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fins als setze anys
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Proposició de llei de modificació de la disposició 
addicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació i millo-
rament de la regulació normativa
Tram. 202-00092/10
Esmenes a la totalitat p. 7

Proposició de llei d’adaptació de la Llei de vegueri-
es a la nova comarca del Moianès i la creació del Penedès 
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
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3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
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4. INFORMACIÓ
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Composició de la Comissió d’Economia, Finances 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1085/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la declaració de parc natural del 
massís del Garraf
Tram. 250-01493/10, 250-01574/10 i 250-01609/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 40, 01.07.2015, DSPC-C 766

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’1 de juliol de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la declaració de parc natu-
ral del Massís del Garraf (tram. 250-01493/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 112664); el text 
de la Proposta de resolució sobre l’aprovació del De-
cret de creació del Parc Natural del Massís del Garraf 
(tram. 250-01574/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 116039), i 
el text de la Proposta de resolució sobre la declaració 
del massís del Garraf com a parc natural (tram. 250-
01609/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 117982).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a promou-
re, com més aviat millor, la declaració del massís del 
Garraf com a parc natural.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2015

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 1086/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre les condicions dels bitllets de 
tren d’alta velocitat i Avant entre Lleida i Bar-
celona
Tram. 250-01495/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 40, 01.07.2015, DSPC-C 766

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’1 de juliol de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la reducció dels preus dels 
bitllets de tren d’alta velocitat i Avant entre Lleida i 
Barcelona (tram. 250-01495/10), presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat de: 

a) Rebaixar el preu dels bitllets Avant per sota dels 
0,10 €/km, manera que sigui concordant amb els preus 
dels bitllets Avant d’altres serveis similars, tenint en 
compte que la distància entre Lleida i Barcelona pas-
sant pel Camp de Tarragona és de 200 km i que el preu 
per quilòmetre és de 0,14 €/km, superior al d’altres zo-
nes de l’Estat.

b) Aplicar les mateixes devolucions per retard en els 
bitllets de l’AVE i els Avant independentment del tra-
jecte que facin i dels motius que ocasionen el retard.

c) Modificar a la baixa el preu dels abonaments –te-
nint en compte que es tracta d’un servei bàsic utilit-
zat per molts viatgers– i flexibilitzar-ne les condicions 
d’ús per tal que puguin ésser més útils durant més di-
es i reportin un estalvi real i substancial als centenars 
d’usuaris que diàriament utilitzen aquest servei públic.

d) Modificar les condicions d’ús de la Targeta Plus: 

1a. Ampliar-ne el termini de formalització de 30 dies 
a 45 dies.

2a. Permetre que els usuaris, un cop formalitzat l’abo-
nament, puguin agafar qualsevol dels trens que fan el 
trajecte contractat.

3a. Fer que els usuaris puguin disposar dels bitllets in-
tegrats de rodalies com és el cas dels usuaris de l’AVE.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2015

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 1087/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la gratuïtat de l’autopista AP-7 per 
al peatge de Vinaròs, Ulldecona i Alcanar i el 
de l’Hospitalet de l’Infant i Móra d’Ebre
Tram. 250-01504/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 40, 01.07.2015, DSPC-C 766

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’1 de juliol de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’autopista 
AP-7 per al peatges de Vinaròs, Ulldecona i Alcanar i 
el de l’Hospitalet de l’Infant i Móra d’Ebre (tram. 250-
01504/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar 
al Govern de l’Estat la gratuïtat de l’autopista AP-7 per 
als vehicles que entrin i surtin pel peatge de Vinaròs, 
Ulldecona i Alcanar i el de l’Hospitalet de l’Infant i 
Móra d’Ebre, mentre no s’iniciïn les obres i es posi en 
funcionament l’autovia A-7.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2015

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 1088/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els informes de la Universitat de 
Stanford i del Massachusetts Institute of 
Technology relatius a la responsabilitat de 
les injeccions de gas del projecte Castor
Tram. 250-01511/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 40, 01.07.2015, DSPC-C 766

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’1 de juliol de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre els informes de la Uni-
versitat de Stanford i del Massachusetts Institute of 
Technology relatius a la responsabilitat de les injec-
cions de gas del projecte Castor (tram. 250-01511/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
al Govern espanyol els informes elaborats per la Uni-
versitat de Stanford i el Massachussetts Institute of 
Tecnology (MIT) relatius a la responsabilitat de les in-
jeccions de gas del projecte Castor.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2015

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

Resolució 1089/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el servei de manteniment de la 
xarxa ferroviària de Ripoll
Tram. 250-01570/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 40, 01.07.2015, DSPC-C 766

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’1 de juliol de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el servei de manteniment 
de la xarxa ferroviària de Ripoll (tram. 250-01570/10), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents perquè el Govern de l’Estat: 

a) Insti l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàri-
es (ADIF) a confirmar la veracitat o no de les infor-
macions de tancament del servei de manteniment de la 
xarxa ferroviària instal·lat a la base de Ripoll.

b) Insti ADIF a adoptar les mesures necessàries per 
a evitar la supressió del servei de manteniment de la 
xarxa ferroviària amb seu a Ripoll i a continuar pres-
tant aquest servei des de la base de Ripoll.

c) Negociï amb ADIF l’aturada del desmantellament 
de la base de Ripoll per manca de personal.

d) Insti ADIF a augmentar els recursos disponibles per 
al millorament del servei de manteniment de la xarxa 
ferroviària de Ripoll.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2015

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona
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Resolució 1090/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’extensió de la validesa de la tar-
geta de transport T-12 fins als setze anys
Tram. 250-01572/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió 40, 01.07.2015, DSPC-C 766

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda l’1 de juliol de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’extensió de la valide-
sa de la targeta de transport T-12 fins als setze anys 
(tram. 250-01572/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions pertinents perquè l’Autoritat del Transport 
Metropolità estengui la validesa de la targeta T-12 fins 
als setze anys d’edat.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2015

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Salvador Milà i Solsona

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la dis-
posició addicional primera de la Llei 10/2011, 
de simplificació i millorament de la regulació 
normativa
Tram. 202-00092/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 120454 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

Esmena presentada pel GP CiU (reg. 120454)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la disposició ad-
dicional primera de la Llei 10/2011, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa (tram. 202-
00092/10).

1 Esmena 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Proposició de llei d’adaptació de la Llei de 
vegueries a la nova comarca del Moianès i la 
creació del Penedès com a vegueria
Tram. 202-00093/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 119886; 120529 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

Esmena presentada pel GP C’s (reg. 119886)

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, portaveu del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, 
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presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposi-
ció de llei d’adaptació de la Llei de vegueries a la nova 
comarca del Moianès i la creació del Penedès com a 
vegueria (tram. 202-00093/10).

1 Esmena 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2015

Inés Arrimadas García
Portaveu GP C’s

Esmena presentada pel GP PPC (reg. 120529)

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 estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
de vegueries a la nova comarca del Moianès i la crea-
ció del Penedès com a vegueria (tram. 202-00093/10).

1 Esmena 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2015

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu GP PPC

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de suport al Reial Aeri 
Club de Lleida
Tram. 250-01675/10

Presentació
GP PPC

Reg. 120127 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, 
Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 

Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat mes d’abril el Tribunal Suprem declarava 
ferma la sentència que obliga a clausurar l’aeròdrom 
d’Alfés rebutjant així el recurs de la Generalitat contra 
la resolució que el passat mes de setembre declarava 
nul un dels apartats del Pla d’aeroports, aeròdroms i 
heliports de Catalunya que permetia mantenir obertes 
les instal·lacions del Club.

Durant la vigència del Pla i mentre no s’hagués habi-
litat emplaçament alternatiu, es possibilitava mantenir 
les activitats pròpies de l’Aeroclub de Lleida, amb un 
màxim de 35 enlairaments setmanals.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va con-
siderar que els preceptes d’aquest Pla vulneraven les 
disposicions pròpies del Govern de la Generalitat i 
del Pla especial de protecció del medi natural i del 
Paisatge d’Alfés (1998), que admetia transitòriament 
fins a l’entrada en funcionament d’altres instal·lacions 
alternatives, la continuïtat dels usos aeronàutics exis-
tents dins de l’àrea agrícola de protecció limitada del 
propi pla.

Esgotada la via judicial l’activitat del Reial Aeri Club 
de Lleida s’haurà de traslladar a les instal·lacions de 
l’Aeroport Lleida-Alguaire.

Amb més de 85 anys d’història, el Reial Aeri Club de 
Lleida, és actualment l’aeroclub més antic de Catalu-
nya i el cinquè de l’Estat. Aquest Club compta amb 
cinc aeronaus que volen una mitjana de 300 hores/any 
aproximadament, de les quals unes 250 corresponen a 
vols d’escola i 50 a competicions on participen els so-
cis. També hi ha tres aeronaus més que pertanyen a 
socis del Club i que volen unes 100 hores/any. En total 
es poden comptabilitzar uns 1.000 enlairaments anu-
als amb independència dels que puguin fer aeronaus 
provinents d’altres indrets com Sabadell, Reus, Iguala-
da, Girona, Castelló o Saragossa.

El trasllat de l’aeroclub a l’Aeroport de Lleida-Alguai-
re requereix l’habilitació d’unes instal·lacions similars 
a les que disposa actualment, un hangar de 462 metres 
quadrats i 3,4 metres d’altura lliure en la porta d’accés 
així com un local social i una aula de formació de 96 
metres i una plataforma d’estacionament d’aeronaus.

L’entitat reclama unes instal·lacions similars a Alguai-
re i a més exigeixen un accés directe i lliure a les zo-
nes d’hangaratge, pàrquing d’aeronaus i usos socials a 
més de no pagar taxes d’aterratge ni d’estacionament 
d’aeronaus.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 
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3.10.60. TRAMITACIONS EN CURS 9

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport al 
Reial Aeri Club de Lleida i defensa la seva continuï-
tat com a referent de l’aviació a Catalunya i la resta de 
l’Estat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a fer les gestions necessàries per tal d’as-
segurar la continuïtat de les activitats del Reial Aeri 
Club de Lleida i garantir unes instal·lacions adequa-
des per a la seva pràctica a l’Aeroport Lleida-Al-
guaire.

Palau del Parlament, 18 de juny de 2015

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Rafael Luna Vivas, di-
putats, GP PPC 

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 11/2015, sobre l’Institut de Diagnòstic 
per la Imatge, corresponent al 2013
Tram. 256-00056/10

Presentació
Síndic Major de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 120296 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

A la presidenta del Parlament

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 adjunt, en suport informàtic, l’informe de 
fiscalització núm. 11/2015, aprovat pel Ple de la Sindi-
catura, relatiu a l’Institut de Diagnòstic per a la Imat-
ge, exercici 2013.

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

Barcelona, 1 de juliol 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 10.07.2015 al 
23.07.2015).
Finiment del termini: 24.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2015.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 12/2015, sobre la contractació adminis-
trativa del Departament d’Interior, correspo-
nent al 2013
Tram. 256-00057/10

Presentació
Síndic Major de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 120297 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

A la presidenta del Parlament

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 adjunt, en suport informàtic, l’informe de 
fiscalització núm. 12/2015, aprovat pel Ple de la Sindi-
catura, relatiu al Departament d’Interior, contractació 
administrativa, exercici 2013.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atenta-
ment.

Barcelona, 1 de juliol 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 10.07.2015 al 
23.07.2015).
Finiment del termini: 24.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2015.
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3.30.06. INFORMACIó 10

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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 fiscalitza-
ció 10/2015, sobre el romanent de tresoreria 
de les entitats municipals descentralitzades 
del municipi de les Valls de Valira, correspo-
nent al 2012
Tram. 258-00036/10

Presentació
Síndic Major de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya

Reg. 120295 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

A la presidenta del Parlament

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 adjunt, en suport informàtic, l’informe de 
fiscalització núm. 10/2015, aprovat pel Ple de la Sindi-
catura, relatiu a les entitats municipals descentralitza-
des del municipi de les Valls de Valira, Romanent de 
tresoreria, exercici 2012.

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

Barcelona, 1 de juliol 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 demanar la presentació de l’in-
forme

Termini: 15 dies hàbils (del 10.07.2015 al 30.07.2015).
Finiment del termini: 31.07.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2015.

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.03. DIPUTACIÓ PERMANENT

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 120682 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

A la Mesa de la Diputació Permanent

Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40.4 del Reglament del Parlament, us comuni-
ca els següents canvis a la Diputació Permanent: 

– La diputada Joana Ortega i Alemany substituirà a la 
diputada Marta Llorens i García.

– El diputat Roger Montañola i Busquets substituirà a 
la diputada Mercè Jou i Torras.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost
Tram. 410-00002/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 120141 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Carmen García Lores ha estat designada membre 
de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC
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4.45.05. INFORMACIó 11

Composició de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació
Tram. 410-00003/10

Substitució de diputats
Reg. 120684 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

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’Empresa i Ocupació

Alta
Josep Maria Pelegrí i Aixut

Baixa
Jordi Ciuraneta Riu

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

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

Substitució de diputats
Reg. 120685 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

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
Joana Ortega i Alemany

Baixa
Jordi Ciuraneta Riu

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Composició de la Comissió de Cultura i 
Llengua
Tram. 410-00010/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 120143 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Carmen García Lores ha estat designada membre 
de la Comissió de Cultura i Llengua.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10

Substitució de diputats
Reg. 120375 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

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 de Salut

Alta
M. Mercè Jou i Torras

Baixa
Meritxell Borràs i Solé

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU
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4.45.10. INFORMACIó 12

Renúncia a la presidència
Reg. 120377 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

A la Mesa del Parlament

Pere Vila i Fulcarà, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, presenta la seva renúncia com a 
president de la Comissió de Salut.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2015

Pere Vila i Fulcarà
Diputat GP CiU

Designació de la presidència
Reg. 120376 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que la diputada M. Mercè Jou i Torras ha estat desig-
nada presidenta de la Comissió de Salut.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Ratificació de la presidenta

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 2 de juli-
ol de 2015, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 del Re-
glament del Parlament, ha ratificat com a presidenta la 
diputada M. Mercè Jou i Torras per a proveir la vacant 
causada per la renúncia del diputat Pere Vila i Fulcarà.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2015

La secretària de la Comissió, Begonya Montalban i 
Vilas; la presidenta de la Comissió, M. Mercè Jou 
i Torras

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 120145 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Carmen García Lores ha estat designada membre 
de la Comissió del Síndic de Greuges.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 120144 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 40 
del Reglament del Parlament, comunica que la dipu-
tada Carmen García Lores ha estat designada mem-
bre de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2015

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu GP SOC
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4.45.25. INFORMACIó 13

4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió
Tram. 399-00005/10

Nomenament de representants
Reg. 120683 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, designa al diputat Roger 
Montañola i Busquets com a portaveu adjunt, en subs-
titució de la diputada M. Mercè Jou i Torras.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
928/X, sobre la licitació pública del servei 
d’atenció i gestió de trucades d’urgència del 
112
Tram. 290-00833/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 120320 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 07.07.2015

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 als apartats a i c de la Resolució 
928/X, sobre la licitació pública del servei d’atenció i 
gestió de trucades d’urgència del 112 (número de tra-
mitació 290-00833/10), us informo del següent:

Amb relació a l’apartat a, el contracte del servei d’aten-
ció i gestió de trucades d’Urgència 112 es va adjudicar 
en data 8 de gener de 2015, amb anterioritat a l’apro-
vació d’aquesta Resolució; els detalls del procés d’ad-
judicació s’especifiquen en l’informe tramés el passat 
17 de març de 2015 com a resposta a l’apartat b. No es 
pot aturar un procediment de contractació sense que 
hi hagi un requeriment per fer-ho per part de l’òrgan 
competent que correspongui o sense una causa que ho 

justifiqui; és més, s’està obligat a resoldre el concurs 
públic ja que, en cas contrari, es causaria un perjudici 
no justificat a les empreses presentades, amb la pos-
sibilitat que posteriorment qualsevol d’elles presentés 
un recurs per danys i perjudicis.

Arran de l’aprovació de la resolució, el Departament 
d’Interior es va adreçar a l’Oficina Antifrau per sol-
licitar informació sobre el tràmit conferit a l’escrit pre-
sentat per l’Associació de Teleoperadors i Telegestors 
de Catalunya, la qual va comunicar que havia acordat 
iniciar actuacions d’avaluació prèvia a la versemblan-
ça dels fets. En el marc d’aquestes actuacions, van re-
querir a la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya la 
confirmació o inici d’actuacions al respecte, sol·licitud 
que a data d’avui no ha estat resposta. Igualment, res-
ten a l’espera que els denunciants aportin noves dades 
i informació sobre els fets comunicats.

Pel que fa a l’apartat c, s’adjunta, en annex, un informe 
d’avaluació sobre la gestió d’episodis d’emergència al 
CAT112. Amb relació als fets de Campdevànol del dia 
14 de gener de 2015, i en la línia del que el conseller 
d’Interior va informar en la sessió informativa que va 
tenir lloc a la Comissió d’Interior de 26 de febrer de 
2015 (DSPC-C 634), informo que el 112 va rebre una 
trucada a la 01: 43h del dia 14 de gener de 2015 sol-
licitant assistència sanitària per a la parella de l’aler-
tant que es trobava en un cotxe a un camí de munta-
nya encallat en un bassal, i indicà que s’havia hagut de 
desplaçar per trucar perquè al lloc on hi havia la no-
ia i el cotxe no hi havia cobertura. L’operador del 112 
va recopilar la informació i tipificà l’incident segons 
el protocol; li va passar la trucada perquè parlés amb el 
SEM (emergències mèdiques) i envià també la infor-
mació telemàtica al Cos de Mossos d’Esquadra. A les 
02:08 h el SEM va avisar al 112 de que no podia acce-
dir al lloc i que ho havia comunicat a Bombers i ens 
va demanar que enviéssim la carta de trucada per con-
firmar l’expedient, per la qual cosa el CAT112 reenvià 
tota la informació a Bombers telemàticament.

Barcelona, 1 de juliol de 2015

Jordi Jané i Guasch
Conseller d’Interior

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.



9 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 625

4.50.01. INFORMACIó 14

Control del compliment de la Resolució 
943/X, de reconeixement a la jutgessa ar-
gentina instructora de la causa contra els 
crims del franquisme
Tram. 290-00847/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 120500 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 07.07.2015

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 943/X, de reco-
neixement a la jutgessa argentina instructora de la 
causa contra els crims del franquisme (tram. 290-
00847/10), us informo que en data 18 de juny de  2014 
la llavors vicepresidenta del Govern i titular del De-
partament de Governació i Relacions Institucionals, 
Joana Ortega i Alemany, es va adreçar a la vicepresi-
denta, ministra de la Presidencia i portaveu del Com-
plejo de la Moncloa per donar-li trasllat de la Resolu-
ció esmentada, per als seu coneixement i als efectes 
oportuns.

Barcelona, 23 de juny de 2015

Meritxell Borràs i Solé
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 
947/X, sobre les malalties minoritàries
Tram. 290-00851/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120302 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

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 947/X, so-
bre les malalties minoritàries, amb número de tramita-
ció 290-00851/10, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 30 de juny de 2015

Boi Ruiz García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
120302).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 24.07.2015 al 14.09.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 15.09.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2015.

Control del compliment de la Resolució 948/X, 
sobre el millorament de la prevenció de la dia-
betis de tipus 2
Tram. 290-00852/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120303 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

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 presenta-
ció de l’informe de compliment de la Resolució 948/X, 
sobre el millorament de la prevenció de la diabetis de 
tipus 2, amb número de tramitació 290-00852/10, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió de Salut.

Barcelona, 30 de juny de 2015

Boi Ruiz García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
120303).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 24.07.2015 al 14.09.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 15.09.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2015.
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Control del compliment de la Resolució 
950/X, sobre la utilització de personal i re-
cursos públics en la gestió privada de la sa-
nitat
Tram. 290-00854/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120304 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

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 presenta-
ció de l’informe de compliment de la Resolució 950/X, 
sobre la utilització de personal i recursos públics en la 
gestió privada de la sanitat, amb número de tramita-
ció 290-00854/10, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 30 de juny de 2015

Boi Ruiz García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
120304).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 24.07.2015 al 14.09.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 15.09.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2015.

Control del compliment de la Resolució 
952/X, sobre el servei d’urgències del CAP 
Guineueta, de Barcelona
Tram. 290-00856/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120305 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

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 952/X, so-
bre el servei d’urgències del CAP Guineueta, de Bar-
celona, amb número de tramitació 290-00856/10, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió de Salut.

Barcelona, 30 de juny de 2015

Boi Ruiz García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
120305).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils (del 24.07.2015 al 14.09.2015) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió 
corresponent, el qual finirà el 15.09.2015, a les 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2015.

Control del compliment de la Resolució 
954/X, sobre els serveis de salut de la co-
marca del Baix Empordà
Tram. 290-00858/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120306 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

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 954/X, so-
bre els serveis de salut de la comarca del Baix Empordà, 
amb número de tramitació 290-00858/10, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 30 de juny de 2015

Boi Ruiz García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
120306).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
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hàbils (del 24.07.2015 al 14.09.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 15.09.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2015.

Control del compliment de la Resolució 
955/X, sobre els recursos sanitaris de la co-
marca del Baix Empordà
Tram. 290-00859/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120307 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

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 955/X, so-
bre els recursos sanitaris de la comarca del Baix Em-
pordà, amb número de tramitació 290-00859/10, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió de Salut.

Barcelona, 30 de juny de 2015

Boi Ruiz García
Conseller de Salut

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 
120307).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 24.07.2015 al 14.09.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 15.09.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2015.

Control del compliment de la Resolució 
959/X, sobre el compliment dels paràmetres 
de qualitat del subministrament d’energia 
elèctrica per Endesa Distribución, SL
Tram. 290-00863/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120409 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

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 en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució 959/X, so-
bre el compliment dels paràmetres de qualitat del sub-
ministrament d’energia elèctrica per Endesa Distribu-
ción, SL, amb número de tramitació 290-00863/10, el 
control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 30 de juny de 2015

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. 120409).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 27.07.2015 al 15.09.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 16.09.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2015.

Control del compliment de la Resolució 
960/X, sobre els crèdits ràpids
Tram. 290-00864/10

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 120410 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

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-
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posa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la Resolució 960/X, so-
bre els crèdits ràpids, amb número de tramitació 290-
00864/10, el control de compliment de la qual corres-
pon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 30 de juny de 2015

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. 120410).
Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies 
hàbils (del 27.07.2015 al 15.09.2015) del termini que 
disposa el Govern per a retre comptes davant la Co-
missió corresponent, el qual finirà el 16.09.2015, a les 
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2015.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 205/X, 
sobre la gestió de l’aigua
Tram. 390-00205/10

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 120396 / Admissió a tràmit i tramesa a la 

Comissió competent: Mesa del Parlament, 07.07.2015

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 205/X, sobre la gestió 
de l’aigua (tram. 390-00205/10), us informo del se-
güent:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) actualment es-
tà treballant en l’informe anual anomenat Estudi de 
preus de l’aigua de Catalunya i disposa de dades pro-
visionals (veure Annex I). Aquest estudi permet rea-
litzar una anàlisi de l’aplicació de les tarifes socials 
arreu del territori, per tal de poder impulsar la inclu-
sió de mesures socials en les ordenances municipals o 
ampliar-les, en el cas que ja en disposin.

Actualment s’està rebent informació en relació amb 
les tarifes socials que han impulsat els municipis. 11 
dels 211 ajuntaments enquestats hi han donat resposta.

Barcelona, 25 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

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 del Centre d’Estudis d’Opinió cor-
responent al 2014
Tram. 334-00121/10

Presentació
Jordi Argelaguet, Director del 

Centre d’Estudis d’Opinió

Reg. 120129 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

En compliment del que preveu l’article 21.1 de la Llei 
6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, 
us trameto adjunta amb un suport de memòria exter-
na USB, la Memòria del Centre corresponent a l’any 
2014.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 23 de juny de 2015

Jordi Argelaguet
Director del Centre d’Estudis d’Opinió

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Estats de desenvolupament i d’execució del 
pressupost de la Generalitat en data del 31 
de març de 2015
Tram. 334-00122/10

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement

Reg. 120146 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

A la presidenta del Parlament

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els es-
tats de desenvolupament i d’execució del Pressupost 
de la Generalitat de Catalunya a 31 de març de 2015, 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, 29 de juny de 2015

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 31 de març de 2014
Tram. 334-00123/10

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement

Reg. 120146 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb NT 334-00122/10.

