societat absorbent) i CR (societat ab-


sorbida) fet que provoca l’extinció d’aquesta última i l’atribució a la primera del seu 


patrimoni íntegre, que adquireix per successió universal els drets i obligacions de la 


societat absorbida. Al mateix temps, TVC passa a denominar-se Corporació Catalana 


de Mitjans Audiovisuals, SA. 


 


• TVC i CR (actualment Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA) tenen en curs 


una inspecció fiscal, iniciada el novembre del 2013, sobre l’IVA dels exercicis 2012 i 


2013 i tenen oberts a inspecció per les autoritats fiscals les declaracions d’impostos 


corresponents als altres exercicis que encara no han prescrit. Com a conseqüència de 


la resolució de la inspecció fiscal en curs i, si s’escau, de la inspecció fiscal dels 


exercicis que no han prescrit, les diferències d’interpretació de la normativa podrien 


posar de manifest la necessitat de fer front a un deute tributari, l’import del qual no és 


susceptible de quantificació objectiva. Com a conseqüència d’aquesta acta d’inspecció, 


l’import que se’n derivi podria tenir un impacte molt significatiu sobre Efectiu i altres 


actius líquids equivalents de la societat. 


 


8. CONCLUSIONS 


La Sindicatura ha fiscalitzat els comptes anuals del Grup CCMA corresponents als exer-


cicis 2010, 2011 i 2012 integrat per la CCMA i les seves empreses filials: TVC; CR; TVCM; 


IC (fins a l’exercici 2010); AMD (fins a l’exercici 2010); Intracatalònia, SA; AVS, TVC 


Edicions i Publicacions, SA (fins a l’exercici 2011) i Mesfilms Inversions, SL (fins a l’exercici 


2011). La CCMA actua com a canalitzadora de les aportacions de la Generalitat a les 


empreses filials i com a gestora de la tresoreria del Grup.  


 


El 24 de maig del 2011 i el 28 d’agost del 2012 el Departament de la Presidència de la 


Generalitat de Catalunya va autoritzar la modificació de l’estructura societària de la CCMA 


mitjançant la fusió per absorció per part de TVC de les seves filials AMD i IC en el primer 


cas, i de TVC Edicions i Publicacions, SA, en el segon cas. El traspàs comptable es va fer 


amb efectes retroactius de l’1 de gener del 2011 en el primer cas i de l’1 de gener del 2012 


en el segon cas. El 2011 es va portar a terme la liquidació de Mesfilms Inversions, SL, que 


va generar una pèrdua de 0,42 M€ a TVC. Vang-3 Publicacions, SL va ser dissolta l’exercici 


2010. 


 


En els quadres següents es presenten els imports de les magnituds més rellevants dels 


estats financers dels exercicis 2010, 2011 i 2012 i l’evolució respecte de l’exercici pre-


cedent: 
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Quadre 31. Magnituds més rellevants 


Descripció 2010 2011 2012 


Import net de la xifra de negocis  107,10 91,45 70,10 


Despeses de personal 182,51 165,76 148,05 


Aprovisionaments i Altres despeses d’explotació 202,12 190,74 196,08 


Aportacions de capital de la Generalitat de Catalunya al Grup 329,03 301,51 260,00 


Imports en milions d’euros. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


Quadre 32. Evolució de les magnituds més rellevants 


Descripció 2010 2011 2012 


Import net de la xifra de negocis  9,60 (14,61) (23,35) 


Despeses de personal 2,87 (9,18) (10,68) 


Aprovisionaments i Altres despeses d’explotació (0,72) (5,63) 2,80 


Aportacions de capital de la Generalitat de Catalunya al Grup 2,60 (8,36) (13,77) 


Xifres en percentatge. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


En el període fiscalitzat destaca la disminució de l’Import net de la xifra de negocis, que ha 


passat de cobrir en l’exercici 2010 un 27,84% de la despesa conjunta en personal, 


aprovisionaments i altres despeses d’explotació, a cobrir només un 20,37% en l’exercici 


2012. A més, les aportacions de la Generalitat han disminuït en un 18,93% en termes 


monetaris i en un 25,28% en termes constants de l’exercici 2009 al 2012. La suma dels 


aprovisionaments i les altres despeses d’explotació presenta un increment en l’exercici 


2012 com a conseqüència del canvi de criteri en el Fons de produccions a TVC que es va 


classificar com a Existències (fins al 31 de desembre del 2011 estava classificat com a 


Immobilitzat intangible). Les despeses de personal presenten un descens acumulat des de 


l’exercici 2009 d’un 16,55%. 