Informe sobre la situació en data del 31 de 
març de 2015 dels avals concedits per la Ge-
neralitat
Tram. 334-00124/10

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement

Reg. 120148 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 07.07.2015

Al president de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost del Parlament de Catalunya, us 
trameto adjunta, la informació a 31 de març de 2015, 
a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 29 de juny de 2015

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Govern titulat «Crònica d’una 
ofensiva premeditada. Les conseqüències 
sobre les persones de Catalunya»
Tram. 335-00010/10

Presentació
Conseller de la Presidència

Reg. 120171 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.07.2015

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

Em plau fer-te arribar l’informe «Crònica d’una ofen-
siva premeditada. Les conseqüències sobre les perso-
nes de Catalunya», que ha elaborat el Govern, amb el 
prec que el puguis fer arribar a tots els Grups Parla-
mentaris de la Cambra.

Com podràs veure, l’informe posa de manifest deta-
lladament el comportament permanent, estructural, de 
l’Estat vers Catalunya: manca de diàleg, laminació del 
nostre autogovern, ofec econòmic, atac al model català 
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d’ensenyament i menysteniment de la llengua. Una re-
alitat que, sens dubte, ens condiciona negativament les 
nostres capacitats de present i de futur.

Ben cordialment,

Barcelona, 30 de juny de 2015

El conseller de la Presidència
Francesc Homs i Molist

 N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser 
consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent a 
l’abril del 2015
Tram. 337-00055/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 120477 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 07.07.2015

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, abril 
de 2015 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 2 de juliol de 2015

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.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 7279/2012, in-
terposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra el Decret llei 5/2012, del 18 de de-
sembre, de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 381-00002/10

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 118703 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

Tribunal Constitucional 

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presiden-
te, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca 
Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Val-
dés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don San-
tiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol 
Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Ri-
cardo Enríquez Sancho, y don Antonio Narváez Ro-
dríguez, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 7279-2012, 
interpuesto por el Presidente del Gobierno, contra el 
Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, 
del impuesto sobre los depósitos en las entidades de 
crédito. Han intervenido y formulado alegaciones la 
Generalitat y el Parlamento de Cataluña. Ha sido Po-
nente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, que 
expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. El 28 de diciembre de 2012 tuvo entrada en el Re-
gistro General de este Tribunal un escrito del Aboga-
do del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, 
por el que interpone un recurso de inconstitucionali-
dad contra el Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 
de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las 
entidades de crédito (en adelante, Decreto-ley 5/2012), 
haciendo invocación del art. 161.2 CE a fin de que se 
produzca la suspensión de la norma impugnada en el 
presente recurso de inconstitucionalidad.

Comienza el alegato describiendo el impuesto creado 
por la Generalitat de Cataluña, sobre los depósitos en 
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las entidades de crédito, de naturaleza directa, y que 
«grava los depósitos efectuados por los clientes en las 
entidades de crédito, por cualquier negocio y variedad 
jurídica, siempre que comporten la obligación de resti-
tución» (art. 1 Decreto-ley 5/2012).

Tras exponer de forma sucinta los principales elemen-
tos del tributo, afirma que es un tributo análogo al es-
tablecido por la Ley de la Asamblea de Extremadu-
ra 14/2001, de 29 noviembre, reguladora del impuesto 
sobre depósitos de las entidades de crédito, en la ac-
tualidad recogido en el título IV del Decreto Legisla-
tivo 2/2006, de 12 diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura en materia de tri-
butos propios. Este tributo fue declarado compatible 
con la Ley Orgánica 8/1980, de 22 septiembre, de fi-
nanciación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) 
en la STC 210/2012, de 14 noviembre. Sin embargo, el 
Decreto-ley 5/2012 plantea cuestiones sobre las que no 
se pronunció dicha Sentencia y que determinan la in-
constitucionalidad de la norma de urgencia que ahora 
se impugna, además de que el Estado ha aprobado la 
Ley 16/2012, de 27 diciembre, por la que se adoptan 
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolida-
ción de las finanzas públicas y al impulso de la ac-
tividad económica, estableciendo un impuesto estatal 
absolutamente análogo al autonómico previsto en la 
norma que ahora se impugna.

A partir de lo anterior, considera que la norma autonó-
mica impugnada es inconstitucional por cuatro moti-
vos; porque falta la concurrencia del presupuesto habi-
litante que justifique el dictado del citado Decreto-ley, 
porque la regulación del mismo aborda materias ve-
dadas a este tipo de normas, por infracción del art. 
6.2 LOFCA y, finalmente, por prever la norma una re-
troactividad que infringe el art. 9.3 CE.

a) En relación con la ausencia del presupuesto habi-
litante, como cuestión previa se refiere el escrito a la 
aplicación del art. 86 CE a las Comunidades Autóno-
mas, precepto que si bien se refiere a los decretos-leyes 
estatales, podría ser de aplicación a las normas auto-
nómicas en virtud de la doctrina contenida en la STC 
3/2003, de 16 enero, FJ 6, que se refiere a la aplicaa-
ción de las normas constitucionales relativas a la ela-
boración, examen, enmienda y aprobación de los pre-
supuestos generales del Estado contenidas en el art. 
134 CE a los presupuestos autonómicos. Ahora bien, 
no siendo automática la traslación de la regulación 
constitucional del art. 86 CE a las Comunidades Autó-
nomas, a partir de la doctrina anterior, es preciso de-
terminar cuáles son las «reglas y principios constitu-
cionales» aplicables al dictado de normas de urgencia 
por los gobiernos autonómicos.

Se refiere, a continuación, al art. 64 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña (EAC, en lo que sigue), tras la 
reforma operada por Ley Orgánica 6/2006, de 19 ju-
lio, cuyo contraste con el art. 86 CE permite concluir 

que la redacción es prácticamente idéntica en lo que se 
refiere al presupuesto habilitante, por lo que es posible 
aplicar en este supuesto la extensa doctrina constitu-
cional referida a las normas de urgencia.

Dicha doctrina, que se sintetiza en el escrito con cita 
de, entre otras, las SSTC 137/2011, de 14 septiembre, 
FJ 4, y 1/2012, de 13 enero, FJ 6, permite concluir que 
no concurre en este caso el presupuesto habilitante, to-
da vez que el preámbulo del Decreto-ley 5/2012 sólo 
recoge expresiones genéricas para justificar la urgen-
cia tales como que «el actual contexto económico fi-
nanciero y la consecución de las medidas de reequili-
brio adoptadas obligan al Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña a tomar importantes decisiones en mate-
ria tributaria». Siendo innegable la gravedad de la cri-
sis, ello no significa que su simple apelación baste para 
justificar la concurrencia del presupuesto, pues «de no 
ser así habríamos de llegar a la inconstitucional con-
clusión de que, en épocas de grave crisis económica, 
los Parlamentos quedan reducidos, en el ejercicio de 
la potestad legislativa, a convalidar las normas de ur-
gencia del Gobierno y a aprobar aquellas leyes cons-
titucional y estatutariamente vedadas al legislador de 
urgencia». Añade que no sólo la norma impugnada 
no hace ningún esfuerzo por justificar numéricamen-
te cómo la crisis ha incidido en las cuentas públicas 
catalanas, sino que en realidad la verdadera urgencia 
en la aprobación del Decreto-ley 5/2012 parece radi-
car en la introducción, mediante la enmienda 169 en 
el Senado (Boletín Oficial de las Cortes Generales de 
4 diciembre 2012) en el proyecto estatal de ley por la 
que se adoptan diversas medidas tributarias, de un ca-
pítulo XI en cuyo art. 19 se regula el impuesto sobre 
los depósitos en las entidades de crédito, que según 
se desprende de su tenor resulta, en todos sus elemen-
tos configuradores, análogo a los tributos autonómicos 
que habían gravado este mismo hecho imponible. Da-
do que desde el 4 diciembre 2012 era conocida dicha 
enmienda, cuyo contenido tuvo además repercusión 
mediática, es la misma la que pretendería justificar la 
urgencia. Añade en este punto, en las páginas 12 y 13 
del escrito, referencias a las declaraciones del Gobier-
no de la Generalitat de Cataluña, cuyo portavoz afir-
mó que la aprobación del Decreto-ley 5/2012 buscaba 
«blindar» el espacio fiscal de la Generalitat.

Faltando así el presupuesto habilitante, concluye que 
el Decreto-ley 5/2012 resulta inconstitucional por in-
fracción de los arts. 86.1 CE y 64.1 EAC.

b) En segundo lugar, considera el alegato que se vul-
neran con la norma impugnada los límites materiales 
del Decreto-ley.

Comienza por referirse a la divergencia entre los arts. 
86.1 CE y 64.1 EAC, de suerte que este último, a dife-
rencia del precepto constitucional, no hace referencia, 
como límite a este tipo de normas, al ordenamiento de 
las instituciones básicas del Estado ni a los derechos, 
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en 
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el título I CE. Ahora bien, esto no significa que por 
decreto-ley autonómico se pueda hacer más de lo que 
se puede hacer por decreto ley estatal, pues el art. 64.1 
EAC, al prohibir que el decreto-ley tenga por objeto 
las materias reservadas a «leyes de desarrollo básico», 
impide que la norma de urgencia autonómica regule lo 
que el legislador estatutario ha identificado como las 
instituciones básicas autonómicas.

Por lo que se refiere a la interdicción, contenida en 
el art. 86.1 CE, de que una norma de urgencia pueda 
afectar a los derechos, deberes y libertades del título I 
CE, la misma debe ser también aplicable a un decre-
to-ley autonómico, sin que obste a esta conclusión el 
hecho de que el título I del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña no se refiera a los mismos derechos que la 
Constitución. En concreto, es notorio que el deber de 
contribuir, al que afecta de forma directa el Decreto-
ley 5/2012, no se encuentra entre los derechos, deberes 
y principios rectores que no podrían ser objeto de de-
sarrollo directo mediante un Decreto-ley según lo que 
dispone el art. 64.1 EAC. Sin embargo, la jurispruden-
cia precisamente sobre el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y en concreto la STC 31/2010, de 28 junio, 
declaró en sus FFJJ 16 a 18 que ni el Estatuto ha crea-
do derechos fundamentales distintos de los proclama-
dos en la Constitución o en contradicción con ellos, ni 
ha podido afectar al régimen de tales derechos en lo 
que hace a su titularidad, regulación y condiciones de 
ejercicio.

Concluye a partir de lo anterior la inconstitucionalidad 
del Decreto-ley 5/2012, toda vez que al crear un nuevo 
impuesto autonómico se incide en el deber fundamen-
tal de contribuir consagrado en el art. 31 CE. Reco-
ge a continuación la doctrina en relación con el deber 
de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y 
la aptitud del decreto-ley para incidir en el ámbito de 
ese deber, con cita, entre otras, de la STC 100/2012, 
de 8 de mayo. Tras exponer de forma pormenoriza-
da las principales conclusiones de la doctrina cons-
titucional sobre el empleo del decreto-ley en materia 
tributaria, concluye que en todos los casos se trataba 
de supuestos en que el legislador estatal de urgencia 
introducía modificaciones en tributos ya existentes, de 
manera que ésta es la primera vez que el Tribunal 
debe pronunciarse sobre el establecimiento ex novo 
de un impuesto y la regulación completa del mismo por 
un decreto-ley. Pues bien, la doctrina constitucional es 
unánime en que el decreto-ley no puede utilizarse pa-
ra crear una figura tributaria nueva, toda vez que el 
establecimiento de un nuevo impuesto afecta siempre, 
por sí mismo, a la configuración del sistema o subsis-
tema tributario en el que se inserta, comprometiendo 
además la capacidad económica de los sujetos obliga-
dos al pago. Añade que el art. 203.5 EAC dispone que 
la Generalitat ostenta la competencia para establecer 
«mediante una ley del Parlamento» sus tributos pro-
pios, de manera que el propio Estatuto impide expre-
samente el establecimiento por decreto-ley de un tri-

buto propio de la Comunidad Autónoma, reforzando 
así la interpretación que se sostiene en este escrito en 
relación con el art. 64.1 EAC.

En conclusión, el Decreto-ley 5/2012 resulta inconsti-
tucional por infringir el art. 86.1 CE y los arts. 64.1 y 
203.5 EAC.

c) En tercer lugar, la demanda considera infringido 
el art. 6.2 LOFCA, partiendo de la doctrina conteni-
da en las SSTC 122/2012, de 5 junio, y 210/2012, de 
14 noviembre. Tras exponer detalladamente las prin-
cipales conclusiones contenidas en estas Sentencias y 
otras citadas, se refiere el escrito a la Ley 16/2012, de 
27 diciembre, por la que se adoptan diversas medidas 
tributarias dirigidas a la consolidación de las finan-
zas públicas y al impulso de la actividad económica, 
que en el momento de la redacción del escrito se en-
contraba aún en tramitación parlamentaria, si bien es 
de esperar, afirma el escrito, que en el momento en 
el que el Tribunal Constitucional deba abordar el pre-
sente proceso, dicha ley estatal ya estará en vigor. En 
consecuencia, y en aplicación de la doctrina del ius su-
perveniens, la norma estatal será parámetro de consti-
tucionalidad.

A continuación se refiere a la completa identidad en-
tre el impuesto autonómico impugnado y el impuesto 
regulado en el art. 19 de la Ley estatal de pronta apro-
bación, lo que permite concluir la inconstitucionalidad 
de la norma autonómica impugnada por infracción de 
los arts. 133 y 157.3 CE y el art. 6.2 LOFCA.

d) Finalmente, considera que se infringe el principio 
de seguridad jurídica del art. 9.3 CE al prever la nor-
ma impugnada un supuesto de retroactividad. Se refie-
re de forma sucinta a la doctrina constitucional, con 
cita, entre otras, de las SSTC 182/1997, de 28 octubre, 
FJ 11 d), y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 10, y conclua-
ye que la disposición adicional segunda del Decreto-
ley 5/2012, que establece que el impuesto será exigible 
desde el 1 de octubre de 2012, parece dar a entender, 
aunque su redacción es confusa, que los sujetos pa-
sivos deben suministrar información a la Agencia 
Tributaria de Cataluña del trimestre iniciado el 1 de 
octubre de 2012 a efectos de poder presentar autoliqui-
dación según el modelo que apruebe la misma Agen-
cia antes del 20 febrero 2013, autoliquidación del últi-
mo trimestre de 2012 que deberá efectuarse antes del 
31 marzo 2013.

Pues bien, si esto es así, se trata de un supuesto de 
retroactividad propia, ya que se crea sorpresivamen-
te un nuevo impuesto y se exige desde un momento 
anterior a la entrada en vigor de la norma, lo que su-
pone una diferencia sustancial del supuesto examina-
do en la STC 176/2011, en la que se declaró que una 
modificación del impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas realizada durante el período impositivo en 
curso, pero antes el devengo, constituía una retroacti-
vidad impropia. En este caso, se crea un impuesto de 
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forma sorpresiva sin que hubiera ningún indicio previo 
que anunciara su imposición, de manera que incluso 
si se tratara de una retroactividad de grado medio o 
impropia, sólo podría ser conforme a la Constitución 
si existieran claras exigencias de interés general que 
justificaran que el principio de seguridad jurídica de-
ba ceder ante otros bienes o derechos constitucional-
mente protegidos, lo que no sucede aquí toda vez que 
la finalidad confesa de blindar el espacio fiscal auto-
nómico frente a la regulación estatal no entraña nin-
gún interés general que exija el sacrificio del principio 
constitucional de seguridad jurídica que protege a los 
destinatarios del Decreto-ley 5/2012, por lo que con-
cluye que la disposición adicional segunda del mismo 
incurre en una inconstitucionalidad adicional por in-
fracción del art. 9.3 CE.

2. Por providencia de 15 de enero de 2013 el Pleno del 
Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Se-
gunda, acordó admitir a trámite el recurso de inconsti-
tucionalidad y dar traslado de la demanda y documen-
tos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, 
al Congreso de los Diputados y al Senado así como 
a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de Ca-
taluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de 
que en el plazo de quince días pudieran personarse en 
el proceso y formular las alegaciones que estimaren 
convenientes. Asimismo, se tuvo por invocado por el 
Presidente del Gobierno el art. 161.2 de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Constitucional (LOTC,) lo que, a su 
tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce 
la suspensión de la vigencia y aplicación de los precep-
tos impugnados desde la fecha de interposición del re-
curso –28 de diciembre de 2012– para las partes del 
proceso y desde el día en que aparezca publicada la 
suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los 
terceros, lo que se comunicó a los Presidentes del Go-
bierno de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento 
de Cataluña. Por último, también se ordenó publicar la 
incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña.

3. El Presidente del Congreso de los Diputados, me-
diante escrito registrado el día 25 de enero de 2013, 
comunicó que la Mesa de la Cámara, en su reunión 
de ese mismo día, había acordado que la Cámara se 
personase en este procedimiento y ofrecer su colabo-
ración a los efectos del art. 88.1 LOTC.

4. El 25 de enero de 2013 se registró en el Tribunal 
Constitucional el escrito del Letrado del Parlamento 
de Cataluña, en la representación que legalmente os-
tenta, comunicando el acuerdo de la Mesa del Parla-
mento de 17 de enero de 2013 por el que el Parlamento 
ha decidido personarse en el presente proceso, y soli-
citando que, teniéndosele efectivamente por persona-
do, se conceda a la representación letrada una prórro-
ga del plazo para formular alegaciones.

5. Por providencia de 29 de enero de 2013 el Pleno del 
Tribunal acuerda la incorporación a las actuaciones 

del escrito que presenta el Letrado del Parlamento de 
Cataluña a quien se tiene por personado, concedien-
do asimismo una prórroga en ocho días más del plazo 
concedido por providencia de 15 de enero.

6. Mediante escrito registrado el 30 de enero de 2013, 
el Presidente del Senado comunicó que la Cámara se 
personaba en el proceso, ofreciendo su colaboración a 
los efectos del art. 88.1 LOTC.

7. Por escrito registrado el 5 de febrero de 2013, los 
Abogados de la Generalitat de Cataluña presentaron 
sus alegaciones interesando la desestimación íntegra 
del recurso de inconstitucionalidad.

Parten en sus alegaciones del relato de las circunstan-
cias que determinaron la aprobación del Decreto-ley 
5/2012, con extensa referencia a la actual coyuntura 
económica y en concreto a la necesidad que tenía es-
ta Comunidad Autónoma de garantizar la prestación 
de los servicios públicos. Coinciden con el Aboga-
do del Estado en que este tributo es análogo al esta-
blecido por la Ley de la Asamblea de Extremadura 
14/2001, de 29 noviembre, siendo también equivalente 
al que establecieron el art. 6 de la Ley de Andalucía 
11/2010, de 3 diciembre; el art. 41 de la Ley de Cana-
rias 4/2012, de 25 junio, y el art. 41 de la Ley de As-
turias, 3/2012, de 28 diciembre, de presupuestos para 
el año 2013. No se trata así de una figura tributaria no-
vedosa, sino que cuenta con una valoración positiva en 
diversas Comunidades Autónomas, y ha sido avalado 
por la STC 210/2012, de 14 noviembre. Añaden a cone-
tinuación que la aprobación del impuesto estatal sobre 
los depósitos en las entidades de crédito mediante la 
Ley 16/2012, de 27 diciembre, por la que se adoptan 
diversas medidas dirigidas a la consolidación de las 
finanzas públicas y al impulso de la actividad econó-
mica, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 
28 diciembre, ha supuesto el incumplimiento del deber 
de lealtad constitucional implícito en el carácter com-
puesto del Estado de las Autonomías, refiriéndose en 
este punto a la posible inconstitucionalidad del art. 19 
de la citada Ley 16/2012.

a) Sobre los concretos motivos de inconstitucionalidad 
contenidos en el escrito de demanda, se refiere en pri-
mer lugar el alegato de los Abogados de la Generalitat 
de Cataluña, a la existencia del presupuesto habilitan-
te, esto es a la existencia de una extraordinaria y ur-
gente necesidad.

Admiten que la facultad legislativa excepcional del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña se halla con-
dicionada, tanto por el art. 86.1 CE como por el art. 
64.1 EAC, a que exista una situación de extraordina-
ria y urgente necesidad, conforme ha declarado reite-
radamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal que se cita. Ahora bien, frente a lo que sostiene 
el Abogado del Estado, consideran que en este caso 
sí concurría una situación de extraordinaria y urgente 
necesidad y que así lo ha justificado, de forma parca y 
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concisa pero suficiente, el preámbulo del Decreto-ley 
impugnado, toda vez que se trata de una medida nece-
saria para alcanzar nuevas fuentes de financiación que 
permitan cumplir los objetivos de déficit y de deuda 
pública. Se refieren en este punto a los concretos obje-
tivos de estabilidad aprobados conforme a lo dispuesto 
en el art. 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 abril, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
así como los concretos datos presupuestarios de la Co-
munidad Autónoma de Cataluña. Añaden que el mis-
mo contexto económico ha supuesto la aprobación por 
parte del Gobierno de la Nación de veintinueve reales 
decretos-leyes sólo en el año 2012, amparándose jus-
tamente la situación de crisis económica y financiera, 
por lo que no puede imputarse a la Comunidad Autó-
noma de Cataluña el abuso de esta normativa de urgen-
cia. En fin, en todo caso, este Tribunal Constitucional 
ha apreciado que la existencia de un déficit estructural 
incontrolado constituye una situación de extraordina-
ria y urgente necesidad que legitima el ejercicio de la 
potestad del Gobierno para aprobar excepcionalmente 
disposiciones legislativas (STC 182/1997, de 28 octus-
bre, FJ 5). Dado que, para alcanzar el objetivo de dé-
ficit público, sólo existen dos alternativas –reducir el 
gasto e incrementar los ingresos– la medida adoptada 
se incardina en esta segunda finalidad.

Concluido así que la Generalitat de Cataluña ha hecho 
un uso correcto de la legislación de urgencia, se re-
fieren a continuación a la sorpresiva y constitucional-
mente ilegítima, a su juicio, aprobación del impuesto 
estatal sobre los depósitos bancarios, incorporándose 
a través de una enmienda formulada en el Senado. Di-
cha incorporación legislativa «generó una necesidad 
extraordinaria y urgente adicional de evitar una le-
sión, por menoscabo, de las competencias autonómi-
cas en materia de financiación, que lógicamente, pudo 
coadyuvar a la decisión del Ejecutivo catalán de es-
tablecer el impuesto autonómico sobre depósitos ban-
carios a través de un Decreto-ley que permitiera re-
caudarlo durante el año 2013, pero que, además, y a 
efectos de garantizar la integridad de las competencias 
autonómicas, entrará en vigor de manera inmediata, 
antes de la aprobación y vigencia de la Ley 16/2012, 
en cuyo art. 19 se establecía el impuesto estatal so-
bre los depósitos bancarios con el exclusivo propó-
sito de gravar el mismo hecho imponible e impedir, 
por aplicación de lo dispuesto en el art. 6.2 LOFCA, 
la existencia de los impuestos autonómicos sobre los 
depósitos bancarios que la STC 210/2012 acababa de 
declarar conforme a la Constitución».

Consideran por ello que el enjuiciamiento del Decreto-
ley 5/2012 no puede hacerse sin tener en cuenta la ile-
gitimidad del art. 19 de la Ley 16/2012, de creación del 
impuesto estatal sobre los depósitos bancarios, lo que 
supone una lesión a la lealtad constitucional que abo-
naría la medida adoptada por el Gobierno de Cataluña 
de defender sus competencias mediante una norma de 
urgencia que, por lo demás, partía, como presupuesto 

habilitante, de la perentoria necesidad de cumplir los 
objetivos de déficit público.

b) El Decreto-ley 5/2012 no excede los límites ma-
teriales establecidos en los arts. 86.1 CE y 64 EAC, 
ni tampoco vulnera el art. 203.5 EAC. Se refieren en 
este punto a la doctrina contenida, entre otras, en las 
SSTC 182/1997, de 28 octubre, y 189/2005, de 7 julio, 
que impide entender que toda materia sujeta a reser-
va de ley se halle excluida de la regulación mediante 
decreto-ley. En cuanto a la afectación de derechos, y 
en concreto al deber de contribuir a las cargas públicas 
establecido en el art. 31 CE, considera que es preci-
so examinar la naturaleza de los elementos del tributo 
concreto de que se trate para comprobar si las innova-
ciones normativas incorporadas mediante decreto-ley 
alteran o no el reparto de la carga tributaria entre los 
contribuyentes en el conjunto del sistema tributario. 
Tras citar diversas Sentencias del Tribunal Constitu-
cional en las que se ha admitido la regulación de tri-
butos a través de decretos-leyes (STC 137/2003, de 3 
de julio, sobre la modificación del impuesto sobre de-
terminados medios de transporte; STC 108/2004, de 
30 junio, sobre el impuesto especial sobre el alcohol 
y bebidas derivadas; STC 189/2005, de 7 julio, sobre 
la modificación del impuesto sobre sucesiones y dona-
ciones, así como del impuesto de sociedades y sobre 
renta de las personas físicas; y STC 100/2012, de 8 
mayo, relativa a la prórroga mediante Real Decreto-
ley de la tarifa especial del arbitrio insular a la entra-
da de mercancías), examinan los elementos del tributo 
creado por el Decreto-ley 5/2012 para concluir que no 
se configura como un gravamen global sobre la ren-
ta sobre el consumo, sino que se limita a gravar una 
manifestación concreta de la capacidad económica, 
de manera que sólo afecta a las entidades crediticias, 
excluyéndose expresamente su repercusión a terceros. 
Por tanto, aunque la jurisprudencia constitucional cita-
da se refiera únicamente a modificaciones de tributos 
y no a creaciones ex novo, no parece que deba existir 
ningún obstáculo para extender la doctrina constitu-
cional invocada al supuesto de creación de un impues-
to mediante decreto-ley.

c) El Decreto-ley 5/2012 no vulnera el art. 6.2  LOFCA, 
siendo, por el contrario, el art. 19.13 de la Ley 16/2012 
el que infringe lo dispuesto en el referido art. 6.2 
LOFCA.

El legislador estatal era consciente de que el impues-
to estatal sobre depósitos bancarios, creado mediante 
la Ley 16/2012, era idéntico al que habían establecido 
ciertas Comunidades Autónomas, lo que (en las pro-
pias palabras del Abogado del Estado en su deman-
da) obedeció al legítimo interés de evitar que durante 
la tramitación parlamentaria de la ley estatal pudiera 
«adelantarse» una Comunidad Autónoma que hasta el 
momento no hubiera mostrado ningún interés en gra-
var el mismo hecho imponible y establecer un impues-
to análogo al estatal. Pues bien, lo que esto demuestra 
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es una interpretación interesada del ius superveniens, 
que corresponde únicamente realizar al Tribunal 
Constitucional en cuanto técnica de enjuiciamiento, 
sin que pueda ser aplicado retroactivamente, como 
parece pretender el Abogado del Estado. Además en 
este caso no será un supuesto de inconstitucionalidad 
sobrevenida, puesto que la aprobación del impuesto 
estatal análogo al impuesto autonómico existente no 
determina la inconstitucionalidad del impuesto auto-
nómico, sino la activación del mecanismo de coordi-
nación para evitar la doble imposición consistente en 
la extinción del impuesto autonómico acompañada de 
medidas para compensar la disminución de los ingre-
sos autonómicos que se produzca. De ahí que el De-
creto-ley 5/2012 no incurra en inconstitucionalidad, 
sino que será el art. 19 de la Ley 16/2012 el que se 
halla en realidad viciado de inconstitucionalidad por 
vulneración del proceso legislativo. Para fundamen-
tar lo anterior se hace una extensa referencia al mar-
co competencial y la jurisprudencia en relación con la 
creación del impuesto sobre depósitos en las entidades 
de crédito, con extensa cita de la STC 210/2012, de 14 
noviembre, entre otras.

Del citado marco competencial se deduce que la Gene-
ralitat de Cataluña tiene competencia para la creación 
de impuestos y se infiere que antes de la aprobación y 
entrada en vigor de la Ley 16/2012, las Comunidades 
Autónomas eran competentes para implantar el im-
puesto sobre depósitos bancarios como impuesto pro-
pio, tal y como declaró la STC 210/2012. Por tanto, y 
habida cuenta de que cuando se aprobó el Real Decre-
to-ley 5/2012 aún no se había aprobado y entrado en 
vigor la Ley 16/2012, cuyo art. 19 implantó el impues-
to estatal sobre depósitos bancarios, no existía un he-
cho imponible gravado por el Estado que impidiera la 
creación de tal impuesto autonómico, resulta obligado 
concluir que el Decreto-ley autonómico impugnado ha 
respetado el orden competencial establecido en el blo-
que de la constitucionalidad, sin que pueda imputárse-
le tacha alguna de inconstitucionalidad.

Se refieren a continuación a la inconstitucionalidad del 
art 19 de la Ley estatal 16/2012 por infracción del pro-
cedimiento legislativo, por menoscabo de las compe-
tencias financieras autonómicas, por infracción de los 
principios de lealtad constitucional y de interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos y, en fin, 
por vulneración del art. 6.2 LOFCA. Consideran que 
se infringe en concreto la doctrina contenida en las 
SSTC 119/2011, de 5 julio, y 136/2011, de 13 septiemd-
bre, que establecieron la exigencia general de conexión 
u homogeneidad entre las enmiendas y los textos a en-
mendar, sin que pueda alterarse el objeto de la iniciati-
va legislativa mediante las enmiendas al articulado. Se 
refieren in extenso al objeto del proyecto de ley luego 
aprobado como Ley 16/2012, que preveía una serie de 
medidas fiscales, destinadas todas ellas a incrementar 
los recursos públicos, dada la necesidad de atajar el 
déficit. En el proyecto no se hacía ninguna referencia a 

un posible impuesto sobre depósitos bancarios, sin que 
tampoco pueda entenderse que existe una conexión 
considerando que la introducción del impuesto era una 
medida tributaria semejante a las restantes estableci-
das en el proyecto de ley, toda vez que dicho impuesto 
no se hizo con el ánimo de recaudar nuevos ingresos, 
puesto que se impuso un gravamen del 0 por 100, sino 
con el muy censurable propósito de impedir la existen-
cia del impuesto autonómico homónimo. A ello debe 
añadirse que se vulneran las competencias financieras 
de las Comunidades Autónomas, ya que se crea una 
medida tributaria que ni tiene finalidad extrafiscal ni 
tiene finalidad recaudatoria sino que es sólo una fór-
mula indirecta para impedir la existencia de impues-
tos autonómicos sobre los depósitos bancarios, lo que 
supone un exceso en el ejercicio de la competencia es-
tatal y la correlativa lesión, por menoscabo, de la com-
petencia autonómica para la creación de tributos. Se 
refieren en fin el alegato al ejercicio abusivo de las pro-
pias competencias en el que habría incurrido el Esta-
do, de naturaleza pareja al abuso de derecho proscrito 
por el art. 7 del Código civil, y a la desviación de po-
der en el ejercicio de las competencias administrativas 
sancionado con la anulabilidad por el art. 63 de la Ley 
30/1992 de 26 noviembre, del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común. En fin, citan de forma exhaustiva la 
doctrina constitucional acerca del principio de lealtad 
constitucional.

Añaden que el art. 19.13 de la Ley 16/2012 restringe en 
su párrafo segundo la aplicación de las medidas com-
pensatorias o de coordinación cuando el Estado ocupe 
un hecho imponible gravado por una Comunidad Au-
tónoma, limitándolo a los tributos propios de las Co-
munidades Autónomas establecidos en una ley apro-
bada con anterioridad a 1 de diciembre de 2012, lo que 
resulta contrario a lo dispuesto en el art. 6.2 LOFCA.

d) Por último, consideran que la disposición adicio-
nal segunda de la norma autonómica impugnada no 
retrotrae, como sostiene el Abogado del Estado en su 
escrito, el impuesto al último trimestre de 2012. Es-
ta interpretación constituye una lectura errónea de la 
norma autonómica, probablemente inducida por cierta 
oscuridad en su redacción, que sin embargo no impi-
de constatar que la disposición adicional segunda del 
citado Decreto-ley 5/2012 tan sólo establece una obli-
gación de información relativa a la situación de los de-
pósitos bancarios durante el último trimestre del año 
2012; junto a ello, debe tenerse en cuenta que la dispo-
sición final del Decreto-ley 5/2012 establece su entra-
da en vigor al día siguiente de su publicación, contem-
plando como periodo impositivo el año natural, lo que 
permite inferir también sin dificultad que el impuesto 
se empieza a devengar el 1 de enero de 2013.

8. El Letrado del Parlamento de Cataluña cumplimen-
tó el trámite de alegaciones mediante escrito registra-
do el 18 de febrero de 2013 en el que solicita la des-
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estimación del recurso de inconstitucionalidad, con 
referencia, por su mismo orden, a las alegaciones con-
tenidas en el escrito del Abogado del Estado.

a) Concurre el presupuesto habilitante del Decreto-ley 
precisamente con base en la misma doctrina citada por 
el Abogado del Estado, entre otras las SSTC 31/2011, 
137/2011 y 1/2012. Se refiere además al debate sobre la 
convalidación que se tuvo en el Parlamento, que no es 
tenido en cuenta por el Abogado del Estado, toda vez 
que dicho debate se produjo con posterioridad a la in-
terposición del recurso. En concreto se refiere al con-
texto económico financiero y a la necesidad de adop-
tar relevantes decisiones en materia tributaria con el 
fin de cumplir con los objetivos de déficit y el endeu-
damiento fijados, no pudiéndose negar la conexión de 
sentido entre la necesidad de obtener nueva financia-
ción y la creación de un nuevo recurso tributario. En 
cuanto a la urgencia derivada de la inminente aproba-
ción de un impuesto estatal idéntico, afirma que efecti-
vamente dicha aprobación contribuyó a la urgencia de 
la tramitación del Decreto-ley que ahora se impugna, 
pero no por ello se desvirtúa la existencia del presu-
puesto habilitante en los términos expuestos, esto es, 
en conexión con la situación económica y la existencia 
de un déficit y deuda públicos excesivos.

b) El Decreto-ley impugnado no desborda el ámbito 
material de los decretos-leyes, conclusión que alcanza 
proponiendo una interpretación del art. 64.1 EAC di-
ferente a la interesada por el Abogado del Estado, de 
manera que la legislación tributaria no se incluiría en-
tre los ámbitos expresamente excluidos de regulación 
del decreto-ley por dicho precepto, ni puede equipa-
rarse a la regulación esencial del desarrollo directo de 
los derechos reconocidos por el Estatuto y por la Carta 
de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cata-
luña. Cuestión distinta es si los límites materiales que 
establece el art. 86.1 CE y en general la doctrina que 
sobre el mismo ha establecido el Tribunal Constitucio-
nal pueden trasladarse a los decretos-leyes autonómi-
cos. Considera en este punto la representación proce-
sal del Parlamento de Cataluña que es dudoso que el 
art. 86.1 CE sea directamente aplicable a los decretos-
leyes del Gobierno de Cataluña, pues su marco de re-
gulación es el art. 64 EAC, conclusión a la que llegan 
tras citar la STC 116/1994, FJ 5, que transcribe.

Sostiene que no existe una prohibición general de la 
utilización del decreto-ley en el ámbito tributario, lo que 
deriva de la doctrina del Tribunal Constitucional que ci-
ta, añadiendo que en todo caso el tributo creado me-
diante el Decreto-ley 5/2012 es una figura tributaria 
de aplicación territorialmente limitada y, por tanto, 
una figura impositiva de escasísimo relieve en el con-
junto del sistema tributario, que se aplica comparati-
vamente a pocos sujetos pasivos, por lo que no pue-
de considerarse que quede esencialmente afectado 
el deber constitucional de contribuir a que se refiere el 
art. 31 CE.

También debe descartarse la vulneración del art. 203.5 
EAC, que exige que la creación de un tributo se lleve a 
cabo mediante ley formal; este precepto no hace más 
que trasladar al ámbito autonómico lo que el art. 133.1 
CE establece para el Estado, lo que debe tenerse en 
cuenta para entender aplicable en este caso la doctri-
na constitucional sobre el alcance de la reserva de ley 
tributaria, que impide derivar del citado precepto esta-
tutario una exclusión de la materia tributaria para los 
decretos-leyes autonómicos más restrictiva que para 
los del Estado.

c) El Decreto-ley 5/2012 no infringe tampoco el art. 
6.2 LOFCA toda vez que el impuesto estatal con el 
que coincide fue aprobado ocho días después de ha-
berse publicado el Decreto-ley, a lo que cabe añadir 
que la Ley del Estado 16/2012 no integra normativa-
mente el bloque de la constitucionalidad, sino que es 
únicamente un elemento que permite contrastar si se 
produce el supuesto de hecho que contempla el citado 
art. 6.2 LOFCA.

Así, en aplicación de este precepto, el impuesto auto-
nómico no deviene inconstitucional sino que lo que 
sucede es que surge en ese momento la obligación del 
Estado de arbitrar las medidas de coordinación previs-
tas en la propia LOFCA, art. 6.2. Añade en este punto 
una consideración sobre la posible inconstitucionali-
dad del art. 19.13, de la Ley estatal 16/2012, precepto 
que restringe la compensación prevista en la LOFCA 
para el caso que aquí importa de ocupación por parte 
del Estado de un hecho imponible autonómico.

d) Finalmente, se razona que la disposición adicional 
segunda del Decreto-ley 5/2012 no implica retroactivi-
dad del tributo, pues lo único que establece es la obli-
gación de los sujetos pasivos del impuesto de suminis-
trar información sobre el último trimestre de 2012 a 
los efectos de presentar autoliquidación de dicho pe-
riodo antes del 31 marzo de 2013.

9. Próximo a finalizar el plazo de cinco meses que 
señala el art. 161.2 CE desde que se produjo la sus-
pensión del Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de 
diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las en-
tidades de crédito, el Pleno, mediante providencia de 
19 de febrero de 2013, acordó oír a las partes persona-
das –Abogado del Estado y representaciones legales 
de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña– para 
que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que con-
siderasen conveniente acerca del mantenimiento o le-
vantamiento de dicha suspensión.

10. Evacuado el trámite conferido, el Pleno del Tribu-
nal dictó el ATC 123/2013, de 21 de mayo acordan1-
do levantar la suspensión del Decreto-ley de Cataluña 
5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los de-
pósitos en las entidades de crédito.

11. Mediante ATC 153/2013, de 9 de julio, el Pleno 
del Tribunal desestimó el recurso de súplica interpues-

http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=6813
http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=6919
http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=22708
http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=2633
http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=23479
http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=23541


9 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 625

4.87.10. INFORMACIó 26

to por el Abogado del Estado frente al anterior ATC 
123/2013.

12. Mediante escritos presentados en el registro gene-
ral de este Tribunal en fechas 1 y 2 de agosto de 2013, 
el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat de Ca-
taluña formulan incidente de recusación del Presidente 
del Tribunal Constitucional en una serie de procesos, 
entre los que se incluye el presente recurso de incons-
titucionalidad, por las causas 9 y 10 del art. 219 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el 
art. 80 LOTC. Por ATC 180/2013, de 17 de septiemA-
bre, se acuerda la inadmisión a trámite de las recu-
saciones promovidas y, formulado recurso de súplica 
contra el anterior Auto por el Parlamento y la Genera-
litat de Cataluña, el Pleno, en providencia de 2 de oc-
tubre de 2013 acordó su inadmisión a trámite.

13. Por providencia de 26 de mayo de 2015, se señaló 
el día 28 del mismo mes y año para deliberación y vo-
tación de la presente Sentencia.

II. Fundamentos jurídicos

1. El objeto de este proceso es resolver el recurso de 
inconstitucionalidad promovido por el Presidente del 
Gobierno, representado por el Abogado del Estado, 
contra el Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de di-
ciembre, del impuesto sobre los depósitos en las en-
tidades de crédito (en adelante, Decreto-ley 5/2012).

En los términos recogidos en el antecedente primero, 
la demanda interesa la declaración de inconstituciona-
lidad por los siguientes motivos:

a) El Decreto-ley 5/2012 habría desbordado los límites 
(formales y materiales) que el art. 86 CE y los arts. 64 
y 203.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) 
imponen al ejercicio de esta potestad normativa ex-
cepcional. No habría quedado acreditada la extraordi-
naria y urgente necesidad y se habría creado ex no-
vo un tributo sin respetar la doctrina constitucional en 
contradicción evidente con la exigencia estatutaria de 
ley parlamentaria.

b) El impuesto catalán sobre los depósitos vulneraría 
el art. 6.2 de la Ley Orgánica de financiación de las 
Comunidades Autónomas (LOFCA), partiendo de la 
doctrina contenida en las SSTC 122/2012, de 5 junio, 
y 210/2012, de 14 noviembre, toda vez que mediante la 
Ley 16/2012, de 27 diciembre, por la que se adoptan 
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolida-
ción de las finanzas públicas y al impulso de la activi-
dad económica, se habrá de crear un impuesto similar 
que, en aplicación de la doctrina del ius superveniens, 
será parámetro de constitucionalidad y determinará la 
inconstitucionalidad de la norma autonómica impug-
nada por infracción de los arts. 133 y 157.3 CE y 6.2 
LOFCA.

c) Finalmente, se infringiría el principio de seguridad 
jurídica del art. 9.3 CE, al prever la norma impugnada 

un supuesto de retroactividad, toda vez que la dispo-
sición adicional segunda del Decreto-ley 5/2012 esta-
blece que el impuesto será exigible desde el 1 de oc-
tubre de 2012, lo que permite entender que los sujetos 
pasivos deben suministrar información a la Agencia 
Tributaria de Cataluña del trimestre iniciado el 1 de 
octubre de 2012 a efectos de poder presentar autoliqui-
dación posterior. Este motivo de inconstitucionalidad 
afecta únicamente a la disposición adicional segunda.

Como ha quedado recogido en los antecedentes, los 
Abogados de la Generalitat y del Parlamento de Ca-
taluña interesan la íntegra desestimación del presente 
recurso.

2. El primero de los motivos se refiere a la infracción 
de los límites que la Constitución y el Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña imponen al Decreto-ley. El Abo-
gado del Estado alega el incumplimiento tanto de los 
formales como de los materiales, invocando el art. 86 
CE y los arts. 64.1 y 203.5 EAC.

Esta impugnación obliga no sólo a valorar la concu-
rrencia de una extraordinaria y urgente necesidad ha-
bilitante (arts. 86.1 CE y 64.1 EAC), sino también a 
determinar si un decreto-ley autonómico puede crear 
impuestos. Esto último plantea cuestiones que con-
ciernen muy directamente al Estado democrático de 
Derecho (art. 1.1 CE): la Constitución y los Estatutos 
de Autonomía imponen límites materiales al Decreto-
ley con el fin de preservar la posición central del Par-
lamento dentro del sistema constitucional y asegurar 
con ello que las regulaciones que afectan al «ámbito 
vital de las personas» dependan «exclusivamente de la 
voluntad de sus representantes» (STC 19/1987, de 17 
de febrero, FJ 4).

El Tribunal Constitucional ha tenido recientemente 
oportunidad de pronunciarse sobre los límites forma-
les y materiales que afectan específicamente a los De-
cretos-leyes autonómicos (STC 93/2015, de 14 de maa-
yo, FFJJ 3 a 6). Además, este recurso plantea por vez 
primera la cuestión de las exclusiones materiales de 
alcance tributario que condicionan el ejercicio autonó-
mico de esta potestad normativa de excepción. Con-
viene, pues, empezar el enjuiciamiento del presente 
asunto partiendo de dicha doctrina, de suerte que solo 
si se apreciase que la norma enjuiciada cumple los lí-
mites materiales que le afectan procedería examinar 
la concurrencia del presupuesto habilitante de la ex-
traordinaria y urgente necesidad (arts. 86.1 CE y 64.1 
EAC), aplicando la consolidada doctrina constitucio-
nal al respecto.

Conforme a la precitada STC 93/2015, FFJJ 3 a 6, 
la Constitución no impide que los Estatutos de Au-
tonomía atribuyan a los Gobiernos autonómicos la po-
testad normativa excepcional de aprobar decretos-le-
yes. Ahora bien, por virtud del principio democrático 
(art. 1.1 CE), debe entenderse que los límites forma-
les y materiales que afectan al decreto-ley autonómico 
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son como mínimo los que la Constitución impone al 
Decreto-ley estatal (art. 86.1 CE); el Estatuto puede 
sólo añadir «cautelas o exclusiones adicionales» con 
el fin de «preservar más intensamente la posición del 
parlamento autonómico». Ello implica que, para resol-
ver la impugnación planteada frente al Decreto-ley ca-
talán 5/2012, debamos tomar en consideración tanto la 
doctrina constitucional relativa al art. 86.1 CE, como 
los límites que haya podido concretar o añadir el legis-
lador estatutario para el decreto-ley autonómico.

La exigencia en materia tributaria de ley formal apro-
bada en el Parlamento está en los orígenes mismos del 
parlamentarismo («no taxation without representa-
tion»). Es a través de ella como se asegura el principio 
democrático y la supremacía financiera del Parlamen-
to mediante la participación de los ciudadanos en el 
establecimiento del sistema tributario (STC 182/1997, 
de 28 de octubre, FJ 7). Tanto el Estatuto de Autono-
mía de Cataluña como la Constitución desarrollan esta 
exigencia como límite material a las disposiciones gu-
bernamentales de urgencia.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña contiene una 
previsión muy específica a este respecto: la Genera-
litat establece tributos propios «mediante ley del Par-
lamento» (art. 203.5). La creación de tributos propios 
queda así vedada, no sólo al reglamento, sino también 
al decreto-ley. De este modo, el legislador estatutario 
preserva y refuerza la posición del Parlamento catalán 
frente a diversas potestades normativas del Gobierno 
autonómico, tanto la ordinaria de carácter reglamen-
tario (art. 68.1 EAC), como la extraordinaria de ran-
go legal (art. 64.1 EAC). No interesa ahora detener-
se a precisar qué regulaciones tributarias de carácter 
reglamentario son compatibles con la reserva de ley. 
Importa sólo concluir que el art. 203.5 EAC impone 
un inequívoco límite material al decreto-ley catalán, 
traducido en la imposibilidad de crear tributos propios 
mediante este instrumento normativo.

Por su parte, la Constitución fija una reserva de ley 
tributaria frente a la potestad reglamentaria en su art. 
31.3: «Sólo podrán establecerse prestaciones persona-
les o patrimoniales de carácter público con arreglo a 
la ley». El decreto-ley, en cuanto norma con rango de 
ley, es un instrumento idóneo para cumplir esta reser-
va legal. El art. 31.3 CE no impide en cuanto tal regu-
laciones fiscales adoptadas por este procedimiento de 
urgencia: «la mención a la Ley no es identificable en 
exclusividad con el de Ley en sentido formal» (SSTC 
182/1997, FJ 8, y 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4, 
citando la STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 10). No 
se está, pues, ante la exigencia de «ley del Parlamen-
to» que establece el art. 203.5 EAC; exigencia que sí 
implica tanto una reserva a favor de normas de rango 
legal frente a la potestad reglamentaria como la pros-
cripción del decreto-ley. Naturalmente, ello en modo 
alguno significa que la Constitución autorice al Go-
bierno a adoptar por decreto-ley toda suerte de regu-

lación fiscal; significa sólo que los límites materiales 
que ella impone a este instrumento normativo deri-
van, no de la reserva de ley tributaria (art. 31.3 CE), si-
no de las exclusiones previstas en el art. 86.1 CE (STC 
182/1997, FJ 8). Esta previsión constitucional prohía-
be que el decreto-ley afecte a «los derechos, deberes 
y libertades de los ciudadanos regulados en el Título 
I» de la Constitución y, con ello, al deber y derecho 
correlativo previstos en el art. 31.1 CE: el «deber de 
los ciudadanos de contribuir, a través de impuestos, al 
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con 
la capacidad económica» y el derecho correspondiente 
a que «esa contribución solidaria sea configurada en 
cada caso por el legislador según aquella capacidad» 
(STC 182/1997, FJ 6).