 


La plantilla mitjana dels anys 2010, 2011 i 2012 va ser de 2.745, 2.619 i 2.571 persones, 


respectivament, el que representa una disminució d’onze persones l’exercici 2010, de cent 


vint-i-sis l’exercici 2011 i de quaranta-vuit l’exercici 2012. 


 


Les observacions i recomanacions que es presenten en aquest apartat s’han de considerar 


conjuntament amb les dels informes de fiscalització de la CCMA (29/2014) i de TVC 


(18/2014). 


 


En opinió de la Sindicatura, els comptes anuals del Grup dels exercicis 2010, 2011 i 2012 


expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació 


financera del Grup el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 2012 i els resultats de les 


seves operacions durant els exercicis anuals acabats en aquestes dates, excepte pels 


efectes que es deriven de l’observació 1 i els que es poguessin derivar de l’observació 2. 
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8.1. OBSERVACIONS 


A continuació es fa un resum de les observacions més rellevants que apareixen al llarg de 


l’informe. 


 


1. El valor de la participació de TVCM en AVS el 31 de desembre del 2010, del 2011 i del 


2012 era de 9,46 M€, de 12,27 M€ i de 8,97 M€, respectivament. No obstant això, 


TVCM, aplicant un criteri de prudència en no haver pogut examinar els comptes 


d’AVS, ha valorat en zero euros la seva participació en AVS en els tres exercicis. 


Aquest fet afecta la valoració de la participació de la CCMA en TVCM (vegeu l’apartat 


2.2.3). 


 


2. El 9 de gener del 2013 el Consell de Govern de la CCMA va instar TVC que posés en 


marxa una reorganització de les delegacions i equips de treball desenvolupant tota la 


producció possible amb personal intern i perquè, dins del marc normatiu vigent, 


adoptés les mesures necessàries per extingir, ja fos per resolució, per desistiment o 


per no renovació, tretze contractes de serveis signats durant els exercicis 2010 i 2011. 


La Sindicatura no es pot pronunciar sobre els possibles passius que es poguessin 


derivar d’aquestes cancel·lacions (vegeu l’apartat 2.2.10). 


 


3. El 31 de juliol del 2009 el conseller del Departament de Cultura i Mitjans de Comu-


nicació va resoldre fer efectiva una transferència extraordinària per a l’exercici 2009 de 


4,40 M€ a la CCMA per fer front al Pla de prejubilacions voluntàries de la CCMA i de 


les seves empreses filials. El Consell de Govern del 23 de desembre del 2009 va 


acordar oferir aquest Pla als treballadors de les empreses del Grup de més de cin-


quanta-set anys i amb més de quinze anys d’antiguitat, però no s’hi va acollir ningú. 


L’any 2010 el Consell de Govern de la CCMA va aprovar un Pla de viabilitat que incloïa 


una previsió d’acomiadaments selectius que afectava en total cent vint-i-una persones 


amb un cost total de 17,17 M€. Durant el període fiscalitzat es van acomiadar setanta-


nou treballadors amb un cost de 8,31 M€. En opinió de la Sindicatura els efectes dels 


acomiadaments selectius derivats del Pla de viabilitat van ser equivalents per a l’entitat 


als d’un pla de jubilacions (vegeu l’apartat 2.3.1). 


 


4. El president de la CCMA va comunicar al Departament de Cultura i Mitjans de Comu-


nicació la substitució del Pla de jubilacions voluntàries de la CCMA i les empreses 


filials pel Pla d’acomiadaments selectius. El Consell de Govern de la CCMA hauria 


d’haver demanat l’autorització prèvia del canvi de destinació dels 4,40 M€ que havien 


estat aportats el 2009 (vegeu l’apartat 2.3.1). 


 


5. El 23 de novembre del 2012 el Consell de Govern de la CCMA va acordar denunciar el 


Conveni col·lectiu de TVC, al qual estaven adherits els treballadors de la CCMA, i el 
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Conveni col·lectiu de CR. En el moment de finalitzar el treball de camp no s’havia 


signat cap nou conveni (vegeu l’apartat 2.3.1). 