3. El Decreto-ley impugnado «crea, como impuesto 
propio de la Generalitat de Cataluña, el impuesto so-
bre los depósitos en las entidades de crédito, de natu-
raleza directa, que grava los depósitos efectuados por 
los clientes en las entidades de crédito, por cualquier 
negocio y variedad jurídica, siempre que comporten 
la obligación de restitución» (art. 1). No cabe duda de 
que, al establecer ex novo este «impuesto propio», el 
Decreto-ley 5/2012 ha infringido la exigencia estatuta-
ria de que la Generalitat cree «tributos propios» «me-
diante ley del Parlamento» (art. 203.5 EAC) como ga-
rantía instrumental de la supremacía financiera de la 
Cámara y del principio democrático (arts. 1.1 y 66.1 
CE y 4.3 y 55.1 EAC); una garantía destinada, no a 
impedir la incidencia sobre la esfera vital de las per-
sonas, sino a asegurar que la impongan quienes les re-
presentan (SSTC 19/1987, FJ 4, y 182/1997, FJ 7).

A la vista del incumplimiento de lo establecido en el 
art. 203.5 EAC cabe concluir, sin necesidad de pro-
yectar sobre este asunto nuestra doctrina relativa a los 
límites formales y materiales derivados del art. 86.1 
CE, que el Decreto-ley 5/2012, de 18 de noviembre, es 
inconstitucional y nulo. Alcanzada esta conclusión, re-
sulta innecesario el enjuiciamiento de los motivos im-
pugnatorios restantes.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons-
titucional, por la autoridad que le confiere la 
Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y 
declarar la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto-
ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del im-
puesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil 
quince.
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Recurs d’inconstitucionalitat 7870/2014, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra la Llei 4/2014, del 4 d’abril, de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 381-00008/10

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 118701 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

Tribunal Constitucional 

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presiden-
te, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca 
Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Val-
dés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don San-
tiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol 
Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Ri-
cardo Enríquez Sancho, y don Antonio Narváez Ro-
dríguez, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey

la siguiente

Sentencia

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 7870-2014, 
promovido por la Sra. Presidente del Gobierno, en 
funciones, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 
4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre depósitos en 
las entidades de crédito. Han intervenido y formula-
do alegaciones el Gobierno de la Generalitat y el Par-
lamento de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado 
don Santiago Martínez-Vares García, que expresa el 
parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro General 
de este Tribunal Constitucional el día 30 de diciembre 
de 2014 el Abogado del Estado, en nombre de la Sra. 
Presidente del Gobierno, en funciones, interpone re-
curso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parla-
mento de Cataluña 4/2014, de 4 de abril, del impuesto 
sobre depósitos en las entidades de crédito. Se invoca 
el art. 161.2 CE, a fin de que se acuerde la suspensión 
de la norma impugnada.

La demanda considera infringidos los arts. 133, 
149.1.13 y 14, y 157 de la Constitución, y el art. 6.2 de 
la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA), ya que el impuesto creado en 
la Ley 4/2014, de 4 de abril es sustancialmente coin-
cidente con el estatal regulado en el art. 19 de la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan di-
versas medidas tributarias dirigidas a la consolidación 
de las finanzas públicas, tras el art. 124 del Real De-
creto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medi-

das urgentes para el crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia. De acuerdo con lo establecido en la doc-
trina del Tribunal Constitucional (se citan, entre otras, 
las SSTC 122/2012, de 5 de junio; y la 210/2012, de 14 
de noviembre), hay identidad sustancial entre ambos 
tributos, estatal y autonómico.

Comienza el alegato describiendo sucintamente los 
elementos esenciales del impuesto sobre los depósitos 
en las entidades de crédito como tributo propio de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña. Una vez descri-
tos sus elementos esenciales se concluye que los mis-
mos, y en particular los identificadores de la estructura 
del tributo –hecho y base imponibles, sujetos pasi-
vos, exenciones o supuestos de no sujeción y deven-
go– coinciden sustancialmente con el impuesto, del 
mismo nombre, creado por el Estado mediante la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan di-
versas medidas tributarias dirigidas a la consolidación 
de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica (Ley 16/2012, en adelante).

A continuación, se cita la doctrina de este Tribunal 
acerca de la autonomía financiera de las Comunidades 
Autónomas y su vinculación con la autonomía política 
(entre otras, STC 13/1992, de 6 de febrero, FJ 7), cue-
yo ejercicio implica la capacidad de las Comunidades 
Autónomas para establecer y exigir sus propios tribu-
tos de acuerdo con lo establecido en los arts. 133.2 y 
157.1 CE. Se trata así de un poder tributario que es-
tá sujeto a límites intrínsecos y extrínsecos, como se 
desprende de la Constitución, y del bloque de la cons-
titucionalidad, citándose el art. 203.5 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, que remite precisamente a la 
ley orgánica a que se refiere también el art. 157.3 CE, 
esto es, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre 
(LOFCA).

A partir de lo anterior se cita la doctrina constitucio-
nal referida al art. 6 LOFCA, en su redacción otorga-
da por la Ley Orgánica 3/2009, con extensa cita de la 
STC 210/2012, de 14 de noviembre, sobre el impuesto 
sobre depósitos bancarios en Extremadura.

Se concluye fundamentando la inconstitucionalidad 
del impuesto sobre los depósitos en entidades de crédi-
to de la Comunidad Autónoma de Cataluña en su coin-
cidencia, en todos los elementos sustanciales, con el 
impuesto sobre los depósitos en las entidades de cré-
dito. A este respecto, resalta el escrito que ciertamente 
existe una diferencia en el ámbito de aplicación terri-
torial, dado que el tributo autonómico se aplica sólo en 
esta Comunidad, si bien esto es inherente a la propia 
definición de tributo propio autonómico. El precepto 
impugnado infringe por lo tanto los arts. 133, 157.3 
CE; y 6.2 LOFCA.

2. Por providencia de 20 de enero de 2015, el Pleno 
del Tribunal acordó admitir a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad promovido por la Sra. Presiden-
te del Gobierno, en funciones, y en su representación 
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y defensa, por el Abogado del Estado, contra la Ley 
del Parlamento de Cataluña 4/2014, de 4 de abril, del 
impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito. 
Asimismo, acordó dar traslado de la demanda y do-
cumentos presentados, conforme al art. 34 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al 
Congreso de los Diputados y al Senado, por conduc-
to de sus Presidentes, y al Gobierno y al Parlamento 
de Cataluña, al objeto de que en el plazo de quince 
días pudieran personarse en el proceso y formular las 
alegaciones que estimen convenientes. Por último, se 
acordó publicar la incoación del proceso en el BOE, lo 
que se llevó a efecto en el número 21, de 24 de enero 
de 2015.

3. El 4 de febrero de 2015 tuvo entrada en el Registro 
General de este Tribunal el escrito del Letrado del Par-
lamento de Cataluña, en la representación que legal-
mente ostenta, comunicando el acuerdo de la Mesa del 
Parlamento de 3 de febrero de 2015 por el que el Par-
lamento ha decidido personarse en el presente proce-
so, y solicitando que, teniéndosele efectivamente por 
personado, se conceda a la representación letrada una 
prórroga del plazo para formular alegaciones.

4. El 4 de febrero de 2015 se registró en este Tribunal 
el escrito del Senado por el que se comunica el Acuer-
do adoptado por la Mesa de la Cámara de personarse 
en el procedimiento y ofrecer su colaboración a efec-
tos del art. 88.1 LOTC.

5. Mediante providencia de 5 de febrero de 2015 el 
Pleno del Tribunal acordó incorporar a las actuaciones 
el anterior escrito del Letrado del Parlamento de Ca-
taluña y conceder una prórroga de ocho días del plazo 
concedido en la providencia de 20 de enero, a contar 
desde el siguiente al de expiración del ordinario.

6. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 
13 de febrero de 2015, la representación letrada de la 
Generalitat de Cataluña interesa la desestimación ínte-
gra del recurso a partir de las siguientes alegaciones:

Tras describir la conexión de este asunto con los re-
cursos de inconstitucionalidad 1808-2013, 1873-2013 
y 1881-2013, en los que se cuestiona el art. 19 de la 
Ley 16/2012, que establece el impuesto estatal sobre 
los depósitos bancarios a tipo cero, considera que no 
se vulnera el orden competencial y, en concreto, el art. 
6.2 LOFCA porque la Ley 4/2014 se limita a dar co-
bertura formal y continuidad a un impuesto ya exis-
tente, regulado en el Decreto-ley 5/2012, norma que 
entra en vigor cuando aún no se había aprobado y en-
trado en vigor la Ley 16/2012 cuyo artículo 19 implan-
tó el impuesto estatal sobre depósitos bancarios, y por 
tanto no existía un hecho imponible gravado por el Es-
tado que impidiera la creación de tal impuesto auto-
nómico, resulta obligado concluir que el Decreto-ley 
autonómico impugnado en este proceso ha respetado 
el orden competencial establecido en el bloque de la 

constitucionalidad sin que pueda imputársele tacha al-
guna de inconstitucionalidad.

Añade que además el impuesto estatal creado median-
te la Ley 16/2012 era un impuesto ficticio, una simula-
ción de tributo sin idoneidad por tanto para generar un 
supuesto de doble imposición que a tenor del art. 6.2 
LOFCA impidiera la creación de un impuesto autonó-
mico. De hecho, no sería hasta la aprobación del Real 
Decreto-ley 8/2014 cuando el tipo de gravamen pasó 
de ser el 0 al 0,03 por 100.

A partir de lo anterior se refiere a los antecedentes le-
gales de la aprobación de la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 4/2014, con referencia a la doctrina contenida 
en la STC 210/2012 que legitimaba a las Comunidades 
Autónomas para establecer este tipo de tributos, con-
cluyendo que no se ha vulnerado el art. 6.2 LOFCA ni 
las competencias que los arts. 133.1, 149.1.13 y 14 CE 
atribuyen al Estado.

Es cierto que hay coincidencia entre el tributo estatal y 
el autonómico, algo que considera que «no se discute». 
La controversia se suscita únicamente en torno a la se-
cuencia temporal, de forma que cuando, como en este 
caso, el impuesto estatal es posterior al autonómico, 
el Estado puede aprobar su propio impuesto sobre el 
mismo hecho imponible desplazando a los impuestos 
autonómicos preexistentes, pero está obligado a prever 
medidas compensatorias o de coordinación en favor 
de las Comunidades Autónomas que sufran el despla-
zamiento de su impuesto a fin de paliar la minoración 
de sus ingresos. Tal es el caso en este proceso, de ma-
nera que el impuesto autonómico sobre los depósitos 
en las entidades de crédito y su posterior modificación 
por la Ley 4/2014, anteceden al impuesto estatal equi-
valente, por lo que dicha Ley 4/2014 no ha incurri-
do en infracción del párrafo primero del artículo 6.2 
 LOFCA y es además aplicable el párrafo segundo de 
dicho artículo 6.2 de la misma norma, que obliga al 
Estado a instrumentar las medidas de compensación o 
coordinación adecuadas en favor de la Generalitat de 
Cataluña para resarcirla de la minoración de ingresos 
imputable al desplazamiento del impuesto autonómico 
que se ha producido como consecuencia de la poste-
rior aprobación del impuesto estatal.

Añade a lo anterior que el artículo 19 de la Ley 
16/2012 fue aprobado con transgresión del procedi-
miento de tramitación parlamentaria, incurriendo en 
un uso fraudulento y abusivo de la potestad tributaria 
del Estado, lo que implica el incumplimiento del prin-
cipio de lealtad constitucional. En conexión con ello, 
aduce que la Ley 4/2014 ha dado continuidad al im-
puesto autonómico creado por el Decreto-ley 5/2012 
y ha sido válidamente aprobada bajo la vigencia de la 
versión originaria del artículo 19 de la ley 16/2012, 
que, al crear un impuesto estatal ficticio, no activó la 
prohibición de doble imposición impuesta por el ar-
tículo 6.2 LOFCA a la potestad tributaria autonómi-
ca. En fin, cuando se aprobó y entró en vigor, el 10 
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de abril de 2014, la Ley 4/2014, no existía ningún im-
puesto estatal sobre los depósitos en las entidades de 
crédito que conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 
LOFCA fuera un obstáculo para que el legislador cata-
lán mantuviera y diera continuidad al impuesto auto-
nómico sobre los depósitos en las entidades de crédito, 
esta vez con la cobertura formal de ley, introduciendo 
las modificaciones menores que estimó oportunas.

Se refiere, por último, al art. 19 de la Ley 16/2012, que 
de forma indebida limita la posibilidad de aplicar las 
medidas de compensación y coordinación del art. 6.2 
LOFCA, lo que afecta únicamente al impuesto creado 
mediante el Decreto-ley 5/2012. Dicha limitación con-
tradice, alega, el art. 6.2 LOFCA, insistiendo en este 
punto en el carácter ficticio del tributo creado median-
te el art. 19 de la Ley 16/2012.

Por último, se refiere expresamente a las disposicio-
nes adicionales y final de la Ley 4/2014, que tienen 
como finalidad dar continuidad temporal a la regula-
ción contenida en el Decreto-ley 5/2012 respecto de 
las obligaciones tributarias nacidas bajo su vigencia, 
cuya exigibilidad se sujeta a los términos establecidos 
en la Ley 4/2014, y que dispone la aplicación del De-
creto-ley 5/2012 a dichas obligaciones cuando resulte 
más favorable para los contribuyentes. Pues bien, en 
este sentido, afirma que el establecimiento, por parte 
del Real Decreto-ley del Estado 8/2014, de un tipo de 
gravamen en el impuesto estatal sobre depósitos, ha 
determinado que desde el 5 de julio de 2014 exista un 
impuesto estatal sobre el mismo hecho imponible que 
el gravado por la Ley 4/2014, que en virtud de lo dis-
puesto por el artículo 6.2 LOFCA, ha desplazado al 
impuesto autonómico precedente, por lo que al mar-
gen de las medidas compensatorias y de coordinación 
que deba articular el Estado en favor de la Generalitat 
de Cataluña, «dicho impuesto autonómico ya no es di-
rectamente exigible a los sujetos pasivos por lo que las 
previsiones sobre la aplicación de las prescripciones 
del Decreto-ley 5/2012 establecidas en las disposicio-
nes adicionales y final de dicha ley 4/2014 a las que 
alude el fundamento de derecho quinto de la demanda 
carecen actualmente de eficacia».

Finaliza solicitando el levantamiento de la suspensión 
de la norma, así como la acumulación del presente re-
curso al número 7279-2014.

7. El 27 de febrero de 2015 tiene entrada el escrito de 
alegaciones del Parlamento de Cataluña, a través de su 
representación letrada, en el que solicita la desestima-
ción del recurso de inconstitucionalidad.

En el escrito se alega que la Ley de Cataluña 4/2014 
no crea el impuesto sobre depósitos en entidades de 
crédito, pues el mismo ya había sido establecido me-
diante el Decreto-ley 5/2012. De esta manera, y a pe-
sar de que la Ley de Cataluña 4/2014 sea posterior a 
la Ley del Estado 16/2012, el impuesto catalán sobre 
los depósitos en las entidades de crédito es anterior, 

ya que se creó mediante el Decreto-ley 5/2012, de 18 
de diciembre (DOGC 19/12/2012), y fue convalidado 
por el Parlamento de Cataluña en la sesión celebrada 
el 23 de enero de 2013, sin perjuicio de que en la mis-
ma sesión el Parlamento acordó su tramitación como 
proyecto de ley, de cuya tramitación trae causa la Ley 
de Cataluña 4/2014.

Es, por tanto, el Estado el que a posteriori establece 
formalmente un tributo sobre un hecho imponible gra-
vado por la Comunidad Autónoma de Cataluña.

En consecuencia, la función de la Ley de Cataluña 
4/2014 no es crear y establecer un tributo, sino dar 
continuidad a un tributo existente y cuyo estableci-
miento es cronológicamente anterior a la Ley del Es-
tado 16/2012, por lo que el supuesto de hecho es el 
inverso del que describe el recurso del Presidente del 
Gobierno, y por tanto la Ley de Cataluña 4/2014 no in-
fringe el artículo 6.2 LOFCA.

Finaliza solicitando el levantamiento de la suspensión 
de la norma impugnada.

8. Por providencia de 26 de mayo de 2015, se seña-
ló para deliberación y votación del presente recurso el 
día 28 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El presente recurso de inconstitucionalidad tiene 
por objeto la Ley 4/2014, de 4 de abril, del Parlamento 
de Cataluña, del impuesto sobre los depósitos en las 
entidades de crédito. El Abogado del Estado, en repre-
sentación de la Sra. Presidente del Gobierno, en fun-
ciones, considera vulnerados los arts. 133, 149.1.13 y 
14, y 157 de la Constitución, y el art. 6.2 de la Ley Or-
gánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de 
las Comunidades Autónomas (LOFCA), ya que el im-
puesto autonómico guarda identidad con el homónimo 
impuesto del Estado regulado en el art. 19 de la Ley 
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan di-
versas medidas tributarias dirigidas a la consolidación 
de las finanzas públicas.

El Parlamento y el Gobierno de Cataluña interesan la 
desestimación íntegra del recurso con los argumentos 
que han quedado recogidos en los antecedentes.

2. Debemos en este lugar dejar constancia de que, 
en su redacción originaria, el art. 19 de la citada Ley 
16/2012 fue objeto de impugnación en los recursos 
1808-2013, 1873-2013, y 1881-2013, desestimados, 
respectivamente, por las SSTC 26/2015, de 19 de fet-
brero; 59/2015, de 18 de marzo, y 73/2015, de 14 de 
abril. Por último la Ley 18/2014 fue impugnada en el 
recurso de inconstitucionalidad 275-2015, desestima-
do mediante STC 102/2015, de 26 de mayo.

Para determinar si el impuesto autonómico creado por 
la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2012, es contrario 
al art. 6.2 LOFCA, el mismo debe compararse con el 
sistema tributario estatal vigente en el momento de re-

http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=24324
http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=24390
http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=24416
http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=24465


9 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 625

4.87.10. INFORMACIó 31

solver este pleito (en los términos expuestos en nuestra 
STC 30/2015, de 19 de febrero, FJ 2). En este caso, con 
el impuesto regulado en el art. 19 de la Ley 16/2012, 
en su dicción vigente, esto es, tras la última reforma, 
efectuada mediante el art. 124 de la Ley 18/2014, de 
15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes pa-
ra el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Planteado el recurso de inconstitucionalidad en los 
términos expuestos con detalle en los antecedentes, 
debemos examinar el impuesto catalán regulado en la 
Ley 4/2014, que es la norma impugnada en el presen-
te pleito.

Debe en concreto precisarse, frente a lo alegado en las 
contestaciones a la demanda, que el hecho de que el 
impuesto fuera originariamente establecido median-
te el Decreto-ley 5/2012 no determina en ningún caso 
que debamos pronunciarnos sobre dicha norma. Tam-
poco implica, como se aduce en las alegaciones de la 
Generalitat y el Parlamento de Cataluña, que no sea de 
aplicación el art. 6.2 LOFCA toda vez que el impuesto 
había sido creado con anterioridad.

Para resolver la controversia planteada debe aplicar-
se nuestra doctrina sobre el art. 6.2 LOFCA, que re-
cordamos en la STC 30/2015, de 19 de febrero, cuyo 
fundamento tercero debe darse en su integridad por 
reproducido.

En consecuencia, procede a continuación, para apre-
ciar la coincidencia o no entre hechos imponibles, que 
es lo prohibido en el art. 6.2 LOFCA, atender a los 
elementos esenciales de los tributos que se comparan, 
al objeto de determinar no sólo la riqueza gravada o 
materia imponible, punto de partida de toda norma tri-
butaria, sino la manera en que dicha riqueza o fuente 
de capacidad económica es sometida a gravamen en la 
estructura del tributo.

A partir de lo anterior, los elementos esenciales de uno 
y otro impuesto son los siguientes:

– El impuesto autonómico objeto de impugnación 
establece, como hecho imponible «la captación y te-
nencia de fondos de terceros, sea cual sea su natura-
leza jurídica, en forma de depósitos» (art. 3 de la Ley 
4/2014); guardando así similitud con el impuesto es-
tatal, cuyo hecho imponible es «el mantenimiento de 
fondos de terceros, cualquiera que sea su naturaleza 
jurídica, por los contribuyentes señalados en el aparta-
do Seis de este artículo, y que comporten la obligación 
de restitución, a excepción de los fondos mantenidos 
en sucursales fuera del territorio español» (art. 19.3 de 
la Ley 16/2012).

– La base imponible del impuesto autonómico es «la 
cuantía económica total equivalente al resultado del 
promedio aritmético de los datos del final de cada tri-
mestre natural del período impositivo, de las partidas 
P4.2.1 –depósitos a la vista– y P4.2.2 –depósitos a pla-
zo de otros sectores residentes– del pasivo del balance 

de las entidades de crédito que queden incluidas, en 
sus estados financieros individuales, en la parte que 
corresponda a los depósitos captados por las sedes, su-
cursales y oficinas operativas ubicadas en el ámbito 
territorial de Cataluña» (art. 6, Ley 4/2014); mientras 
que la del impuesto estatal es «el importe resultante 
de promediar aritméticamente el saldo final de cada 
trimestre natural del periodo impositivo, con indepen-
dencia de la duración del periodo impositivo, corres-
pondiente a la partida 4 “Depósitos de la clientela” del 
Pasivo del Balance reservado de las entidades de cré-
dito, incluidos en los estados financieros individuales» 
(art. 19.7, Ley 16/2012), con los ajustes a que se refiere 
el mismo precepto.

– En ambos casos los sujetos pasivos son las entida-
des de crédito; en el caso del impuesto catalán «las 
personas jurídicas que, de acuerdo con la normativa 
aplicable, tienen la consideración de entidades de cré-
dito y captan fondos de terceros con obligación de 
restituirlos, en el ámbito territorial de Cataluña, ya sea 
mediante su sede central, sucursales u oficinas opera-
tivas ubicadas en dicho ámbito territorial» (art. 5, Ley 
4/2014); y, en el caso del estatal, «las entidades de cré-
dito definidas en el artículo 1 del Real Decreto Legis-
lativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del 
derecho vigente en materia de Entidades de crédito al 
de las Comunidades Europeas así como las sucursales 
en territorio español de entidades de crédito extranje-
ras (art. 19.6, Ley 16/2012).»

– La cuota íntegra, en el caso del impuesto autonó-
mico, es el resultado de aplicar la siguiente escala de 
gravamen a la base imponible (art. 7 de la Ley 4/2014):

Base imponi-
ble máxima 
(en euros)

Cuota 
íntegra 

(en euros)

Resto base im-
ponible hasta 

euros

Tipo 
aplicable 

(porcentaje)

– – 150.000.000 0,3
150.000.000 450.000 600.000.000 0,4
600.000.000 2.250.000 en adelante 0,5

En el caso del impuesto estatal el tipo de gravamen 
«será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo 
de gravamen del 0,03 por 100» (art. 19.8 Ley 16/2012).

– Por último, en el impuesto autonómico se establecen 
diversas deducciones para entidades de crédito cuyo 
domicilio social radique en esta Comunidad Autóno-
ma (art. 8 Ley 4/2014).

3. La conclusión de lo anterior es que el impuesto 
autonómico impugnado coincide, en sus elementos 
esenciales, con el homónimo estatal, incurriendo por 
tanto en la incompatibilidad que establece el art. 6.2 
 LOFCA. Hay coincidencia en el hecho imponible, la 
base imponible y los contribuyentes, refiriéndose las 
únicas diferencias a la cuota tributaria y a las deduc-
ciones establecidas por la Comunidad Autónoma para 
sucursales radicadas en su territorio.

http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=24326
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Al igual que concluimos en la STC 30/2015, de 19 de 
febrero, en relación con el impuesto valenciano sobre 
los depósitos en las entidades de crédito, similar al 
aquí impugnado, las citadas coincidencias sustancia-
les, en los elementos esenciales de ambos impuestos, 
suponen la vulneración de los arts. 133.2 y 157.3 CE, 
así como del art. 6.2 LOFCA.

Debemos en consecuencia declarar la inconstituciona-
lidad y nulidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 
4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre los depósitos 
en las entidades de crédito.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons-
titucional, por la autoridad que le confiere la 
Constitución de la Nación Española,

Ha decidido

Estimar el presente recurso de inconstitucionali-
dad y declarar la inconstitucionalidad y nulidad de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2014, de 4 de 
abril, del impuesto sobre depósitos en las entidades 
de crédito.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Es-
tado.

Dada en Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil 
quince.

Recurs d’inconstitucionalitat 3492-2015, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra l’article 34 de la Llei 2/2015, de l’11 de 
març, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015
Tram. 381-00010/10

Coneixement i acord de compareixença del 
Parlament
Reg. 120470 / Provisió del president 

del TC del 25.06.15

Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2015.

Recurs d’inconstitucionalitat 3493-2015, in-
terposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra determinats articles i disposici-
ons addicionals de la Llei 3/2015, de l’11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i admi-
nistratives
Tram. 381-00011/10

Coneixement i acord de compareixença del 
Parlament
Reg. 120471 / Provisió del president 

del TC del 25.06.15

Acord: Mesa del Parlament, 07.07.2015.
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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 19 de maig del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Sra. M. 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 Rodrí-
guez Tió, i com a ponent el síndic H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, amb deliberació 
prèvia s’acorda aprovar l’informe 10/2015, relatiu a les entitats municipals descentra-
litzades del municipi de les Valls de Valira, romanent de tresoreria, exercici 2012. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 23 de juny de 2015 


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 


 


DARPAMN Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 


EMD Entitat municipal descentralitzada 


FCLC Fons de cooperació local de Catalunya 


FEADER Fons europeu agrícola de desenvolupament rural 


ICAL Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada mitjançant l’Ordre 


(Ministeri d’Economia i Hisenda), del 23 de novembre del 2004 


IVA Impost sobre el valor afegit 


PUOSC Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 


TRLMRLC Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 


Llei municipal i de règim local de Catalunya 


TRLRHL Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 


de la Llei reguladora de les hisendes locals 


 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 10/2015 


9 


1. INTRODUCCIÓ 


 


1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 


 


1.1.1. Objecte i abast 


 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 


d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe de fiscalització relatiu a les set entitats municipals descentralitzades del 


municipi de les Valls de Valira, les quals tenen la consideració d’altres ens locals. Aquestes 


set entitats són les següents: 


 


• Arcavell i la Farga de Moles 


• Ars 


• Asnurri 


• Bescaran 


• Civís 


• Os de Civís 


• Sant Joan Fumat 


 


Les entitats van confeccionar els respectius comptes generals dels exercicis 2009, 2010 i 


2011 de forma extemporània perquè no portaven la comptabilitat al dia, i no van complir 


amb l’obligació de retre’ls en els terminis legalment establerts. Aquest incompliment 


normatiu va motivar que la Sindicatura inclogués en el Programa anual d’activitats aquest 


informe de fiscalització.  


 


A partir del 5 de març del 2014 totes set entitats municipals descentralitzades han enviat a 


la Sindicatura els respectius comptes generals, inclòs el de l’exercici 2012, i, així, s’han 


posat al dia pel que fa a aquesta obligació. 


 


L’objecte del treball ha estat la fiscalització de l’activitat economicofinancera de les set 


entitats municipals descentralitzades corresponent a l’exercici 2012, limitada a la revisió 


de l’Estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2012. Per tant, aquest tre-


ball  s’ha adreçat a obtenir una seguretat raonable sobre si la informació que reflecteix 


l’Estat del romanent de tresoreria de les set entitats municipals descentralitzades a 31 de 


desembre del 2012 es presenta conforme als principis i normes comptables que són 


d’aplicació. 


 


En conseqüència, aquest treball té un caràcter limitat que no correspon al d’una fisca-


lització completa i, per tant, les conclusions no poden utilitzar-se fora d’aquest context, ni 


extrapolar-se a la resta de l’activitat desenvolupada per les entitats durant el període 


examinat. 
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Aquest treball de fiscalització s’ha vist limitat, tal com s’indica en els diferents apartats del 


punt 2.2, per l’absència de determinada informació sol·licitada, i també per algunes 


mancances de la informació lliurada relativa als aprofitaments forestals. 


 


En les conclusions del treball es fan constar tant les observacions pels incompliments i les 


anomalies detectades en el decurs del treball com les recomanacions i mesures a 


emprendre per millorar el control intern i la gestió econòmica, financera i comptable. 


 


 


1.1.2. Metodologia 


 


El treball de fiscalització s’ha realitzat d’acord amb els principis i les normes d’auditoria del 


sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves que s’han considerat 


necessàries per poder expressar les conclusions d’aquest informe, excepte pel que fa a 


les limitacions ja esmentades. 


 


En relació amb els imports ajustats per la Sindicatura en els diferents epígrafs dels res-


pectius Estats del romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2012 (vegeu l’apartat 


2.2.6) s’ha seguit la metodologia següent: 


 


• En cas que la corporació local hagués aprovat uns criteris i aplicat, consegüentment, 


una determinada quantia en concepte de saldos deutors de dubtós cobrament, però 


aquesta quantia es consideri, de forma raonada i satisfactòria, insuficient i no justificada, 


s’apliquen els estàndards establerts per la Sindicatura a aquest efecte.  


 


• En cas que la corporació local no hagués fet el seguiment de les despeses amb finan-


çament afectat o, si l’hagués fet, no hagués efectuat el càlcul de les desviacions de 


finançament o aquest fos incorrecte, s’ha practicat el càlcul corresponent en tots els 


casos en què s’hagi disposat de la informació necessària per fer-ho. 


 


• No s’ha tingut en consideració l’exigència de no ultrapassar els crèdits pressupostaris 


existents en l’exercici en el qual s’ha considerat imputable la despesa en qüestió. 


 


• No s’ha tingut en consideració el requisit de l’existència formal de l’acte administratiu 


previ de reconeixement del dret o de l’obligació. 


 


Per tant, els ajustaments proposats en aquest Estat tenen únicament la finalitat de plasmar 


l’efecte quantitatiu d’aquells fets que haurien d’haver-se enregistrat, pressupostàriament o 


en comptes no pressupostaris, en el moment en què es van produir, si s’hagués realitzat 


prèviament tot el procediment legal establert per possibilitar-ne el reconeixement, i d’a-


quells ajustaments comptables que hauria calgut reflectir obligatòriament a l’efecte del 


càlcul del romanent de tresoreria per a despeses generals. 
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1.2. ENS FISCALITZATS 


 


1.2.1. Antecedents 


 


L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que les concentracions de població que dins 


d’un municipi formin nuclis separats es poden constituir en entitats municipals descen-


tralitzades. El Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 


Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) regula aquestes entitats i es-


tableix, entre altres aspectes, que la iniciativa per constituir-les ha de ser de la majoria dels 


veïns interessats o de l’ajuntament corresponent i que perquè el Govern de la Generalitat 


de Catalunya l’aprovi definitivament, aquesta iniciativa no comporti la pèrdua de qualitat en 


la prestació dels serveis generals del municipi, que aquest compti amb els recursos sufi-


cients per a complir les seves atribucions i concorrin circumstàncies de naturalesa geogrà-


fica, històrica, social, econòmica o administrativa que requereixin la seva constitució. 


 


Les set entitats municipals descentralitzades objecte d’aquesta fiscalització estan situades 


a la província de Lleida, en el terme municipal de les Valls de Valira, municipi que compta 


amb una població de 948 habitants, segons dades del padró municipal d’habitants referit a 


l’1 de gener del 2012. El municipi està situat a la comarca de l’Alt Urgell i limita a l’est amb 


els municipis de Pont de Bar i Lles a l’oest amb els municipis d’Alins i Farrera, al sud amb 


els municipis de la Seu d’Urgell i Montferrer i Castellbò i al nord amb el Principat d’Andorra, 


on neix el riu Valira. 


 


En el quadre següent es mostra per a cada una de les set entitats, l’any en què van ser 


constituïdes com a entitat local menor, la superfície que ocupen i la població segons el 


padró municipal de l’any 2012, referit a l’1 de gener. 


 
Quadre 1. Dades generals de les entitats municipals descentralitzades del municipi de les Valls de Valira 


Nom Any de constitució Superfície (km2) Població 


Arcavell i la Farga de Moles 1972 18,00 69 


Ars 1972 17,35 35 


Asnurri 1958 6,40 28 


Bescaran 1972 34,00 90 


Civís 1972 26,00 36 


Os de Civís 1958 28,43 158 


Sant Joan Fumat 1956 18,01 35 


Font: Elaboració pròpia a partir de dades extretes de publicacions del Departament de la Presidència i el De-


partament de Governació i Relacions Institucionals, i del padró municipal d’habitants referit a l’1 de gener del 


2012. 


 


En l’article 82 el TRLMRLC estableix les competències que tenen les entitats locals d’àmbit 


territorial inferior al municipi, que són les següents: 
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• La vigilància dels béns d’ús públic i dels comunals. 


• La conservació i l’administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la regulació de 


l’aprofitament dels seus béns comunals. 


• L’enllumenat públic i la neteja viària. 


• L’execució d’obres i la prestació de serveis de competència municipal exclusiva de l’en-


titat, quan no són a càrrec del municipi respectiu o de la comarca. 


• L’ordenació del trànsit dels vehicles i de persones en el seu àmbit. 


• La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric i artístic 


del seu àmbit. 


• Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l’entitat. 


 


El Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 


reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), en l’article 156 estableix que les entitats d’àm-


bit territorial inferior al municipi no poden tenir impostos propis ni participar en els tributs de 


l’Estat, però sí en els del municipi al qual pertanyin. En el cas de les set entitats municipals 


descentralitzades de les Valls de Valira no existeix la previsió d’aquesta cessió de l’ajun-


tament en favor de les entitats. 


 


 


1.2.2. Activitats i organització 


 


Les set entitats municipals descentralitzades de les Valls de Valira, per la seva singular 


ubicació en el Pirineu, tenen uns ingressos patrimonials derivats de l’explotació de la seva 


riquesa forestal i són objecte d’una regulació específica. 


 


D’acord amb la normativa bàsica estatal, la Llei 43/2003, del 21 de novembre, de forests, i 


la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya, perquè un bosc pugui ser declarat 


d’utilitat pública i ser inclòs en el Catàleg de boscos d’utilitat pública ha d’estar comprès en 


algun dels supòsits següents: 


 


• Ser essencial per a la protecció del sòl enfront dels processos d’erosió, evitant-la o re-


duint el risc d’allaus, riuades i inundacions, amb l’objecte de protegir les poblacions, els 


seus cultius i les seves infraestructures. 


• Ser essencial per evitar el despreniment de roques i l’aterrament d’embassaments amb 


l’objecte de protegir les poblacions, els seus cultius i infraestructures contra l’acció del 


vent. 


• Estar situat en les capçaleres de les xarxes hidrogràfiques, ribes de rius, rieres i tor-


rents. 


• Estar destinat a la repoblació o millora forestal amb la finalitat de protegir-lo. 


• Contribuir a la conservació de la diversitat biològica a través del manteniment dels sis-


temes ecològics, la protecció de la flora i la fauna, o la preservació de la diversitat genè-


tica i, en particular, els que constitueixin o formin part d’espais naturals protegits, zones 


d’especial protecció per a les aus i d’especial conservació, i també aquells supòsits que 


es considerin elements rellevants del paisatge. 


• A més de tots els esmentats anteriorment, aquells establerts per les comunitats autò-


nomes en les seves legislacions. 
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La qualificació d’utilitat pública atorga als boscos la naturalesa jurídica de domini públic i, 


en conseqüència, aquests passen a ser inalienables, imprescriptibles i inembargables. 


 


El Catàleg de boscos d’utilitat pública ordena i delimita les forests que formen part del pa-


trimoni de cada entitat. Les entitats, mitjançant els ingressos derivats de la constitució de 


servituds o de l’atorgament de drets d’ocupació per a l’explotació de les pastures, fusta, 


llenya i caça, obtenen uns aprofitaments sobre els terrenys de propietat pública que su-


posen la principal font de recursos propis. 


 


El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARPAMN) 


pot autoritzar la concessió de servituds i drets d’ocupació sobre els terrenys forestals ins-


crits en el Catàleg de boscos d’utilitat pública sempre que siguin compatibles amb el 


caràcter d’utilitat pública; el dret d’ocupació atorgat ho serà per un període de temps 


limitat. 


 


El DARPAMN, tenint en compte els principis de persistència, conservació i millora de les 


masses forestals, elabora anualment un programa d’aprofitaments forestals per a cada en-


titat i de cadascuna de les seves forests de titularitat pública, a través del qual s’autoritza 


cada entitat a explotar les seves forests. Aquests programes estableixen la delimitació terri-


torial de les forests, el producte objecte de l’explotació i el seu preu base, i també la moda-


litat d’explotació, ja sigui veïnal –exclusivament perquè els veïns puguin fer ús de l’apro-


fitament– o ordinària. 


 


D’altra banda, el Decret 377/1996, del 2 de desembre, regula la gestió dels fons de millo-


res. Segons aquest Decret, les entitats propietàries de terrenys forestals tenen l’obligació 


d’invertir, com a mínim, el 15% dels ingressos obtinguts dels seus aprofitaments en l’orde-


nació i millora de les seves masses forestals; així, s’estableix la creació d’un fons de millora 


que es destinarà a finançar el programa anual de millores, sens perjudici que s’apliquin a 


l’execució d’aquest altres partides pressupostàries i els romanents, en cas d’haver-n’hi. 


 


Les bases de l’Ordre AAM/251/2011, del 5 d’octubre, regulen els ajuts destinats a la plani-


ficació i el foment de la gestió forestal sostenible, a la recuperació del potencial forestal i a 


la prevenció d’incendis. En el marc de la gestió forestal sostenible es poden subvencionar 


les actuacions següents: 


 


• Millora d’infraestructures 


• Actuacions silvícoles 


• Recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals 


• Transformació i comercialització dels productes forestals  


 


La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha 


d’imputar estan determinades en les diferents convocatòries. La quantia es determina en 


funció del nombre de sol·licituds presentades i de la disponibilitat pressupostària, i es dis-


tribueix d’acord amb els criteris d’atribució i prioritats establerts en les bases reguladores. 
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Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut que, concedit amb la mateixa 


finalitat, estigui finançat amb fons comunitaris –fons estructurals, de cohesió o de qualsevol 


altre instrument financer comunitari. 


 


Sobre l’import de la subvenció es poden demanar bestretes fins a un màxim del 50% de 


l’import de la subvenció atorgada i no cal aportar garanties. En el cas d’actuacions que 


tinguin cofinançament amb el Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (FEADER), 


la sol·licitud de bestreta estarà condicionada a la normativa comunitària aplicable. 


 


Els beneficiaris de les subvencions poden sol·licitar a l’Institut Català de Finances, en el 


termini de tres mesos a comptar des de la notificació de la concessió de l’ajut, un préstec 


de fins al 50% de la subvenció atorgada, en el cas d’haver sol·licitat la bestreta de la 


subvenció, o de fins al 100% en el cas de no haver-la sol·licitada. 


 


El pagament de la subvenció es realitzarà amb la certificació prèvia –pagament a compte–


o final –pagament total– dels serveis competents de la Generalitat, una vegada es verifiqui 


que l’activitat i la despesa realitzades han estat degudament justificades.  


 


Les relacions de cada una de les entitats amb l’Ajuntament de les Valls de Valira estan 


regulades en els respectius Convenis i bases reguladores per la prestació de serveis ad-


ministratius i la regulació de les relacions entre l’entitat municipal descentralitzada i l’Ajun-


tament de les Valls de Valira –en endavant convenis de serveis administratius– aprovats pel 


Ple de l’Ajuntament el 13 de febrer de 1996 i ratificats per les respectives juntes de veïns 


de cada entitat municipal, i també per la seva posterior modificació, aprovada inicialment 


pel Ple de l’Ajuntament el 19 de desembre del 2006 i de forma definitiva el 19 de desembre 


del 2008.  


 


Les entitats disposen d’un òrgan col·legiat que adopta la denominació de Junta de Veïns, 


constituïda, com a mínim, per dos vocals –un d’ells és el vocal tresorer– i el president1, 


amb les mateixes atribucions i el mateix règim de funcionament que els del Ple de l’Ajun-


tament. 


 


Els òrgans de govern de cada entitat municipal descentralitzada estan formats per la Junta 


de Veïns, el president1 i la Comissió Especial de Comptes –integrada pels mateixos mem-


bres que la Junta de Veïns. 


 


El president1 és elegit directament pels veïns i la resta de vocals, de la Junta de Veïns, són 


assignats per la Junta Electoral de zona de la Seu d’Urgell i elegits a proposta dels partits 


polítics o agrupacions d’electors. 


A continuació es detalla per a cada una de les set entitats municipals descentralitzades la 


composició de la respectiva Junta de Veïns durant l’exercici 2012. 


 


 


1. Denominació modificada arran de l’acceptació de les al·legacions presentades. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 10/2015 


15 


Quadre 2. Composició de les diferents juntes de veïns 


Membres de la Junta de Veïns Càrrec Partit polític o agrupació d’electors 


Arcavell i la Farga de Moles   


David Alsina Artigues President2 CiU (a) 


Meritxell Juanmartí Fortó Vocal/tresorera CiU 


Marta Vidal Fortó Vocal CiU 


Ars   


Josep Noves Ruf President2 CiU 


Joan Llop Ollé Vocal/tresorer CiU 


Josefa Mortés Feliu Vocal PSC-PM (b) 


Asnurri   


Maria Ruf Argelich Presidenta2 Independents per Asnurri3 


Roser Ruiz Oliva Vocal/tresorera PSC-PM 


Joan Mariages Torres Vocal PSC-PM 


Bescaran   


Albert Blasi Cases President2 ERC-AM (c) 


Alba Solé Pal Vocal/tresorera PSC-PM 


Francesc Canillo Cadena Vocal PSC-PM 


Civís   


Francesc Baró Carrabina President2 PSC-PM 


Josep M. Sinfreu Busquets Vocal/tresorer PSC-PM 


Josep M. Carrabina Servat Vocal CiU 


Os de Civís   


Jordi Betriu Roquet President2 CiU 


Celso Calviño Mella Vocal/tresorer CiU 


Juan José Villalba Montosa Vocal CiU 


Sant Joan Fumat   


Àngel Porta Cases President2 CiU 


Jaume Bullich Codina Vocal/tresorer CiU 


Jaume Ripoll Benet Vocal PSC-PM 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació de les actes de les juntes de veïns de cada entitat muni-


cipal descentralitzada. 


Notes: 


(a) CiU: Convergència i Unió. 


(b) PSC-PM: Partit Socialista de Catalunya–Progrés Municipal. 


(c) ERC-AM: Esquerra Republicana de Catalunya–Acord Municipal. 


De la revisió de les actes de les juntes de veïns s’ha posat de manifest que no totes les 


entitats municipals descentralitzades van fer les sessions ordinàries amb la periodicitat que 


estableix la normativa –com a mínim cada tres mesos. En concret, les que van fer menys 


de quatre sessions ordinàries de la Junta de Veïns durant el 2012 són Arcavell i la Farga de 


Moles, Civís, Os de Civís i Sant Joan Fumat. 


 


 


2. Denominació modificada arran de l’acceptació de les al·legacions presentades. 


3. Partit polític o agrupació d’electors modificat arran de l’acceptació de l’al·legació presentada. 
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El TRLRHL estableix que les funcions de control intern relatives a la gestió econòmica de 


les entitats locals i dels seus ens dependents, s’han d’exercir en la seva triple accepció: 


funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia. La responsa-


bilitat administrativa d’aquestes funcions està reservada a funcionaris amb habilitació de 


caràcter estatal –atès que són funcions públiques necessàries en totes les entitats locals– i 


el lloc de treball al qual s’atribueix l’exercici i la responsabilitat d’aquestes funcions és el de 


la Intervenció. 


 


Respecte a l’exercici de la funció interventora, no s’ha acordat la intervenció limitada 


prèvia. 


 


El Reial decret 1732/1994, del 29 de juliol, de provisió de llocs de treball de l’Administració 


local reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, estableix que mentre no 


es desenvolupi la normativa específica per a aquest tipus d’ens locals les funcions de se-


cretari interventor en les entitats municipals descentralitzades corresponen al secretari 


interventor del municipi al qual pertanyi, a un funcionari de la corporació o a qualsevol 


persona amb capacitació suficient, per l’ordre indicat. A Catalunya, es regula d’una mane-


ra semblant en el Decret 195/2008, del 7 d’octubre, sobre determinats aspectes del règim 


jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de 


Catalunya. 


 


Les entitats municipals descentralitzades de les Valls de Valira no disposaven de personal 


propi a càrrec seu, i segons els respectius convenis de serveis administratius, va ser un 


funcionari que ocupava una plaça d’auxiliar d’administració general al mateix ajuntament, 


qui va exercir les funcions de secretari interventor per a les set entitats fins al 6 de 


novembre del 2012, data en què va ser cessat perquè la comissió de serveis per la qual 


havia estat nomenat havia finalitzat. 


 


Per cobrir la vacant, i amb caràcter d’extrema urgència, es va nomenar, interinament, una 


auxiliar d’Administració general amb compatibilitat de tasques de l’administració de proce-


dència, amb efectes del 16 de novembre del 2012 per un període de sis mesos. Tan-


mateix, el 27 de gener del 2015, data de finalització del treball de camp de l’informe, con-


tinuava exercint les funcions secretari interventor. Així, doncs, les entitats municipals des-


centralitzades van optar per l’última opció prevista en la normativa esmentada anteriorment 


per cobrir la plaça. 


2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 


 


2.1. RETIMENT DE COMPTES 


 


La informació objecte d’examen ha estat la continguda en l’Estat del romanent de tresoreria 


a 31 de desembre del 2012 de cada entitat municipal descentralitzada. Aquest Estat 


s’integra dins el Compte general corresponent a l’exercici 2012 de cadascuna d’elles. 
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A la informació esmentada s’hi ha afegit la d’aquells altres comptes, estats, annexos i 


documentació complementària que componen el Compte general de cada entitat i que 


afecten l’estat indicat. 


 


L’Estat del romanent de tresoreria i els altres estats representatius a 31 de desembre del 


2012 que consten en el Compte general de cada entitat municipal descentralitzada referits 


a l’exercici 2012 es poden consultar en les adreces web següents: 


 
Quadre 3. Adreces web dels estats del Compte general de l’exercici 2012 de cada entitat 


Entitat web 


Arcavell i la Farga de Moles http://expedients.sindicatura.cat/PDFS/2012_matriu/n/ca/70004.PDF 


Ars http://expedients.sindicatura.cat/PDFS/2012_matriu/n/ca/70009.PDF 


Asnurri http://expedients.sindicatura.cat/PDFS/2012_matriu/n/ca/70011.PDF 


Bescaran http://expedients.sindicatura.cat/PDFS/2012_matriu/n/ca/70015.PDF 


Civís http://expedients.sindicatura.cat/PDFS/2012_matriu/n/ca/70020.PDF 


Os de Civís http://expedients.sindicatura.cat/PDFS/2012_matriu/n/ca/70033.PDF 


Sant Joan Fumat http://expedients.sindicatura.cat/PDFS/2012_matriu/n/ca/70037.PDF 


Font: Web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (www.sindicatura.cat). 


 


En el quadre següent es detallen per a cada una de les set entitats municipals descentra-


litzades les dates d’aprovació dels comptes generals per les respectives juntes de veïns i 


les dates en què s’han tramès a la Sindicatura, després d’haver realitzat els tràmits pre-


ceptius. 


 
Quadre 4. Data d’aprovació i de tramesa del Compte general de l’exercici 2012 


Entitat Data d’aprovació definitiva Data de tramesa a la Sindicatura 


Arcavell i la Farga de Moles 30.10.2013 18.02.2014 


Ars 08.10.2013 18.02.2014 


Asnurri 05.03.2014 05.03.2014 


Bescaran 16.10.2013 26.02.2014 


Civís 04.02.2014 19.02.2014 


Os de Civís 25.09.2013 28.01.2014 


Sant Joan Fumat 22.01.2014 25.02.2014 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per cada entitat amb el Compte general. 