6. La Generalitat no va aplicar al Grup la reducció d’aportacions a les entitats del sector 


públic de la Generalitat prevista en l’Acord de Govern del 27 de novembre del 2012 


(vegeu l’apartat 2.2.9). 


 


7. A la data d’elaboració d’aquest informe no s’ha subscrit el contracte programa per als 


exercicis 2010 i següents (vegeu l’apartat 4). 


 


8. De la revisió de les Instruccions de contractació es desprenen algunes observacions 


sobre el seu contingut que, en opinió de la Sindicatura, contribuirien a la seva millora 


(vegeu l’apartat 5). 


 


9. De l’anàlisi d’una mostra d’expedients de contractació es desprenen diverses observa-


cions relatives a la no definició dels aspectes objecte de negociació en un proce-


diment negociat, a criteris de solvència usats com a criteris de valoració, a criteris 


valorats poc definits o no explicitats als plecs, a la falta de justificació suficient en els 


informes de valoració, a l’esment no justificat de marques i models, i a la formalització 


de diversos contractes amb efectes retroactius. Cal assenyalar que el contingut 


d’alguna de les observacions pot dificultar, en determinats casos, el compliment dels 


principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no dis-


criminació, així com la garantia que els contractes s’adjudiquin a l’oferta econò-


micament més avantatjosa (vegeu l’apartat 5). 


 


10. En els expedients de contractació del servei de doblatge dels exercicis fiscalitzats 


s’estableix que els estudis de doblatge adjudicataris només poden contractar aquells 


traductors i correctors lingüístics homologats per TVC. Aquesta clàusula ja s’incloïa en 


exercicis anteriors. TVC realitza proves d’homologació de traductors i correctors lin-


güístics de forma esporàdica. Així, la darrera convocatòria pública d’homologació 


d’anglès es va fer l’any 2001. En opinió de la Sindicatura, TVC hauria d’establir un 


procediment d’homologació que permetés l’accés al màxim nombre possible de pro-


fessionals qualificats que compleixin els requisits que fixi TVC (vegeu l’apartat 5). 


 


11. L’aportació de la Generalitat en els exercicis fiscalitzats ha experimentat un increment 


del 2,60% en el 2010, una disminució del 8,36% en el 2011 i una disminució del 


13,77% en el 2012, que el Grup ha compensat amb una disminució de les altres 


despeses d’explotació i de les despeses de personal (vegeu l’apartat 2.2.9). La si-


tuació econòmica del Grup en els propers anys dependrà de l’evolució de l’aportació 


de la Generalitat i dels resultats de les empreses participades. 
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8.2. RECOMANACIONS 


A continuació es presenta un conjunt de recomanacions que podrien contribuir, en opinió 


de la Sindicatura, a millorar la gestió del Grup. 


 


1. La Sindicatura recomana a tots els agents implicats que facin una anàlisi del model de 


serveis de radiodifusió i televisió públics tenint en compte el seu cost, el nivell de 


servei públic i les possibles fonts de finançament. 


 


2. És urgent la signatura del nou contracte programa ajustat a les prescripcions de la Llei 


11/2007 i que es faci un acurat seguiment de les previsions financeres que se’n de-


rivin, amb l’adequació i actualització del contracte programa quan sigui necessari. 


 


3. El Grup ha de continuar amb les mesures de racionalització de la despesa iniciades 


en els darrers exercicis. 


 


4. La CCMA ha de fer tot el possible per obtenir el valor real de la participació en AVS i 


fer els ajustaments necessaris en els comptes de TVCM per reflectir aquest valor.  


 


5. La Sindicatura considera molt necessari que la direcció de la CCMA i els repre-


sentants dels treballadors continuïn les negociacions per fixar les condicions laborals 


mitjançant conveni dels treballadors del Grup CCMA. 


 


6. La Sindicatura recomana que la CCMA faci una revisió de les relacions existents amb 


empreses i professionals externs i adopti, si escau, les mesures necessàries per evitar 


que es puguin considerar determinants d’una relació laboral. 


 


7. Quant a la contractació administrativa, el Grup hauria de complir estrictament els 


preceptes continguts en la normativa vigent de contractació administrativa, espe-


cialment en allò que fa referència als criteris de valoració, tant en la seva definició com 


en la seva valoració, a la definició dels aspectes objecte de negociació en els proce-


diments negociats, a l’esment de marques i models o a la data de signatura dels 


contractes. 