Com es pot observar, només Os de Civís va aprovar el Compte general dins del termini 


establert, tot i que no va respectar el termini per retre’l. La resta d’entitats no van complir 


els terminis establerts legalment per a les respectives aprovacions i posteriors trameses 


dels comptes del 2012 a la Sindicatura, que haurien d’haver-se efectuat abans de l’1 i del 


15 d’octubre del 2013, respectivament. 


 


Les observacions i els comentaris que es desprenen de la informació que consta en els 


diferents epígrafs de l’Estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2012 es fan 


en els apartats del 2.2.1 al 2.2.5 següents. En l’apartat 2.2.6. s’exposa l’efecte quantitatiu 


d’aquelles observacions posades de manifest en els apartats esmentats que afecten les 


dades d’aquests estats. 
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2.2. ROMANENT DE TRESORERIA 


 


2.2.1. Fons líquids 


 


La composició de l’epígraf Fons líquids a 31 de desembre del 2012, per entitats financeres, 


per a cada entitat municipal descentralitzada és la següent: 


 
Quadre 5. Fons líquids a 31 de desembre del 2012 


Entitat Comptes operatius Dipòsits a curt termini Total 


    


Arcavell i la Farga de Moles 17.202,33 0,00 17.202,33 
    


Ars 12.215,91 0,00 12.215,91 
    


Asnurri 5.419,64 60.000,00 65.419,64 
    


Bescaran    


Entitat financera 1 11.802,91 0,00 11.802,91 


Entitat financera 2 54.435,05 0,00 54.435,05 


Total Bescaran 66.237,96 0,00 66.237,96 
    


Civís 60.768,74 0,00 66.237,96 
    


Os de Civís 624,21 0,00 624,21 
    


Sant Joan Fumat 13.723,42 4.030,36 17.753,78 
    


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per les 


entitats municipals descentralitzades. 


 


Segons els comptes comptables cap de les entitats municipals operava en efectiu, per 


tant, no hi havia saldo en el compte de caixa de les corporacions; els saldos existents cor-


responien als de les d’entitats financeres. 


 


En la fiscalització realitzada sobre l’epígraf Fons líquids s’han posat de manifest les inci-


dències següents: 


 


a) Signatures autoritzades per operar amb els comptes corrents 


 


De la informació obtinguda directament de les entitats financeres s’ha detectat que, en 


determinats casos, el 31 de desembre del 2012 les persones que disposaven de signatura 


autoritzada en els comptes corrents de les entitats municipals descentralitzades no sempre 


eren les que corresponien: el president,4 el vocal tresorer i el secretari interventor.  


 


A més, s’ha detectat que determinades persones que constaven en la relació de signa-


tures autoritzades tampoc no havien format part de la Junta de Veïns del període fiscalitzat. 


Aquest fet s’ha donat en les entitats d’Arcavell i la Farga de Moles i d’Ars.  


 


 


4. Denominació modificada arran de l’acceptació de les al·legacions presentades. 
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En el quadre següent es pot veure qui disposava d’autorització per operar el 31 de de-


sembre del 2012: 


 


Quadre 6. Signatura autoritzada per operar amb els comptes corrents 


Entitat President4 Vocal tresorer Secretari interventor 


Arcavell i la Farga de Moles No No Sí 


Ars Sí No Sí 


Asnurri Sí Sí No 


Bescaran Sí Sí Sí 


Civís Sí Sí No 


Os de Civís Sí Sí No 


Sant Joan Fumat Sí Sí No 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per les diferents entitats financeres. 


 


S’ha pogut constatar que les entitats municipals van fer les oportunes comunicacions a les 


entitats bancàries sobre els canvis dels noms de les persones amb signatura autoritzada 


abans del desembre del 2012, tot i que només en el cas de Bescaran, les entitats finan-


ceres van efectuar tots els canvis comunicats al tancament de l’exercici 2012. 


 


b) Reconeixement de despeses pel subministrament elèctric d’instal·lacions que no 


són propietat de les entitats 


 


Les despeses que han d’assumir les entitats municipals descentralitzades estan determi-


nades per les competències que el TRLMRLC els atribueix, esmentades en l’apartat 1.2.1, i 


també les que s’hagin establert en els respectius convenis de serveis administratius. S’ha 


posat de manifest que quatre de les set entitats municipals van assumir pressupos-


tàriament unes depeses que no eren de cap dels casos esmentats, relatives al subminis-


trament elèctric de les esglésies ubicades en els seus termes, que són propietat del bisbat 


de la Seu d’Urgell.  


En el quadre següent es mostren els imports pagats en concepte de subministrament 


d’energia elèctrica de les esglésies. 


 


Quadre 7. Reconeixement de despeses pel subministrament elèctric de les diferents esglésies situades 


al territori de cada entitat 


Entitat Total imputat en comptes de despesa 


Arcavell i la Farga de Moles 37,97 


Ars 92,90 


Asnurri 84,61 


Sant Joan Fumat 270,75 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del llibre major de l’exercici 2012 facilitat per les entitats 


municipals descentralitzades. 
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2.2.2. Drets pendents de cobrament 


 


La composició de l’epígraf Drets pendents de cobrament reflectit en l’Estat del romanent 


de tresoreria a 31 de desembre del 2012 per a cada entitat municipal descentralitzada era 


la següent: 


 


Quadre 8. Drets pendents de cobrament a 31 de desembre del 2012 


Entitat 


Del 


pressupost 


corrent 


De 


pressupostos 


tancats 


D’operacions 


no pressu-


postàries 


Cobraments 


pendents 


d’aplicació 


Total drets 


pendents de 


cobrament 


Arcavell i la Farga de Moles 19.342,42 3.279,72 0,00 (10.466,81) 12.155,33 


Ars 12.317,35 29.779,69 * (151,20) (13.181,71) 28.764,13 


Asnurri 29.078,09 6.603,96 0,00 (5.559,17) 30.122,88 


Bescaran 10.335,52 74.164,18 0,00 (6.683,51) 77.816,19 


Civís 3.105,49 63.331,82 1.199,58 (8.056,96) 59.579,93 


Os de Civís 23.575,46 81.885,75 75,97 (6.155,74) 99.381,44 


Sant Joan Fumat 6.328,18 112.651,27 0,00 (4.741,10) 114.238,35 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per les 


entitats municipals descentralitzades. 


* Signe contrari a la naturalesa del compte. 


 


 


2.2.2.1. Drets pendents de cobrament pressupostaris 


 


Els drets pendents de cobrament de les entitats provenen, per una banda, dels ingressos 


patrimonials propis, capítol 5 i, per una altra, dels ingressos per transferències corrents i de 


capital, capítols 4 i 7, respectivament. 


 


Els ingressos patrimonials derivats dels aprofitaments forestals de la llenya, la fusta, les 


pastures i la caça són, bàsicament, els únics ingressos propis amb què compten les en-


titats, mentre que les principals fonts de finançament externes són les transferències pro-


vinents dels Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC), del Pla únic d’obres i serveis 


de Catalunya (PUOSC), del Fons de gestió forestal sostenible, i les transferències esta-


blertes pels convenis de serveis administratius entre de l’Ajuntament Valls de Valira i ca-


dascuna de les set entitats municipals descentralitzades. 


 


En el quadre següent es mostra el detall, per conceptes pressupostaris i per antiguitat, 


dels drets pendents de cobrament de naturalesa pressupostària a 31 del desembre del 


2012. 
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Quadre 9. Drets pendents de cobrament de naturalesa pressupostària a 31 de desembre del 2012 


Nom de l’entitat, 


capítol i concepte 


Exercicis  


2008 i ant. 


Exercici 


2009 


Exercici 


2010 


Exercici 


2011 


Total exercicis 


tancats 


Exercici 


corrent Total 
        


Arcavell i la Farga de Moles        
        


Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 3.279,72 3.279,72 18.388,18 21.667,90 


Fons de Cooperació Local 0,00 0,00 0,00 3.279,72 3.279,72 3.163,70 6.443,42 


Subvenció GFS * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.224,48 15.224,48 
        


Ingressos patrimonials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,24 954,24 


Subhasta pastures CUP * 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,44 826,44 


Millores subhasta past. CUP * 35 0,00 0,00 0,00 .0,00 0,00 127,80 127,80 
        


Total Arcavell i la Farga de Moles 0,00 0,00 0,00 3.279,72 3.279,72 19.342,42 22.622,14 
        


        


Ars        
        


Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 5.581,88 5.581,88 3.093,5 8.675,38 


Fons de Cooperació Local 0,00 0,00 0,00 5.581,88 5.581,88 3.093,5 8.675,38 
        


Ingressos patrimonials  0,00 0,00 0,00 7.157,81 7.157,81 9.223,85 16.381,66 


Adjud. aprofitam. fusta CUP * 42 0,00 0,00 0,00 7.157,81 7.157,81 6.650,00 13.807,81 


Adjud. aprofitam. fusta CUP * 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573,85 2.573,85 
        


Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 17.040,00 17.040,00 0,00 17.040,00 


Subvenció PUOSC 0,00 0,00 0,00 17.040,00 17.040,00 0,00 17.040,00 
        


Total Ars 0,00 0,00 0,00 29.779,69 29.779,69 12.317,35 42.097,04 
        


        


Asnurri        
        


Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 6.603,96 6.603,96 3.078,09 9.682,05 


Fons de Cooperació Local 0,00 0,00 0,00 6.603,96 6.603,96 3.078,09 9.682,05 
        


Transferències de capital 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 


Subvenció PUOSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,000,00 26.000,00 
        


Total Asnurri 0,00 0,00 0,00 6.603,96 6.603,96 29.078,09 35.682,05 
        


        


Bescaran        
        


Transferències corrents 0,00 0,00 0,00 1.384,14 1.384,14 4.485,96 5.870,10 


Manteniment consultori  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 


Fons de Cooperació Local 0,00 0,00 0,00 1.384,14 1.384,14 3.185,96 4.570,10 
        


Transferències de capital 0,00 0,00 71.473,79 1.306,25 72.780,04 5.849,56 78.629,60 


Subvenció GFS * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.849,56 5.849,56 


Subvenció PUOSC  0,00 0,00 71.473,79 1.306,25 72.780,04 0,00 72.780,04 
        


Total Bescaran 0,00 0,00 71.473,79 2.690,39 74.164,18 10.335,52 84.499,70 
        


        


Civís        
        


Transferències corrents 0,00 0,00 3.437,40 3.219,20 6.656,60 3.105,49 9.762,09 


Fons de Cooperació Local 0,00 0,00 3.437,40 3.219,20 6.656,60 3.105,49 9.762,09 
        


Transferències de capital 13.681,21 0,00 42.994,01 0,00 56.675,22 0,00 56.675,22 


Subvenció PUOSC 13.681,21 0,00 42,994,01 0,00 56.675,22 0,00 56.675,22 
        


Total Civís 13.681,21 0,00 46.431,41 3.219,20 63.331,82 3.105,49 66.437,31 
        


        


Os de Civís        
        


Transferències corrents 0,00 0,00 5.831,83 1.789,79 7.621,62 8.818,65 16.440,27 


Fons de Cooperació Local 0,00 0,00 5.831,83 1.789,79 7.621,62 8.818,65 16.440,27 
        


Ingressos patrimonials 0,00 0,00 0,00 960,11 960,11 0,00 960,11 


Adjud. aprof. forest. CUP * 52 0,00 0,00 0,00 960,11 960,11 0,00 960,11 
        


Transferències de capital 0,00 0,00 73.304,02 0,00 73,304,02 14.756,81 88.060,83 


Subvenció GFS * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.106,81 8.106,81 


Subvenció PUOSC 0,00 0,00 73.304,02 0,00 73.304,02 6.650,00 79.954,02 
        


Total Os de Civís 0,00 0,00 79.135,85 2.749,90 81.885,75 23.575,46 105.461,21 
        


        


Sant Joan Fumat        
        


Transferències corrents 0,00 0,00 3.438,91 0,00 3,438,91 6.328,18 9.767,09 


Fons de Cooperació Local 0,00 0,00 3.438,91 0,00 3,438,91 6.328,18 9.767,09 
        


Transferències de capital 0,00 0,00 109.212,36 0,00 109.212,36 0,00 109.212,36 


Subvenció PUOSC 0,00 0,00 109.212,36 0,00 109.212,36 0,00 109.212,36 
        


Total Sant Joan Fumat 0,00 0,00 112.651,27 0,00 112.651,27 6.328,18 118.979,45 
        


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per les EMD. 


* CUP: Catàleg de boscos d’utilitat pública. GFS: Gestió forestal sostenible.  
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a) Saldos a cobrar en concepte d’aprofitament forestal 


 


Els ingressos del capítol 5, ingressos patrimonials, derivats de l’explotació de les seves 


masses forestals –pastures, llenya, fusta i caça– són la principal font d’ingressos propis de 


la majoria d’aquestes entitats. 


 


Tal com ja s’ha dit en l’apartat 1.2.2 el DARPAMN elabora anualment un programa d’apro-


fitaments forestals, pel qual cada entitat queda autoritzada per explotar les seves forests i 


on s’estableix per a cada una d’elles l’objecte, la delimitació territorial, el preu base i la 


modalitat d’explotació, ja sigui veïnal –es reserva l’aprofitament per als veïns perquè 


aquests puguin fer-ne ús–, o ordinària –l’aprofitament no queda reservat exclusivament als 


veïns. 


 


A continuació es detallen per cada entitat municipal descentralitzada els productes i moda-


litats dels aprofitaments de les forests previstos en el programa anual del 2012. 


 


Quadre 10. Productes i modalitats d’aprofitaments previstos en el programa anual del 2012 


Entitat 


Pastures Fusta i llenyes Cinegètic 


Ordinari Veïnal Ordinari Veïnal Ordinari Veïnal 


Arcavell i la Farga de Moles Sí Sí No Sí Sí No 


Ars Sí Sí Sí Sí No No 


Asnurri No Sí No Sí No No 


Bescaran No Sí No Sí No No 


Civís No Sí No Sí Sí No 


Os de Civís Sí Sí No Sí Sí No 


Sant Joan Fumat Sí No No No No No 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa anual d’aprofitaments dels terrenys forestals de gestió 


pública per a l’any 2012. 


 


El període d’adjudicació varia en funció del tipus d’aprofitament. Així, el de les pastures 


s’adjudiquen per un període de tres anualitats, el de fusta i llenya per un període d’un any, 


prorrogable, a comptar des de la data de l’atorgament de la llicència, i el de caça per un 


període de sis anualitats. 


 


Una vegada efectuada l’adjudicació dels aprofitaments s’ha de formalitzar el contracte 


entre l’entitat i l’adjudicatari, en el qual s’establiran les clàusules que fixaran entre altres 


aspectes, l’objecte, el preu i els terminis de pagament, i el moment en què podrà ser exigit 


per l’entitat. En el cas particular dels aprofitaments de fusta i llenya, quan en el plec de 


condicions tècniques facultatives particulars s’estableixi la modalitat d’alienació d’explo-


tació en peu, amb escorça i liquidació final a resultes de la quantia real obtinguda, l’entitat 


haurà d’ajustar les possibles desviacions que s’hagin produït sobre el preu d’adjudicació. 


 


Les entitats públiques propietàries de terrenys forestals tenen l’obligació d’invertir, com a 


mínim, el 15% dels ingressos obtinguts dels aprofitaments en l’ordenació i millora de les 
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seves masses forestals. Així, han de crear un fons de millora amb l’objecte de finançar el 


programa anual de millores forestals, sens perjudici que es puguin aplicar a l’execució 


d’aquests altres partides pressupostàries. Aquest programa ha de ser redactat per l’entitat 


i aprovat pel DARPAMN. 


 


Per concedir la llicència necessària a l’adjudicatari perquè aquest pugui iniciar l’explotació, 


el Departament estableix com a requisit indispensable tenir la certificació del secretari in-


terventor de l’entitat conforme s’ha efectuat l’ingrés del 15% en el fons de millores. 


Igualment, exigeix la constitució de la fiança corresponent. 


 


D’altra banda, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 37/1992, de l’Impost sobre el valor 


afegit (IVA), pels aprofitaments de pastures, fustes i llenya a les entitats municipals descen-


tralitzades els és aplicable el règim especial de l’IVA d’agricultura, ramaderia i pesca, 


sempre que l’entitat no hi hagi renunciat i concorrin els requisits previstos en la normativa 


aplicable. Així, doncs, les facturacions o rebuts que derivin d’aquests aprofitaments in-


clouran una compensació per l’IVA suportat a tant alçat –consistent en un percentatge del 


preu de venda– i les entitats no tindran obligacions de liquidació, repercussió o pagament 


de l’impost, sinó que tindran dret a una compensació que s’ha de considerar com un major 


ingrés per a elles. 


 


Així mateix, les entitats tenen l’obligació de conservar una còpia dels rebuts acreditatius 


del pagament de la compensació i portar un llibre registre en què s’han d’anotar totes les 


operacions que aquest règim especial comprèn. 


 


En canvi, els aprofitaments de caça no estan subjectes al règim especial d’IVA. Cal tenir en 


compte, però, que la cessió dels aprofitaments de caça de les forests incloses en el 


Catàleg de forests d’utilitat pública s’ha efectuar mitjançant l’atorgament d’una autorització 


de l’aprofitament d’acord amb la legislació del patrimoni de les administracions públiques, 


i, en aquest cas, la contraprestació per la cessió que ha de percebre l’entitat local té la 


consideració de taxa i no es troba subjecta a l’IVA.5 


 


Del treball efectuat en relació amb els aprofitaments forestals en les set entitats municipals 


descentralitzades s’han posat de manifest les limitacions a l’abast següents: 


 


• No s’ha pogut constatar que les entitats hagin elaborat els respectius programes anuals 


de millores forestals per executar-los durant l’exercici 2012. 


 


• No s’ha pogut verificar que tots els expedients dels aprofitaments forestals continguin 


els corresponents contractes d’execució de tots els aprofitaments adjudicats, ni les 


factures, els rebuts o altra documentació. En el cas concret dels aprofitaments veïnals, 


no consta cap contracte ni conveni.  


 


 


5. Paràgraf modificat arran de les al·legacions presentades. 
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• No s’ha pogut verificar que les entitats portin un llibre registre en el qual s’anotin les 


operacions compreses en el règim especial de l’IVA d’agricultura, ramaderia i pesca 


d’acord amb el que indica la normativa. 


 


• No es va efectuar el seguiment dels projectes de despesa amb finançament afectat. 


 


• No s’ha pogut verificar que constin els justificants de determinades obligacions pen-


dents de pagament. 


 


A part de les limitacions esmentades anteriorment, en l’anàlisi efectuada en la gestió i 


control dels aprofitaments forestals en les set entitats municipals descentralitzades s’han 


detectat les incidències següents: 


 


• En els diferents contractes i expedients d’aprofitaments de llenyes, fustes i pastures fa-


cilitats es fa menció expressa dels preus, més un percentatge en concepte d’IVA, 


mentre que s’hauria de parlar de compensació d’IVA, atès que estan subjectes al règim 


especial d’agricultura, ramaderia i pesca. 


• S’ha constatat que el 15% dels ingressos pels aprofitaments destinats al fons de millora 


es van comptabilitzar en el compte 554, Cobraments pendents d’aplicació definitiva, i 


no s’han reconegut pressupostàriament (vegeu l’apartat 2.2.2.3). 


• S’ha detectat que el secretari interventor ha emès determinades certificacions sobre 


imports ingressats relatius als fons de millores dels aprofitaments adjudicats directament 


als veïns, sense cap documentació de suport que en justifiqui l’emissió. 


• No hi ha constància que cada entitat hagi elaborat una relació anual amb les certifi-


cacions de tots els ingressos efectuats relatius al fons de millores fins al 31 de de-


sembre del 2012, d’acord amb el model normalitzat, que les entitats haurien d’haver 


presentat al DARPAMN, ni de com s’han utilitzat els fons acumulats. 


• No hi ha constància que les entitats hagin efectuat alguna actuació a càrrec dels fons 


de millores durant l’exercici objecte de fiscalització. 


 


També es van detectar altres incidències en algunes de les entitats que s’han agrupat en 


els quatre apartats següents, per la seva tipologia: 


 


• Reconeixement anticipat dels drets pels aprofitaments forestals. 


 


En alguns casos es van reconèixer drets pendents de cobrament dels quals no s’ha 


pogut constatar que s’haguessin portat a terme les accions necessàries perquè fossin 


exigibles, ni tampoc s’ha disposat de cap documentació de suport que en justifiqués el 


reconeixement –còpies de factures, rebuts o tiquets dels aprofitaments executats. Per 
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tant, es considera que els saldos dels Drets pendents de cobrament del pressupost 


corrent i de pressupostos tancats en l’Estat del romanent de tresoreria es troben sobre-


valorats i es proposen els ajustaments que es detallen en el quadre següent (vegeu 


l’apartat 2.2.6): 


 


Quadre 11. Efectes de les incidències relatives als aprofitaments forestals a 31 de desembre del 2012 


Entitat De pressupostos tancats Del pressupost corrent Total 


Arcavell i la Farga de Moles - 954,24 954,24 


Ars 2.115,63 2.221,39 4.337,02 


Os de Civís  960,11 - 960,11 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per 


les entitats municipals descentralitzades.  


 


• Plecs de condicions no adequats d’aprofitaments cinegètics i ingressos en excés.6 


 


La cessió d’aprofitaments de caça de les forests de titularitat pública local incloses al 


Catàleg de forests d’utilitat pública s’ha d’efectuar mitjançant l’atorgament d’un títol ha-


bilitant per a l’ús del domini públic, que la normativa forestal anomena autorització, i s’ha 


de licitar d’acord amb els principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència 


i concurrència. 


 


La contraprestació d’aquesta autorització constitueix la quota tributària d’una taxa per 


l’aprofitament especial del domini públic que correspondrà a l’import de la proposició 


guanyadora de la licitació. Al tractar-se d’una taxa l’autorització no està subjecta a l’IVA. 


 


De l’anàlisi dels plecs de condicions s’ha posat de manifest que caldria adaptar aquests 


instruments al marc normatiu vigent, i, aclarir que l’objecte de la licitació és l’atorgament 


d’una autorització de l’aprofitament de caça en una forest d’utilitat pública subjecta a la 


normativa patrimonial. S’ha de tenir en compte que un disseny equivocat o no prou clar 


dels procediments i títols jurídics en virtut dels quals s’efectuen aquestes cessions 


podria donar lloc a què s’arribi a la conclusió que l’operació es troba subjecta a l’IVA. 


 


S’ha constatat que les entitats d’Arcavell i la Farga de Moles, Civís i Os de Civís van 


ingressar aprofitaments de caça en excés atès que van aplicar indegudament IVA que 


no corresponia. 


 


No obstant això, atès que no s’ha disposat de la totalitat dels contractes d’aprofitaments 


cinegètics adjudicats, ni de les factures, els rebuts o altra documentació, l’abast del 


treball de fiscalització s’ha vist limitat i no s’han pogut quantificar amb exactitud els 


 


 


6. Paràgraf modificat arran de les al·legacions presentades. 
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imports cobrats en excés, en concepte d’IVA. Per tant, no es proposen ajustos en l’Estat 


del romanent de tresoreria. 


• Manca de reconeixement de drets per no exercir les actuacions oportunes per fer-los 


exigibles. 


 


No s’ha pogut disposar de la totalitat dels contractes dels aprofitaments de fustes i 


llenyes adjudicats, ni de les factures, els rebuts o altra documentació, en els casos d’Ars 


i Bescaran. No obstant això, de la informació subministrada per l’adjudicatari dels apro-


fitaments, es dedueix que les entitats podrien haver reconegut uns drets pressupostaris 


si haguessin portat a terme les accions necessàries per fer-los exigibles. Com que no hi 


ha constància que les hagin efectuat, no es proposa cap ajust. 


 


• Infravaloració dels ingressos en els aprofitaments de pastures, fustes i llenya per no 


aplicar els percentatges vigents en cada moment en les compensacions d’IVA. 


 


A causa de les limitacions a l’abast exposades anteriorment no s’han pogut calcular la 


totalitat dels imports que s’haurien d’haver ingressat. Per tant, no es proposa cap ajust 


en les quantitats que s’han deixat d’ingressar per no haver aplicat el percentatge de 


compensació d’IVA que corresponia en cada moment en els casos d’Arcavell i la Farga 


de Moles, Ars, Bescaran, Os de Civís i Sant Joan Fumat. 