 


8. En relació amb el servei de doblatge, es recomana que s’estableixi un procediment 


d’homologació de traductors i correctors lingüístics que permeti l’accés al màxim 


nombre possible de professionals qualificats que compleixin els requisits que TVC 


fixi.  
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9. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe va ser tramès el 16 


d’octubre del 2014 al president de la CCMA. 


 


Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, el president de la CCMA va demanar 


una ampliació del termini per presentar les al·legacions que li fou concedida. El president 


de la CCMA ha enviat resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sindicatura 


de Comptes número 5.938, de data 17 de novembre del 2014: 


 


 


 


Generalitat de Catalunya 


Corporació Catalana  


de Mitjans Audiovisuals 


El president 


 


 


 


 


Sr. Jordi Pons i Novell 


Síndic 


Sindicatura de Comptes de Catalunya 


 


 


 


 


Senyor, 


 


Em plau trametre-us les al·legacions del Grup Corporació Catalana de Mitjans Audio-


visuals al projecte d’informe 17/2013-D de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 


relatiu a l’esmentada empresa referit als exercicis 2010, 2011 i 2012. 


 


Atentament, 


 


 


 


 


Brauli Duart i Llinares 


 


Barcelona, 17 de novembre de 2014 
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Al·legacions al projecte d’informe 17/2013-D de la Sindicatura de Comptes de 


Catalunya relatiu a Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals referit als 


exercicis 2010, 2011 i 2012.  


 


 


El passat 16 d’octubre de 2014, la Sindicatura de Comptes de Catalunya va remetre 


a Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (en endavant CCMA) l’informe de refe-


rència, atorgant-li de termini per al tràmit d’al·legacions fins al 17 de novembre. 


 


Un cop revisat l’esmentat informe, la CCMA considera convenient formular les al·le-


gacions que es posen de manifest en aquest document. 


 


Per major claredat, per a cada al·legació en primer lloc es reprodueix l’observació 


formulada per la Sindicatura i a continuació es formula l’al·legació pròpiament dita. 


 


 


AL·LEGACIÓ PRIMERA 


 


Observació de la Sindicatura (punts 2.2.9 i 8.1.6 de l’Informe). 


 


La Generalitat no va aplicar a la CCMA la reducció d’aportacions a les entitats del 


sector públic de la Generalitat prevista en l’Acord de Govern del 27 de novembre del 


2012.  


 


Al·legació de la CCMA 


 


Si bé és cert, tal com exposa la Sindicatura, que la Generalitat no va aplicar a la 


CCMA la reducció d’aportacions prevista en l’Acord de Govern de 27 de novembre 


de 2012 pel qual s’autoritzava el Departament d’Economia i Coneixement a aplicar 


una retenció per un import equivalent al 10% dels crèdits inicials dels articles 10 a 13 


del Capítol 1, cal dir que la CCMA va sol·licitar al Departament de Presidència que no 


els fos aplicada l’esmentada reducció donat que el pressupost del 2012 ja preveia 


d’inici una reducció de la massa salarial del 10,2% respecte al pressupost del 2011, 


com una de les mesures per ajustar el pressupost d’aquell any a la reducció de 


l’aportació de la Generalitat. 


 


 


AL·LEGACIÓ SEGONA 


 


Observació de la Sindicatura (punts 5 i 8.1.8 de l’Informe). 


 


De la revisió de les Instruccions de contractació es desprenen algunes observacions 


sobre el seu contingut que, en opinió de la Sindicatura, contribuirien a la seva millora.  


 


Al·legació de la CCMA 


 


La CCMA pren nota dels suggeriments que la Sindicatura formula per a la millora de 


les Instruccions de Contractació i adoptarà les mesures pertinents per implementar-


les. Tanmateix, la CCMA vol assenyalar que els apartats 6, 1.1.1 i 8 de les Instruc-


cions de Contractació regulen els procediments concrets de contractació i es pro-
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nuncien expressament sobre el deure de garantir l’adjudicació a l’oferta econò-


micament més avantatjosa. Finalment cal indicar que la CCMA està portant a terme 


les accions pertinents per adequar les seves instruccions i procediments de contrac-


tació a les mesures previstes a la “Instrucció 1/2014, de 9 de gener, de l’Oficina de 


Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, per a l’increment de la trans-


parència i l’optimització d’aspectes dels procediments de contractació pública.” 


 


 


AL·LEGACIÓ TERCERA 


 


Observació de la Sindicatura (punts 5 i 8.1.9 de l’Informe). 


 


De l’anàlisi d’una mostra d’expedients de contractació es desprenen diverses obser-


vacions relatives a la no definició dels aspectes objecte de negociació en un pro-


cediment negociat, a criteris de solvència usats com a criteris de valoració, a criteris 


valorats poc definits o no explicitats als plecs, a la falta de justificació suficient en els 


informes de valoració, a l’esment no justificat de marques i models, i a la formalització 


de diversos contractes amb efectes retroactius. Cal assenyalar que el contingut d’al-


guna de les observacions pot dificultar, en determinats casos, el compliment de prin-


cipis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discri-


minació, així com la garantia que els contractes s’adjudiquin a l’oferta econòmi-


cament més avantatjosa. 


 


Al·legació de la CCMA 


 


Les observacions realitzades per la Sindicatura de Comptes dels expedients refe-


renciats, responen únicament a qüestions merament formals en l’execució dels pro-


cediments. El fet de no haver observat en diversos expedients revisats algun dels 


mecanismes procedimentals establerts, no significa que s’hagin vulnerat els principis 


de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació 


com conclou l’informe de forma genèrica. 


 


És important destacar, respecte els expedients on es concreten les observacions 


sobre el procediment, que la CCMA no ha rebut cap petició de recurs de part de 


licitadors o interessats ni en el període previ a l’adjudicació, ni un cop adjudicat el 


contracte. És aquest un fet objectiu que demostra que no s’ha causat als interessats 


un perjudici o indefensió ni els ha impedit presentar una oferta i licitar pel contracte 


en igualtat de condicions. 


 


Exceptuant els casos on determinats criteris puntuables haurien de ser de solvència, 


la consideració de la Sindicatura que hi ha criteris de valoració que no han estat sufi-


cientment explicats, té com a motiu principal la peculiaritat dels contractes que ha-


bitualment posa la CCMA a licitació. La concreció de criteris en licitacions que tenen 


un rere fons artístic obliga a observar aquests criteris des de la globalitat del plec, 


principalment del plec de prescripcions tècniques. És en la definició del servei a 


prestar o subministrament a realitzar, quan és pot entendre l’amplitud del significat 


dels criteris proposats. Cal posar de relleu que els sectors a qui estan dirigides les 


contractacions, no han manifestat mai dubtes del que CCMA sol·licita ni de com ho 


valora, perquè són coneixedors de les singularitats del món audiovisual i del seu 


llenguatge. 
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La Sindicatura diu respecte a 4 expedients, que encara que els licitadors havien de 


presentar tres sobres, no queda constància documental que la valoració dels criteris 


subjectes a judici de valor es fes amb anterioritat a la dels criteris valorables mit-


jançant fórmula. La CCMA fa constar que es varen obrir els sobres C (que inclou 


l’oferta econòmica) amb posterioritat a l’obertura dels sobres A (que inclou la docu-


mentació administrativa) i B (que inclou la documentació relativa als criteris de valo-


ració subjectiva) i a la valoració d’aquests criteris subjectius; i es disposa i s’ha 


facilitat a la Sindicatura com a documentació acreditativa d’aquest fet, els correus 


electrònics entre els membres de la mesa de contractació.  


 


Respecte a l’apunt que la Sindicatura fa que en determinats casos algunes de les 


observacions que ha realitzat, poden haver dificultat que s’hagi garantit l’adjudicació 


a l’oferta econòmicament més avantatjosa, cal dir que del propi estudi de la Sindi-


catura (pàgina 59), es desprèn que la diferència entre l’import licitat en els expe-


dients revisats (93.650.844€) i l’import adjudicat (89.739.860), demostra un estalvi de 


les previsions fetes inicialment de despesa de 3.910.984€. Aquest sol fet demostra 


que els procediments adoptats per la CCMA, han estat eficaços per tal d’escollir 


l’oferta més avantatjosa des del punt de vista econòmic. 


 


Finalment, la CCMA vol posar de manifest que pren nota de les observacions i reco-


manacions de la Sindicatura, tal com ja va fer a partir de l’informe del 2011. No 


obstant, donada la data de la presentació d’aquest (maig 2011) i el temps necessari 


per a la implantació de les millores, encara ha pogut donar lloc a algunes observa-


cions de la Sindicatura. 