 


b) Saldos pendents de cobrament en concepte del Fons de Cooperació Local de 


Catalunya  


 


Els pressupostos de la Generalitat del 2010 es van prorrogar fins a l’aprovació de la nova 


Llei de pressupostos 6/2011, del 27 de juliol. Fins al 6 d’octubre del 2011 no es va aprovar 


la resolució per a la distribució dels imports definitius del FCLC de l’any 2011. 


 


En aquest període de pròrroga es va resoldre distribuir a les entitats bestretes d’un 28,88% 


i d’un 22,58%, en els mesos de març i juny del 2011, respectivament, a compte de la parti-


cipació en els ingressos de la Generalitat, mentre no estiguessin vigents els pressupostos 


definitius per al 2011. 


 


De l’anàlisi efectuada sobre dels saldos a cobrar provinents del FCLC a 31 de desembre 


del 2012 s’ha posat de manifest que la participació que corresponia a l’entitat d’Ars en 


concepte de FCLC de l’exercici 2011, d’acord amb Resolució 2.370/2011, del 6 d’octubre, 


era de 3.206,74 € i que d’aquest import, l’entitat només va reconèixer uns drets de 


2.155,05 €. La diferència, de 1.051,69 €, corresponia a la primera bestreta del 2011, que 


l’entitat no havia reconegut. 


 


Consegüentment, en el cas de l’entitat d’Ars, el saldo de l’epígraf de l’Estat del romanent 


de tresoreria a 31 de desembre del 2012, Drets pendents de cobrament de pressupostos 


tancats, presentava una infravaloració de 1.051,69 € (vegeu l’apartat 2.2.6). 
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c) Saldos pendents de cobrament en concepte del Pla únic d’obres i serveis de 


Catalunya 


 


Pel Decret 245/2007, del 6 de novembre, es convocava la formulació del Pla únic d’obres i 


serveis de Catalunya per al quinquenni 2008-2012 i d’acord amb el establien les bases, el 


lliurament de les subvencions aprovades restava condicionat al compliment, per part dels 


beneficiaris, de les obligacions legals que constaven en les disposicions normatives en 


matèria de subvencions. 


 


De l’anàlisi efectuada sobre els saldos a cobrar provinents del PUOSC a 31 de desembre 


del 2012 de cada una de les set entitats municipals descentralitzades s’han posat de 


manifest les incidències següents: 


 


• Asnurri 


 


El saldo de 26.000 € a cobrar provinent de l’exercici 2012 correspon a l’import subven-


cionat pel PUOSC de l’adjudicació de la primera fase de les obres de renovació de la 


xarxa de distribució d’aigua potable. 


 


D’aquests 26.000 €, 6.000 € corresponen al programa específic de dinamització i equi-


libri territorial a càrrec de la Generalitat de Catalunya i els 20.000 € restants, al programa 


específic de la Diputació de Lleida. Atès que al tancament de l’exercici la Diputació de 


Lleida encara no havia reconegut la seva part d’obligacions pendents de pagament, el 


saldo del l’epígraf Drets pendents de cobrament del pressupost corrent, de l’Estat del 


romanent de tresoreria, el 31 de desembre del 2012 presentava una sobrevaloració de 


20.000 € (vegeu l’apartat 2.2.6). 


 


• Bescaran 


 


El saldo de 71.473,19 € a cobrar, provinent de l’exercici 2010, correspon a l’import sub-


vencionat pel PUOSC de l’adjudicació de les obres de millores en el vial d’accés a 


Bescaran. 


 


D’aquests 71.473,19 €, 31.465,99 € corresponen al programa general i 31.042,88 € al 


programa específic de municipis petits, nuclis i àrees de baixa densitat de població, 


ambdós a càrrec de la Generalitat de Catalunya, i els 8.964,32 € restants, al programa 


específic de la Diputació de Lleida. 


 


El 31 de desembre del 2012 l’Entitat havia reconegut els 8.964,32 € de forma indeguda, 


atès que al tancament d’aquell exercici la Diputació de Lleida encara no havia reco-


negut les corresponents obligacions. 


 


D’altra banda, el saldo de 1.306,25 € a cobrar provinent de l’exercici 2011 correspon al 


projecte subvencionat per la Generalitat de Catalunya de redacció del Pla estratègic per 


a la revitalització de Bescaran, primera fase, que l’entitat havia reconegut de forma 
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indeguda, atès que al tancament de l’exercici la Generalitat encara no havia reconegut 


les corresponents obligacions. 


 


Consegüentment, el saldo de l’epígraf Drets pendents de cobrament de pressupostos 


tancats de l’Estat del romanent de tresoreria, el 31 de desembre del 2012 presentava 


una sobrevaloració de 10.270,57 €, 8.964,32 € del 2010 i 1.306,25 € del 2011 (vegeu 


l’apartat 2.2.6). 


 


• Os de Civís 


 


El saldo de 73.304,02 € a cobrar provinent de l’exercici 2010 correspon a l’import sub-


vencionat pel PUOSC de l’adjudicació de la segona fase de les obres de renovació de 


serveis i de pavimentació. 


 


D’aquests 73.304,02 €, 43.304,02 € corresponen al programa específic de municipis 


petits, nuclis i àrees de baixa densitat de població a càrrec de la Generalitat de Cata-


lunya i els 30.000 € restants, al programa específic de la Diputació de Lleida. 


 


El 31 de desembre del 2012 l’entitat havia reconegut de forma indeguda, com a drets a 


cobrar, l’import total de la subvenció per 73.304,02, atès que a la data del tancament de 


l’exercici la Generalitat només havia reconegut unes obligacions de 4.053,41 € i la Di-


putació de 7.584,41 €. 


 


Consegüentment, el saldo de l’epígraf Drets pendents de cobrament de pressupostos 


tancats de l’Estat del romanent de tresoreria, el 31 de desembre del 2012 presentava 


una sobrevaloració de 61.666,20 €, 39.250,61 € dels quals corresponien a la part de la 


Generalitat i els 22.415,59 € restants, a la de la Diputació (vegeu l’apartat 2.2.6). 


 


D’altra banda, el saldo de 6.650 € a cobrar de l’exercici corrent, corresponent a l’Ajut 


per la dinamització territorial de l’exercici 2012 per a l’arranjament de la font Cal Turés-


Canyoles, havia estat reconegut per l’entitat de forma indeguda, atès que a finals de 


l’exercici 2012 la Generalitat no havia reconegut encara l’obligació i per tant, l’epígraf 


Drets pendents de cobrament del pressupost corrent de l’Estat del romanent de tre-


soreria, el 31 de desembre del 2012 es trobava sobrevalorat per aquesta quantitat 


(vegeu l’apartat 2.2.6). 


 


• Sant Joan Fumat 


 


El saldo de 109.212,36 € a cobrar provinent de l’exercici 2010, corresponia a l’import 


subvencionat pel PUOSC de les obres de millora de la primera i segona fase de la nova 


portada d’aigua a Sant Joan Fumat. 


 


D’aquests 109.212,36 €, 31.465,99 € corresponien al programa general i 60.000 € a l’es-


pecífic de municipis petits, nuclis i àrees de baixa densitat de població ambdós a càrrec 
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de la Generalitat de Catalunya i els 17.746,37 € restants, al programa específic de la 


Diputació de Lleida. 


 


El 31 de desembre del 2012 l’entitat havia reconegut com drets a cobrar l’import total de 


la subvenció per 109.212,36 € de forma indeguda, atès que al tancament d’aquell 


exercici ni la Generalitat ni la Diputació havien reconegut les respectives obligacions. 


 


Consegüentment, el saldo de l’epígraf Drets pendents de cobrament de pressupostos 


tancats de l’Estat del romanent de tresoreria, el 31 de desembre del 2012 presentava 


una sobrevaloració de 109.212,36 €, 91.465,99 € dels quals corresponien a la part de la 


Generalitat i els 17.746,37€ restants, a la de la Diputació (vegeu l’apartat 2.2.6.). 


 


L’efecte del que s’ha exposat sobre l’Estat de romanent de tresoreria es representa en el 


quadre següent: 


 
Quadre 12. Efectes de les incidències relatives al PUOSC el 31 de desembre del 2012 


Entitat Pressupostos tancats Pressupost corrent Import total 


Asnurri - (20.000,00) (20.000,00) 


Bescaran (10.270,57) - (10.270,57) 


Os de Civís (61.666,20) (6.650,00) (68.316,20) 


Sant Joan Fumat (109.212,36) - (109.212,36) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per les 


entitats municipals descentralitzades.  


 


d) Saldos pendents de cobrament en concepte de Gestió forestal sostenible 


 


Per l’Ordre AAM/147/2012, del 6 de juny, es van convocar per a l’any 2012 els ajuts a la 


gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la gestió i recu-


peració del potencial forestal, la prevenció d’incendis, la diversificació de l’economia rural i 


transformació i la comercialització dels productes forestals.  


 


De l’anàlisi realitzada sobre els saldos a cobrar a 31 de desembre del 2012 provinents del 


fons per a la gestió forestal sostenible de les set entitats municipals descentralitzades 


s’han posat de manifest les incidències següents: 


 


• Arcavell i la Farga de Moles 


 


El saldo pendent de cobrar a 31 de desembre del 2012 provinent de l’exercici corrent 


en concepte d’ajuts per a la gestió forestal sostenible, de 15.224,48 €, corresponia a 


l’import total concedit en la convocatòria de l’exercici 2011 en el marc del programa per 


a la recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals, cofinançat en un 


69% per la Generalitat i un 31% pel FEADER amb 10,504,89 € i 4.719,59 €, respec-


tivament. 
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D’acord amb les respostes obtingudes pels ens atorgants, al final de l’exercici 2012 la 


Generalitat havia notificat a l’entitat l’acord del pagament d’una bestreta de 7.612,24 € 


corresponent al 50% de la totalitat de l’import atorgat, i de 1.522,45 € corresponents a la 


part finançada pel FEADER, pagaments que ambdós casos es van efectuar l’abril del 


2013. 


 


El 31 de desembre del 2012 l’entitat hauria d’haver reconegut uns drets en concepte de 


gestió forestal sostenible per 9.134,69 €; per tant, l’epígraf Drets pendents de cobrament 


del pressupost corrent estava sobrevalorat en 6.089,79 € (vegeu l’apartat 2.2.6). 


 


D’altra banda, tot i que no té cap incidència sobre el Romanent de tresoreria, cal indicar 


que aquesta entitat va comptabilitzat els ajuts per a la gestió forestal sostenible en el 


capítol 4 del pressupost d’ingressos –transferències corrents–, mentre que la resta 


d’entitats, els van imputar al capítol 7 del pressupost d’ingressos, com una subvenció 


de capital. 


 


• Ars 


 


En el marc del programa de gestió forestal sostenible del 2011 es va aprovar un ajut 


econòmic per construir vials per un total de 3.489,20 € cofinançat en un 69% per la 


Generalitat i un 31% pel FEADER, amb 2.407,55 € i 1.081,65 €, respectivament. 


 


D’acord amb les respostes obtingudes els ens atorgants van reconèixer la totalitat de 


l’obligació de pagament de l’ajut el 31 de desembre del 2012, tot i que no el van fer 


efectiu fins al febrer del 2013. 


 


En l’estat del Romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2012 de l’entitat no hi 


constava cap saldo pendent en concepte d’ajut per a la gestió forestal sostenible i, per 


tant, l’epígraf Drets pendents de cobrament del pressupost corrent es trobava infrava-


lorat i s’hauria d’haver incrementat en 3.489,20 € (vegeu l’apartat 2.2.6). 


 


• Civís 


 


En el marc del programa de gestió forestal sostenible del 2012 es va aprovar un ajut 


econòmic per construir obra civil per un total de 18.212,96 € cofinançat en un 60% per la 


Generalitat i un 40% pel FEADER, amb 10.927,78 € i 7.285,18 €, respectivament. 


 


D’acord amb les respostes obtingudes pels ens atorgants, al final de l’exercici 2012 la 


Generalitat havia notificat a l’Entitat l’acord del pagament d’una bestreta de 9.106,48 € 


corresponent al 50% de la totalitat de l’import atorgat, que l’entitat no va reconèixer du-


rant l’exercici 2012; per tant, l’epígraf Drets pendents de cobrament del pressupost cor-


rent de l’Estat del romanent de tresoreria es trobava infravalorat i s’hauria d’haver incre-


mentat en 9.106,48 € (vegeu l’apartat 2.2.6). 
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L’efecte del que s’ha exposat sobre l’Estat de romanent de tresoreria es mostra en el 


quadre següent: 


Quadre 13. Efectes de les incidències relatives a la gestió forestal sostenible a 31 de desembre del 2012 


Entitat 


Per reconeixement 


anticipat del dret 


Per manca de 


reconeixement del dret Import total 


Arcavell i la Farga de Moles (6.089,79) - (6.089,79) 


Ars - 3.489,20 3.489,20 


Civís - 9.106,48 9.106,48 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per les 


entitats municipals descentralitzades. 


 


 


2.2.2.2. Drets pendents de cobrament d’operacions no pressupostàries 


 


En el quadre següent es mostra el detall dels saldos deutors a 31 de desembre del 2012 


provinents d’operacions no pressupostàries i que corresponen als saldos del compte 449 


Altres deutors no pressupostaris: 


 
Quadre 14. Drets pendents de cobrament de naturalesa no pressupostària a 31 de desembre del 2012 


Entitat Saldo a 31.12.2012 


Ars (151,20) 


Civís 1.199,58 


Os de Civís 75,97 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per les 


entitats municipals descentralitzades. 


 


De la revisió efectuada dels Drets pendents de cobrament d’operacions no pressupostà-


ries a 31 de desembre del 2012 de cada una de les set entitats municipals descentra-


litzades s’han posat de manifest les incidències següents: 


 


a) Inconsistència en la imputació dels fons de millora  


 


El saldo que presenta l’entitat d’Ars el 31 de desembre del 2012 en el compte 449, Altres 


deutors no pressupostaris, correspon a un fons de millores per l’aprofitament cinegètic que 


prové de l’exercici 2006 i ascendeix a un import de 151,20 € negatius. Aquest saldo, amb 


signe contrari a la naturalesa deutora del compte, s’hauria d’haver comptabilitzat en el 


compte 554, Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva, per mantenir la cohe-


rència a l’hora de comptabilitzar els ingressos relatius als fons de millores, pràctica que, 


d’altra banda, tampoc no es considera correcta (vegeu l’apartat 2.2.2.3 i l’apartat 2.2.6). 
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b) Imputació incorrecta d’unes fiances a llarg termini  


 


Pel que fa a l’entitat de Civís, el saldo del compte Altres deutors no pressupostaris a 31 de 


desembre del 2012 ascendeix a 1.199,58 € i correspon a una quantitat lliurada en con-


cepte d’una fiança de l’exercici 2008. D’acord amb la naturalesa de l’operació, s’hauria 


d’haver comptabilitzat en el compte de fiances constituïdes a llarg termini, atès que el 


compte d’altres deutors no pressupostaris està destinat a recollir aquells deutors no pres-


supostaris la naturalesa dels quals no queda prou identificada i tot i que no afecta el saldo 


de l’epígraf Drets pendents de cobrament d’operacions no pressupostàries, el saldo 


s’hauria de reclassificar al compte d’imputació adequat. 


 


c) Pagaments efectuats que no són competència de les entitats municipals 


descentralitzades 


 


Pel que fa a l’entitat d’Os de Civís el saldo que presenta en concepte d’altres deutors no 


pressupostaris el 31 de desembre del 2012 ascendeix a 75,97 € i correspon a uns pa-


gaments indeguts del cànon d’aigua, dels quals 26,43 € corresponen a l’exercici 2011 i els 


49,54 € restants, a l’exercici 2012. L’entitat no s’hauria d’haver fet càrrec d’aquestes despe-


ses atès que no existeix cap conveni, acord o contracte que justifiqués que l’entitat as-


sumís el pagament dels imports esmentats. 


 


 


2.2.2.3. Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 


 


En el quadre següent es mostra el detall dels saldos a 31 de desembre del 2012 pro-


vinents de cobraments pendents d’aplicació definitiva de cada una de les set entitats mu-


nicipals descentralitzades: 


 


Quadre 15. Cobraments pendents d’aplicació definitiva a 31 de desembre del 2012 


Entitat i aprofitaments 


Saldo a 


31.12.2011 


Aplicacions 


exercici 


corrent 


Cobraments 


exercici 


corrent 


Saldo a 


31.12.2012 


     


Arcavell i la Farga de Moles     
     


Fons de millores forestals CUP 34 “Extremi i Rebollar” 739,22 0,00 0,00 739,22 


Fons de millores forestals CUP 35 “Pinar d’Arcavell” 8.471,96 0,00 959,71 9.431,67 


Fons de millores aprofitament cinegètic 295,92 0,00 0,00 295,92 
     


Total Arcavell i la Farga de Moles 9.507,10 0,00 959,71 10.466,81 
     


     


Ars     
     


Fons de millores forestals CUP 41 “Les Clotes” 2.151,48 0,00 547,19 2.698,67 


Fons de millores forestals CUP 42 “La Mata” 8.510,31 0,00 1.897,13 10.407,44 


Altres ingressos pendents d’aplicació 75,60 0,00 0,00 75,60 
     


Total Ars 10.737,39  2.444,32 13.181,71 
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Entitat i aprofitaments 


Saldo a 


31.12.2011 


Aplicacions 


exercici 


corrent 


Cobraments 


exercici 


corrent 


Saldo a 


31.12.2012 


     


Asnurri     
     


Fons de millores forestals CUP 56 “Villafiria” 5.515,97 0,00 0,00 5.515,97 


Fons de millores forestals CUP 56 B “La Bedosa” 43,20 0,00 0,00 43,20 
     


Total Asnurri 5.559,17 0,00 0,00 5.559,17 
     


     


Bescaran     
     


Fons de millores forestals CUP 49 “Muntanya de Bescaran” 5.734,56 0,00 948,95 6.683,51 
     


Total Bescaran 5.734,56 0,00 948,95 6.683,51 
     


     


Civís     
     


Fons de millores forestals CUP 50 “La Cauvera” 3.900,63 0,00 214,03 4.114,66 


Fons de millores forestals CUP 53 “Giren” 31,73 0,00 5,42 37,15 


Fons de millores forestals CUP 51 “Coll d’Ares” 2.471,80 0,00 125,71 2.597,51 


Fons de millores forestals CUP 54 “La Molina” 1.038,33 0,00 269,31 1.307,64 
     


Total Civís 7.442,49 0,00 614,47 8.056,96 
     


     


Os de Civís     
     


Fons de millores forestals CUP 52 “Gabarret” 3.340,71 0,00 0,00 3.340,71 


Fons de millores forestals CUP 55 “Obaga plana, Cervelles 


i Conflent” 2.470,46 0,00 0,00 2.470,46 


Fons de millores cinegètic 0,00 0,00 344,57 344,57 
     


Total Os de Civís 5.811,17 0,00 344,57 6.155,74 
     


     


Sant Joan Fumat     
     


Fons de millores forestals CUP 40 “Burbe” 4.741,10 0,00 0,00 4.741,10 
     


Total Sant Joan Fumat 4.741,10 0,00 0,00 4.741,10 
     


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per les entitats 


municipals descentralitzades. 


CUP: Catàleg de boscos d’utilitat pública. 


 


Tal com ja s’ha dit en l’apartat 2.2.2.1, les entitats públiques propietàries de terrenys fo-


restals tenen l’obligació d’invertir, com a mínim, el 15% dels ingressos obtinguts dels apro-


fitaments en l’ordenació i millora de les seves masses forestals i amb aquesta finalitat s’es-


tableix la creació d’un fons de millora.  


 


Atesa la naturalesa del fons de millora, s’hauria de reconèixer el dret simultani a l’ingrés –


com el 85% restant dels ingressos per aprofitaments– amb la diferència que es tractaria 


d’un ingrés afectat a un projecte de despesa per a l’ordenació, conservació i millora de les 


forests d’utilitat pública que requereix d’un control i seguiment individualitzat, a través del 


sistema d’informació comptable. 


 


Les set entitats municipals descentralitzades van comptabilitzar els fons de millora com 


uns cobraments pendents d’aplicació definitiva –imputant-los al compte 554– en el moment 


del cobrament del 15% dels aprofitaments, però ni els drets, ni els cobraments van quedar 


reflectits pressupostàriament. 
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Així, doncs, es proposa que en cas que en el moment del cobrament s’empri l’abonament al 


compte creditor transitori 554, Cobraments pendents d’aplicació definitiva, abans del tan-


cament de l’exercici es regularitzi el seu saldo, mitjançant un càrrec i l’abonament simultani, 


per la corresponent aplicació definitiva al compte d’imputació d’ingressos que correspongui. 


 


L’ajust proposat és minorar el saldo de les partides dels cobraments pendents d’aplicació 


definitiva per la totalitat del seu import. L’efecte sobre l’Estat del romanent de tresoreria supo-


sa un augment en el saldo dels drets pendents de cobrament per la totalitat dels cobraments 


pendents d’aplicació acumulats fins al 31 de desembre del 2012 (vegeu l’apartat 2.2.6). 


A més, tal com ja s’ha explicat en l’apartat 2.2.2.1.a, els aprofitaments de fusta, llenya i 


pastures estarien subjectes al règim especial d’IVA d’agricultura, ramaderia i pesca, pel 


qual les entitats municipals descentralitzades no tindrien cap obligació tributària de caire 


econòmic pels ingressos derivats d’aquests aprofitaments, sinó que tindrien dret a una 


compensació d’IVA consistent en un percentatge a tant alçat sobre el preu i l’import resul-


tant s’hauria d’integrar a la base de càlcul del 15% del fons de millores, pràctica que no va 


portar a terme cap de les set entitats. No es pot quantificar l’efecte d’aquestes mancances 


sobre l’import acumulat dels diferents fons de millores per les limitacions a l’abast esmen-


tades en l’apartat 2.2.2.1.a. 


 


 


2.2.3. Obligacions pendents de pagament  


 


La composició de l’epígraf Obligacions pendents de pagament reflectit en l’Estat del ro-


manent de tresoreria a 31 de desembre del 2012 era la següent per a cada entitat muni-


cipal descentralitzada: 


 


Quadre 16. Obligacions pendents de pagament a 31 de desembre del 2012 


Entitat 


Del 


pressupost 


corrent 


De 


pressupostos 


tancats 


D’operacions no 


pressupostàries 


Pagaments 


pendents 


d’aplicació 


Total obligacions 


pendents de 


pagament 


Arcavell i la Farga de Moles 0,00 0,00 928,35 (3.311,84) (2.383,49) 


Ars 0,00 24.000,00 5.371,89 (996,03) 28.375,86 


Asnurri 30.221,23 0,00 952,29 (0,00) 31.173,52 


Bescaran 650,00 131.656,12 (196.064,35) (0,00) (63.758,23) 


Civís 1.619,40 94.054,16 5.117,83 (0,00) 100.791,39 


Os de Civís 0,00 73.304,02 61,94 (647,09) 72.718,87 


Sant Joan Fumat 0,00 109.212,36 1.685,60 (0,00) 110.897,96 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per les entitats 


municipals descentralitzades. 