 


En aquest mateix sentit, la CCMA, treballa en la millora continua dels seus expedients 


i procediments de contractació. Actualment és membre del Comitè de Contractació 


del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya, participa en nombroses xerrades i 


presentacions i vigila de prop les novetats i directrius que contínuament hi van 


apareixent per tal d’adaptar els seus processos interns i les eines de gestió interna, 


per tal d’evidenciar que es compleixen els principis de publicitat, concurrència, trans-


parència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. 


 


 


 


9.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 


Un cop revisades les al·legacions presentades pel president de la CCMA es fan els 


comentaris següents: 


 


• S’ha acceptat el quart paràgraf de l’al·legació tercera. 


 


• La resta d’al·legacions presentades no s’han acceptat, ja que o bé no s’ajusten als 


criteris normatius emprats per la Sindicatura, o bé contenen justificacions que no fan 


canviar el contingut de l’informe. 
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10. ANNEX: DETALL DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ FISCALITZATS 


Quadre 33. Expedients analitzats 


Referència 


Sindicatura Empresa 


Número 


expedient 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Import 


licitat 


Empresa  


adjudicatària 


Import 


adjudicat 


1 CCMA 1011P04 Acord marc Serveis de neteja dels edificis de la CCMA i de les em-


preses filials. Lot 1 


437.922 Mullor, SA 406.014 


      Serveis de neteja dels edificis de la CCMA i de les em-


preses filials. Lot 2 


593.019 Mullor, SA 508.975 


      Serveis de neteja dels edificis de la CCMA i de les em-


preses filials. Lot 3 


51.699 Mullor, SA 48.000 


      Serveis de neteja dels edificis de la CCMA i de les em-


preses filials. Lot 4 


60.823 ISS Facility Services, SA 55.732 


      Serveis de neteja dels edificis de la CCMA i de les em-


preses filials. Lot 5 


3.071.537 ISS Facility Services, SA 2.586.370 


2 CCMA 1005P04 Negociat amb 


publicitat 


Atenció a l’usuari TIC 3.400.000 Bull España, SA 3.400.000 


3 TVC 1003P03 Negociat amb 


publicitat 


Enllaços satèl·lit delegacions. Lots 1, 2 i 3 1.900.000 Servicios Audiovisuales Overon, SL 1.900.000 


4 TVC 1005P05 Acord marc Treballs platós CPA - Matí i nit. Lot 1  1.150.000 Sodexo Facilities Management, SA 353.700 


      Treballs platós CPA - Matí i nit. Lot 2   Moncobra, SA 749.000 


5 TVC 10Q124 Negociat sense 


publicitat 


Difusió del senyal per Europa amb el satèl·lit Astra 1.144.000 Servicios Audiovisuales Overon, SL 1.144.000 


6 CCMA 1006P05 Negociat amb 


publicitat 


Servei de digitalització 1.120.500 Gelim, SA 821.700 


7 TVC 1012SQ07 Negociat sense 


publicitat 


Serveis d’accions exteriors de màrqueting 800.000 Cosmonet Escenografía, SL 800.000 
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Referència 


Sindicatura Empresa 


Número 


expedient 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Import 


licitat 


Empresa  


adjudicatària 


Import 


adjudicat 


8 TVC 1111OB02 Obert Doblatge al català de productes audiovisuals 32.000.000 International Sound Studio, SA 5.760.000 


         103 Todd-AO Estudios, SL 4.480.000 


         Sonorización y Doblajes, SL 5.760.000 


         Sonoblok Audiovisual, SL 3.200.000 


         Sonygraf, SA 4.480.000 


         Seimar RLM, SL 2.560.000 


         Dubbing Films, SL 3.200.000 


         Sonilab Studios, SL 2.560.000 


9 TVC 1110AM02 Acord marc Construcció de decorats 4.000.000 M.C. Decorados, SL 4.000.000 


         Carpintería Diorama, SL   


         Martinique Investments&Consulting, SL   


         Porfin Decorados, SL   


         Escenografia Moia, SL   


         Associació Mètric Tres   


10 TVC 1108OB01 Obert Servei de manteniment d’instal·lacions 2.000.000 Emte Service, SAU 2.000.000 


11 CCMA 1111OB04 Obert Creativitat i disseny gràfic per a publicitat en suports 


externs 


900.000 Scacs, SA 900.000 


      900.000 Bum-Blasi, Urgell&Morales, SL 900.000 


12 TVC 1105OB02 Obert Servei d’estabilitzadors de càmera (stedicam) 1.275.000 N.L.L. (persona física) 1.275.000 


         R.S.O. (personal física)   


         M.Z.M. (persona física)   


         Joan Morató, SLU   


13 CCMA 1107OB02 Obert Servei missatgeria. Lot 1 472.000 DIR Mensajería y Transporte, SL 472.000 


      Servei missatgeria. Lot 2 240.000 DIR Mensajería y Transporte, SL 240.000 


      Servei missatgeria. Lot 3 228.000 Semtravel, SCP 228.000 


      Servei missatgeria. Lot 4 160.000 DIR Mensajería y Transporte, SL 160.000 


      Servei missatgeria. Lot 5 100.000 Ara Vinc Servei Urgent a Domicili, SL 100.000 
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Referència 


Sindicatura Empresa 


Número 


expedient 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Import 


licitat 


Empresa  


adjudicatària 


Import 


adjudicat 


14 TVC 1110OB02 Obert Manteniment de xarxes de veus i dades  1.115.000 Deimos Space, SLU 1.115.000 


15 CCMA 1106OB01 Obert Servei d’assistència a les visites i convidats CCMA 900.000 Market Development Azafatas y Rela-


ciones Públicas, SL 


900.000 


16 TVC 1103OB02 Obert Serveis de productora d’esports àrea de Catalunya 900.000 Intervideo TV, SL 900.000 


17 TVC 1111SQ10 Negociat sense 


publicitat 


Producció carnets Club Súper 3 800.000 Mailteck, SA 800.000 


18 TVC 1103OB03 Obert Subtitulació de programes en directe 648.000 Manpower Business Solutions, SL 648.000 


19 TVC 1211OB01 Obert Doblatge al català de producte audiovisual 10.000.000 Dubbing Films, SL 2.500.000 


         Sonorización y Doblajes, SL 2.500.000 


         International Sound Studios, SA 1.500.000 


         Seimar RLM, SL 1.500.000 


         Sonygraf, SA 1.000.000 


         Takemaker, SL 1.000.000 


20 CCMA 1210OB01 Obert Servei d’una agència de viatges 4.220.000 Viajes El Corte Inglés 4.220.000 


21 TVC 1211AM01 Acord marc Servei de lloguer d’il·luminació. Lot 1 1.200.000 Arcoiris Lighting Systems, SA 1.200.000 


         Iluminación Albadalejo   


         Moonlight Iluminación W, SL   


         Cinelux   


      Servei de lloguer d’il·luminació. Lot 2 2.000.000 Arcoiris Lighting Systems, SA 2.000.000 


         Iluminación Albadalejo   


         Cinelux   


         Aluzine Rentals, SLU   


22 TVC 1202OB03 Obert Distribució de continguts per internet 2.000.000 Tradia Telecom, SA 2.000.000 


23 TVC 1209SQ06 Negociat sense 


publicitat 


Subministrament d’energia elèctrica mitja tensió 1.790.000 Unión Fenosa Comercial, SL 1.790.000 


24 TVC 1208OB01 Obert Subministrament d’electricitat 1.722.140 Desert - 
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Referència 


Sindicatura Empresa 


Número 


expedient 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Import 


licitat 


Empresa  


adjudicatària 


Import 


adjudicat 


25 TVC 1201AM01 Acord marc Servei de grues, altres suports càmera i material auxiliar. 


Lot 1 


1.080.000 Serveis de Producció Muxart, SL 1.080.000 


        Servicevision Bis, SL   


         Poleshot, SL   


      Servei de grues, altres suports càmera i material auxiliar. 


Lot 2 


120.000 Alcin, SL 120.000 


        Serveis de Producció Muxart, SL   


         Servicevision Bis, SL   


         Poleshot, SL   


26 CCMA 1204OB01 Obert Subministrament de dispositius multifuncionals modalitat 


pagament per ús 


1.080.000 Canon España, SA 1.080.000 


27 TVC 1204AM01 Acord marc Servei de lloguer de pantalles de leds, videowalls 1.000.000 Eikonos, SA 1.000.000 


          Video Report, SA   


          Hispart, SA   


          Audio Visuales Exit, SL   


          Sono Tecnología Audiovisual, SL   


          Elenco Audiovisión, SL   


28 TVC 1204OB03 Obert Servei integral de producció per a la delegació de Lleida 760.000 Renúncia * - 


29 TVC 1211OB09 Obert Servei d’auxiliars de muntatge 650.000 Departamento de Eléctricos, SL 650.000 


30 TVC 1204OB04 Obert Servei integral de producció per a la delegació de 


Brussel·les 


639.000 Servicios Audiovisuales Overon, SL 639.000 


31 CCMA 1211OB04 Obert Subministrament d’energia elèctrica de baixa tensió. Lot 1 406.536 Endesa Energía, SAU 400.669 


      Subministrament d’energia elèctrica de baixa tensió. Lot 2 209.426 Endesa Energía, SAU 189.933 


      Subministrament d’energia elèctrica de baixa tensió. Lot 3 9.242 Desert - 


32 CCMA 1203OB04 Obert Arrendament equip informàtic. Lot 1 469.800 Bull España, SA 439.668 


      Arrendament equip informàtic. Lot 2 86.200 Servicios Microinformática, SA 67.248 


33 TVC 1206OB04 Obert Subministrament de gasoil per automoció 490.000 Societat Catalana de Petrolis, SA 490.000 


34 TVC 1206SQ03 Negociat sense 


publicitat 


Intercanvi publicitari Port Aventura 2012 450.000 Port Aventura Entertainment, SA 450.000 
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Referència 


Sindicatura Empresa 


Número 


expedient 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Import 


licitat 


Empresa  


adjudicatària 


Import 


adjudicat 


35 CCMA 1202NS02 Negociat sense 


publicitat 


Servei de mediació, gestió i assessorament per a l’alie-


nació de diversos immobles de l’Hospitalet de Llobregat, 


Madrid i Girona. Lot 1 


192.000 Aguirre Newman Barcelona, SAU 80.988 


      Servei de mediació, gestió i assessorament per a l’alie-


nació de diversos immobles de l’Hospitalet de Llobregat, 


Madrid i Girona. Lot 2 


192.000 Aguirre Newman Barcelona, SAU 48.860 


      Servei de mediació, gestió i assessorament per a l’alie-


nació de diversos immobles de l’Hospitalet de Llobregat, 


Madrid i Girona. Lot 3 


35.000 Aguirre Newman Barcelona, SAU 15.800 


36 TVC 1205AM01 Acord marc Servei de lloguer de grups electrògens 400.000 Comercial Maquinaria Morillo, SA 400.000 


          Martí Canudas, SA   


          Hertz Alquiler de Maquinaria, SL   


          Enelmo, SL   


          Kiloenergia Grups Electrògens i Servei, 


SL 


  


37 TVC 1203OB02 Obert Ajudes pel manteniment dels edificis, ‘ram de paleta’ 370.000 Construcat 6, SL 370.000 


38 TVC 1211OB08 Obert Actualització i manteniment instal·lacions protecció 


contraincendis TVC 


370.000 Elecnor Seguridad, SL 254.203 


39 CCMA 1204SQ05 Negociat sense 


publicitat 


Publicitat de TVC i de CR a les pàgines del diari El 


Periódico de Catalunya 


365.000 Ediciones Primera Plana, SA 365.000 


40 TVC 1211OB07 Obert Manteniment de la xarxa informàtica 340.000 Acuntia 340.000 


41 CR 1204OB05 Obert Servei de mediació, gestió i asses. per a l’alienació de 


div. immob. de CR 


325.000 CB Richard Ellis Real Estate, SA 325.000 


42 TVC 1206OB03 Obert Servei integral ENG per a la delegació de Londres 312.000 UTE Benece Produccions SL y VAV 


Compañía de Producciones, SL 


312.000 


Total expedients analitzats 93.650.844 


 


89.739.860 


Imports en euros (IVA exclòs). 


Font: Elaboració pròpia. 


* El 9 de gener del 2013, el president de la CCMA, com a òrgan de contractació de TVC, va resoldre renunciar a la celebració del contracte en compliment de l’Acord del Consell de 


Govern de la CCMA de la mateixa data. 
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