2.2.3.1. Obligacions pendents de pagament pressupostàries 


 


El detall de les obligacions pendents de pagament de naturalesa pressupostària a 31 de 


desembre del 2012 per a cada una de les set entitats municipals descentralitzades que té 
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saldo pendent en els comptes d’obligacions pressupostàries es mostra per articles i per 


antiguitat en el quadre següent: 


 
Quadre 17. Obligacions pendents de pagament de naturalesa pressupostària a 31 de desembre del 2012 


Entitat i capítol 


Exercici 2010 


i anteriors 


Exercici  


2011 


Total exercicis 


tancats 


Exercici 


corrent Total 
      


Ars      
      


Inversions reals 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 


Edificis i altres construccions 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 
      


Total Ars 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 
      


      


Asnurri      
      


Inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 30.221,23 30.221,23 
      


Total Asnurri 0,00 0,00 0,00 30.221,23 30.221,23 
      


      


Bescaran      
      


Despeses béns corrents i serveis 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 


Despeses diverses 0,00 0,00 0,00 650,00 650,00 
      


Inversions reals 102.365,48 29.290,64 131.656,12 650,00 131.656,12 


Inversions en terrenys 102.365,48 14.400,00 116.765,48 0,00 116.765,48 


Edificis i altres construccions 0,00 14.890,64 14.890,64 0,00 14.890,64 
      


Total Bescaran 102.365,48 29.290,64 131.656,12 650,00 132.306,12 
      


      


Civís      
      


Despeses béns corrents i serveis 2.944,75 0,00 2.944,75 1.619,40 4.564,15 


Infraestructures i béns naturals 2.944,75 0,00 2.944,75 1.517,92 4.462,67 


Edificis i altres construccions 0,00 0,00 0,00 101,48 101,48 
      


Inversions reals 91.109,41 0,00 91.109,41 0,00 91.109,41 


Edificis i altres construccions 79.879,44 0,00 79.879,44 0,00 79.879,44 


Inversions en infraestructures 11.229,97 0,00 11.229,97 0,00 11.229,97 
      


Total Civís 94.054,16 0,00 94.054,16 1.619,40 95.673,56 
      


      


Os de Civís      
      


Inversions reals 73.304,02 0,00 73.304,02 0,00 73.304,02 


Maq., instal. tècniq. i utillatge 73.304,02 0,00 73.304,02 0,00 73.304,02 
      


Total Os de Civís 73.304,02 0,00 73.304,02 0,00 73.304,02 
      


      


Sant Joan Fumat      
      


Inversions reals 109.212,36 0,00 109.212,36 0,00 109.212,36 


Edificis i altres construccions 109.212,36 0,00 109.212,36 0,00 109.212,36 
      


Total Sant Joan Fumat 109.212,36 0,00 109.212,36 0,00 109.212,36 
      


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per les entitats 


municipals descentralitzades. 


 


D’altra banda, el saldo a 31 de desembre del 2012 que constava al Balanç de Bescaran en 


el compte 413, Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost –que no s’inclou 
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en l’Estat del romanent de tresoreria–, ascendia a un total de 5.664 €. Aquest import s’hau-


ria d’haver aplicat a despeses de béns corrents i serveis i incrementat les obligacions 


pendents de pagament de pressupostos tancats, ja que la no aplicació pressupostària de 


les despeses a què fa referència va ser deguda a la falta de crèdit pressupostari. 


Cal assenyalar que l’article 173.5 del TRLRHL disposa que no poden adquirir-se com-


promisos de despesa per una quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en els 


estats de despeses, i que seran nuls de ple dret els acords, les resolucions i els actes ad-


ministratius que infringeixin l’esmentada norma, sense perjudici de les responsabilitats que 


corresponguin, si bé la declaració d’un acte d’una administració nul de ple dret i la seva 


expulsió de l’ordenament jurídic únicament es pot fer per via administrativa mitjançant el 


procediment de revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret per part de l’Administració que el va 


adoptar, o bé per via judicial. 


 


Tot i això, la Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada mitjançant l’Ordre 


del 23 de novembre del 2004 (ICAL), preveu que el saldo del compte 413, malgrat que 


recull obligacions vençudes per despeses realitzades o per béns i serveis rebuts durant 


l’any que no s’han aplicat al pressupost de l’exercici, no s’ha d’incloure dins l’epígraf Obli-


gacions pendents de pagament de l’Estat de romanent de tresoreria, i és per aquest motiu 


que no es proposa cap ajust per incorporar-hi el saldo. 


 


No obstant això, cal posar un èmfasi especial sobre el significat i, per tant, sobre la impor-


tància, de la lectura de l’Estat del romanent de tresoreria conjuntament amb el saldo del 


compte 413. 


 


En la revisió efectuada sobre l’àrea de Creditors pressupostaris s’han posat de manifest les 


incidències següents: 


 


Infravaloració de les obligacions pendents de pagament 


 


S’ha detectat que el 31 de desembre del 2012 les entitats municipals descentralitzades no 


havien reconegut les obligacions de determinades factures, en alguns casos no s’havien 


reconegut per l’import total i en altres no s’havien reconegut perquè les obligacions es van 


reconèixer per un import inferior al facturat –bàsicament per l’efecte del canvi del tipus 


d’IVA aplicable. 


 


Així mateix, algunes de les entitats ja havien pagat aquestes obligacions no reconegudes 


al tancament de l’exercici, l’import total de les quals constava en el compte Pagaments 


realitzats pendents d’aplicació definitiva (vegeu l’apartat 2.2.3.3). 


 


A causa del fet esmentat el saldo de l’epígraf Obligacions pendents de pagament de l’Es-


tat del romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2012 de cada entitat municipal des-


centralitzada es trobava infravalorat en els imports que s’indiquen en el quadre següent: 
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Quadre 18. Efectes de les incidències sobre les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 


del 2012 


Entitat 


Manca de 


reconeixement 


d’obligacions 


del pressupost 


corrent  


Manca de 


reconeixement 


d’obligacions de 


pressupostos 


tancats 


Obligacions 


comptabilitza-


des per import 


inferior al 


facturat 


Manca de 


reconeixement 


d’obligacions de 


pagaments pen-


dents d’aplicació Total 


Arcavell i la Farga de Moles - 15.871,47 - 3.311,84 19.183,31 


Ars - 6.977,49 - 996,03 7.973,52 


Asnurri 1.475,00 - - - 1.475,00 


Bescaran 954,03 - - - 954,03 


Civís 559,47 - 1.377,24 - 1.936,71 


Os de Civís 1.491,48 1.330,38 - 647,09 3.468,95 


Sant Joan Fumat - - 1.974,14 - 1.974,14 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per les entitats 


municipals descentralitzades. 


 


Per tant, el saldo de l’epígraf Obligacions pendents de pagament del pressupost corrent 


de l’Estat del romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2012 de cada entitat municipal 


descentralitzada es troba infravalorat en l’import indicat per cadascuna d’elles (vegeu 


l’apartat 2.2.6). 


 


 


2.2.3.2. Obligacions pendents de pagament d’operacions no pressupostàries 


 


La composició de l’import que apareix en l’epígraf Obligacions pendents de pagament 


d’operacions no pressupostàries a 31 de desembre del 2012 es detalla a continuació per a 


cada entitat municipal descentralitzada: 


 


Quadre 19. Obligacions pendents de pagament de naturalesa no pressupostària a 31 de desembre del 


2012 


Concepte Saldo a 31.12.2012 


Arcavell i la Farga de Moles  


Fiances obres i serveis 369,49 


Fiances aprofitaments (pastures, forestals i/o cinegètics) 558,86 


Total Arcavell i la Farga de Moles 928,35 


Ars  


Fiances rebudes a curt termini 1.125,09 


Fiances aprofitaments (pastures, forestals i/o cinegètics) 1.722,27 


Fiances per lloguers 1.051,12 


Fiances obres i serveis 1.462,91 


Hisenda pública creditora IRPF 10,50 


Total Ars 5.371,89 
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Concepte Saldo a 31.12.2012 


Asnurri  


Fiances obres i serveis 952,29 


Total Asnurri 952,29 


Bescaran  


Fiances obres i serveis 2.508,73 


Fiances aprofitaments (pastures, forestals i/o cinegètics) 1.428,92 


Altres dipòsits rebuts (devolució ingrés indegut 2010) *  * (200.002,00) 


Total Bescaran (196.064,35) 


Civís  


Fiances rebudes a curt termini 452,49 


Fiances aprofitaments (pastures, forestals i/o cinegètics) 2.268,09 


Fiances per lloguers 300,25 


Fiances obres i serveis 2.097,00 


Total Civís 5.117,83 


Os de Civís  


Fiances aprofitaments (pastures, forestals i/o cinegètics) 61,94 


Total Os de Civís 61,94 


Sant Joan Fumat  


Fiances de particulars 600,00 


Fiances aprofitaments (pastures, forestals i/o cinegètics) 15,60 


Fiances per lloguers 600,00 


Fiances obres i serveis 470,00 


Total Sant Joan Fumat 1.685,60 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per les 


entitats municipals descentralitzades. 


* Signe contrari a la naturalesa del compte. S’ha comptabilitzat la devolució d’una subvenció rebuda en exercici 


anteriors de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) per 200.002 € (vegeu la incidència a, Devo-


lució d’una subvenció). 


 


En la revisió efectuada sobre aquests saldos s’han posat de manifest les incidències 


següents: 


a) Devolució d’una subvenció 


 


L’entitat de Bescaran va comptabilitzar la devolució d’una subvenció rebuda durant el 2010 


de 200.002 €, ja que no la va poder justificar en el termini establert. S’hauria d’haver tractat 


com una operació pressupostària i, per tant, no s’hauria d’haver comptabilitzat en el comp-


te 41909 del subgrup Altres creditors no pressupostaris, sinó que s’hauria d’haver compta-


bilitzat en el compte 408, Creditors per devolució d’ingressos, que no s’ha de tenir en 


compte a l’hora d’elaborar l’Estat del romanent de tresoreria. 


 


Es proposa que es regularitzi l’operació amb la rectificació dels assentaments de devolució 


de la subvenció realitzats, atès que el saldo de l’epígraf Obligacions pendents de paga-
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ment d’operacions no pressupostàries de l’Estat del romanent de tresoreria es troba infra-


valorat en 200.002 € (vegeu l’apartat 2.2.6). 


b) Saldos en concepte de fiances rebudes 


 


Pel que s’ha pogut comprovar, les entitats municipals descentralitzades no van tenir en 


consideració el venciment de les fiances per comptabilitzar els imports rebuts, de manera 


que van comptabilitzar, de forma incorrecta, totes les fiances a curt termini. No obstant 


això, aquest fet no té cap incidència en l’Estat del romanent de tresoreria. 


 


 


2.2.3.3. Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 


 


La composició de l’import que apareix en l’epígraf Pagaments realitzats pendents d’apli-


cació definitiva a 31 de desembre del 2012 es detalla a continuació per a cada entitat 


municipal descentralitzada: 


 


Quadre 20. Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva a 31 de desembre del 2012 


Descripció 


Saldo a 


31.12.2011 


Aplicacions 


exercici 


corrent 


Pagaments 


exercici 


corrent 


Saldo a 


31.12.2012 


Arcavell i la Farga de Moles    


 Subvenció comissió de festes Arcavell 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00 


Factura gestió forestal sostenible 2011 – obertura línies defensa 0,00 0,00 714,75 714,75 


Conveni de serveis administratius 2012 0,00 0,00 647,09 647,09 


Total Arcavell i la Farga de Moles 0,00 0,00 3.311,84 3.311,84 


Ars    


 Factura gestió forestal sostenible 2011 – aclarida CUP 42 0,00 0,00 348,94 348,94 


Conveni de serveis administratius 2012 0,00 0,00 647,09 647,09 


Total Ars 0,00 0,00 996,03 996,03 


Os de Civís     


Obres addicionals serveis aigua i reparació paviment 5.430,69 5.430,69 0,00 0,00 


Factures d’obres de millora de vials –GFS 2010– 3.645,96 3.645,96 0,00 0,00 


Despeses cobrament subvenció GFS 2010 39,46 39,46 0,00 0,00 


Conveni de serveis administratius 2012 0,00 0,00 647,09 647,09 


Total Os de Civís 9.116,11 9.116,11 647,09 647,09 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per les EMD. 


* CUP: Catàleg de boscos d’utilitat pública. GFS: Gestió forestal sostenible. 


En la revisió efectuada s’ha posat de manifest que els imports que apareixen en aquest 


epígraf no s’havien reconegut. Com ja s’ha esmentat en l’apartat 2.2.3.1, es proposa fer un 


ajust amb l’increment de l’epígraf Obligacions pendents de pagament del pressupost 


corrent de l’Estat del romanent de tresoreria (vegeu l’apartat 2.2.6). 
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2.2.4. Saldos de dubtós cobrament 


 


Tenint en compte la naturalesa dels deutors pressupostaris de les set entitats municipals 


descentralitzades a 31 de desembre del 2012, l’antiguitat dels deutes i els seus imports, 


poc significatius, les entitats no van efectuar cap estimació de dubtós cobrament i per 


aquesta mateixa raó no es proposa cap ajust en el Romanent de tresoreria. 


 


 


2.2.5. Excés de finançament afectat 


 


Com s’ha comentat en l’apartat 2.2.2.1.a, cap de les set entitats municipals descentra-


litzades va fer el seguiment de les despeses amb finançament afectat, en contra del que 


disposa la ICAL, i, per tant, no van consignar cap import en l’epígraf Excés de finançament 


afectat de l’estat del Romanent de tresoreria presentat. 


 


Tot i que el 31 de desembre del 2012 les entitats municipals descentralitzades havien 


reconegut tant drets com obligacions susceptibles de generar desviacions de finançament, 


atès que no es disposa de la informació que és necessària per poder-les calcular, no s’ha 


pogut quantificar l’import que hauria de constar en l’esmentat epígraf de l’Estat de roma-


nent de tresoreria a 31 de desembre del 2012. 


 


 


2.2.6. Romanent de tresoreria per a despeses generals 


 


De les observacions fetes en els apartats anteriors d’aquest informe es desprenen unes 


noves quantitats per als diferents epígrafs de l’Estat de romanent de tresoreria a 31 de 


desembre del 2012 presentats per cada entitat, de les quals resultarien els Romanents de 


tresoreria per a despeses generals estimats per la Sindicatura. 


 


Les quantitats que modifiquen els diferents epígrafs de l’Estat del romanent de tresoreria 


es detallen en els quadres següents: 


 


• En els quadres 21 i 22 es detallen les quantitats que modificarien els drets pendents de 


cobrament del pressupost corrent i de pressupostos tancats, respectivament. 


• En els quadres 23 i 24 es detallen les quantitats que modificarien els drets pendents de 


cobrament d’operacions no pressupostàries i els cobraments pendents d’aplicació 


definitiva, respectivament. 


• En els quadres 25 i 26 es detallen les quantitats que modificarien les obligacions pen-


dents de pagament del pressupost corrent i d’operacions no pressupostàries, respec-


tivament. 


 


La resta d’epígrafs no es modificarien quantitativament segons les observacions rea-


litzades. 
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Quadre 21. Modificacions en l’epígraf Drets pendents de cobrament del pressupost corrent 


Apartat de 


l’informe Descripció 


Entitat municipal descentralitzada 


Arcavell i la 


Farga de Moles Ars Asnurri Bescaran Civís  Os de Civís 


Sant Joan 


Fumat 


  


Import segons l’Estat del romanent de tresoreria presentat per 


l’entitat municipal descentralitzada 19.342,42 12.317,35 29.078,09 10.335,52 3.105,49 23.575,46 6.328,18 


Ajustaments               


2.2.2.1.a Reconeixement anticipat de drets d’aprofitaments forestals (954,24) (2.221,39)           


2.2.2.1.c Reconeixement anticipat de drets d’una subvenció del PUOSC     (20.000,00)     (6.650,00)   


2.2.2.1.d Reconeixement anticipat de drets d’ajuts per a la GFS (6.089,79)       


  


  


2.2.2.2.d Manca de reconeixement de drets d’ajuts per a la GFS   3.489,20     9.106,48     


  Total ajustaments (7.044,03) 1.267,81 (20.000,00) 0,00 9.106,48 (6.650,00) 0,00 


  Import segons la Sindicatura 12.298,39 13.585,16 9.078,09 10.335,52 12.211,97 16.925,46 6.328,18 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per cada entitat municipal descentralitzada. 


GFS: Gestió forestal sostenible. 


 
Quadre 22. Modificacions en l’epígraf Drets pendents de cobrament de pressupostos tancats 


Apartat de 


l’informe Descripció 


Entitat municipal descentralitzada 


Arcavell i la 


Farga de Moles Ars Asnurri Bescaran Civís  Os de Civís 


Sant Joan 


Fumat 


 Import segons l’Estat del romanent de tresoreria presentat per 


l’entitat municipal descentralitzada 3.279,72 29.779,69 6.603,96 74.164,18 63.331,82 81.885,75 112.651,27 


Ajustaments               


2.2.2.1.a Reconeixement anticipat de drets d’aprofitaments forestals  (2.115,63)    (960,11)  


2.2.2.1.b Manca de reconeixement de bestreta del FCLC 2011   1.051,69           


2.2.2.1.c Reconeixement anticipat de drets d’una subvenció del PUOSC       (10.270,57)   (61.666,20) (109.212,36) 


  Total ajustaments 0,00 (1.063,94) 0,00 (10.270,57) 0,00 (62.626,31) (109.212,36) 


  Import segons la Sindicatura 3.279,72 28.715,75 6.603,96 63.893,61 63.331,82 19.259,44 3.438,91 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per cada entitat municipal descentralitzada. 
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Quadre 23. Modificacions en l’epígraf Deutors d’operacions no pressupostàries 


Apartat de 


l’informe Descripció 


Entitat municipal descentralitzada 


Arcavell i la 


Farga de Moles Ars Asnurri Bescaran Civís  Os de Civís 


Sant Joan 


Fumat 


  


Import segons l’Estat del romanent de tresoreria presentat per 


l’entitat municipal descentralitzada 0,00 (151,20) 0,00 0.,00 1.199,58 75,97 0,00 


  Ajustament               


2.2.2.3 Regularització deutors no pressupostaris  151,20      


  Import segons la Sindicatura 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199,58 75,97 0,00 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per cada entitat municipal descentralitzada. 


 


Quadre 24. Modificacions en l’epígraf Cobraments pendents d’aplicació definitiva 


Apartat de 


l’informe Descripció 


Entitat municipal descentralitzada 


Arcavell i la 


Farga de Moles Ars Asnurri Bescaran Civís  Os de Civís 


Sant Joan 


Fumat 


  


Import segons l’Estat del romanent de tresoreria presentat per 


l’entitat municipal descentralitzada 10.466,81 13.181,71 5.559,17 6.683,51 8.056,96 6.155,74 4.741,10 


  Ajustament               


2.2.2.3 Aplicació dels ingressos del fons de millora derivats dels 


aprofitaments forestals (10.466,81) (13.181,71) (5.559,17) (6.683,51) (8.056,96) (6.155,74) (4.741,10) 


  Import segons la Sindicatura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per cada entitat municipal descentralitzada. 
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Quadre 25. Modificacions en l’epígraf Obligacions pendents de pagament del pressupost corrent  


Apartat de 


l’informe Descripció 


Entitat municipal descentralitzada 


Arcavell i la 


Farga de Moles Ars Asnurri Bescaran Civís  Os de Civís 


Sant Joan 


Fumat 


  


Import segons l’Estat del romanent de tresoreria presentat per 


l’entitat municipal descentralitzada 0,00 0,00 30.221,23 650,00 1.619,40 0,00 0,00 


  Ajustaments               


2.2.3.1 Manca de comptabilització d’obligacions derivades de béns i 


serveis rebuts en l’exercici 2012 


  


1.475,00 954,03 559,47 1.491,48 


 2.2.3.1 Manca de comptabilització d’obligacions derivades de béns i 


serveis rebuts en exercicis anteriors al 2012 15.871,47 6.977,49    1.330,38  


2.2.3.1 Comptabilització d’obligacions per imports inferiors als facturats     1.377,24  1.974,14 


2.2.3.3 Manca de comptabilització d’obligacions derivades dels 


pagaments pendents d’aplicació 3.311,84 996,03    647,09  


 Total ajustaments 19.183,31 7.973,52 1.475,00 954,03 1.936,71 3.468,95 1.974,14 


  Import segons la Sindicatura 19.183,31 7.973,52 31.696,23 1.604,03 3.556,11 3.468,95 1.974,14 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per cada entitat municipal descentralitzada. 


 
Quadre 26. Modificacions en l’epígraf Obligacions pendents de pagament d’operacions no pressupostàries 


Apartat de 


l’informe Descripció 


Entitat municipal descentralitzada 


Arcavell i la 


Farga de Moles Ars Asnurri Bescaran Civís  Os de Civís 


Sant Joan 


Fumat 


  


Import segons l’Estat del romanent de tresoreria presentat per 


l’entitat municipal descentralitzada 928,35 5.371,89 952,29 (196.064,35) 5.117,83 61,94 1.685,60 


  Ajustament               


2.2.3.2.a Comptabilització indeguda de la devolució d’una subvenció       200.002,00       


  Import segons la Sindicatura 928,35 5.371,89 952,29 3.937,65 5.117,83 61,94 1.685,60 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per cada entitat municipal descentralitzada. 
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Cal assenyalar que el treball de fiscalització s’ha vist limitat per determinades mancances 


d’informació i, per tant, el resultat obtingut és parcial i plasma únicament l’efecte d’aquells 


fets que s’han pogut quantificar perquè s’ha disposat de la informació necessària per fer-


ho. 


 


Les mancances d’informació més significatives, comunes a totes les entitats municipals 


descentralitzades, han estat les següents: 


 


• No s’ha pogut verificar l’existència d’una relació dels ingressos al fons de millora rea-


litzats anualment; per tant, no es pot valorar l’impacte de la infravaloració per compen-


sació d’IVA aplicada. 


• No s’ha pogut verificar l’existència dels justificants dels certificats efectuats pel secretari 


interventor dels ingressos relatius al fons de millores dels aprofitaments forestals re-


servats per als veïns de les entitats municipals descentralitzades. 


• No s’ha pogut verificar l’existència de còpies de totes les factures, els rebuts o els justi-


ficants derivats dels aprofitaments forestals; per tant no es pot valorar amb precisió quin 


hauria d’haver estat el saldo pendent de cobrament derivat d’aquests aprofitaments ni 


quin és l’efecte de la infravaloració per compensació d’IVA aplicable. 


• No es va fer el control de projectes de despesa, per tant, tampoc no es va realitzar el 


càlcul de l’excés de finançament afectat. 


 


A més a més, es produeix una incertesa comuna en totes set entitats municipals descen-


tralitzades que podria fer variar l’import calculat com a conseqüència dels interessos de 


demora meritats per les certificacions d’obra, o pels documents que acrediten la realització 


parcial o total dels contractes que no s’hagin satisfet en el termini establert per la normativa 


vigent, cal que les obligacions es reconeguin d’ofici –en concret, hi ha obligacions pen-


dents de pressupostos tancats a les entitats d’Ars, Bescaran, Civís, Os de Civís i Sant Joan 


Fumat. 


 


Els nous estats del romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2012, elaborats a partir 


de les dades ajustades per la Sindicatura de Comptes d’acord amb les observacions que 


han sorgit del treball de fiscalització, es presenten en els quadres següents: 
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Quadre 27. Arcavell i la Farga de Moles: comparació de l’Estat del romanent de tresoreria al 31 de 


desembre del 2012 segons l’entitat i segons la Sindicatura de Comptes 


Components Segons l’entitat Segons la Sindicatura 


     


1. (+) Fons líquids   17.202,33   17.202,33 


     


2. (+) Drets pendents de cobrament   12.155,33   16.578,11 


(+) del pressupost corrent 19.342,42   12.298,39   


(+) de pressupostos tancats 3.279,72   3.279,72   


(+) d’operacions no pressupostàries 0,00   0,00   


(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 10.466,81   0,00   


     


3. (–) Obligacions pendents de pagament   (2.383,35)   16.799,82 


(+) del pressupost corrent 0,00   19.183,31   


(+) de pressupostos tancats 0,00   0,00   


(+) d’operacions no pressupostàries 928,35   928,35   


(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 3.311,84   3.311,84   


     


I. Romanent de tresoreria total (1+2–3)   31.741,15   15.980,62 


II. Saldos de dubtós cobrament 


 


0,00   0,00 


III. Excés de finançament afectat   0,00   0,00 


IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)   31.741,15   15.980,62 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per l’entitat 


municipal descentralitzada. 


Com es pot observar hi ha una diferència de 15.760,53 € entre el Romanent de tresoreria 


per a despeses generals calculat per l’entitat municipal descentralitzada, de 31.741,15 €, i 


el calculat per la Sindicatura de Comptes, de 15.980,62 €, ambdós de signe positiu. 


 


Cal assenyalar que es produeix una mancança important perquè no consta el contracte de 


l’aprofitament cinegètic adjudicat per la qual cosa no s’ha pogut valorar amb precisió quin 


hauria d’haver estat el saldo pendent de cobrament derivat d’aquests aprofitaments. 


 


A més, hi ha una incertesa per les eventuals reclamacions de devolució d’ingressos in-


deguts pels imports cobrats per IVA indegudament en els aprofitaments cinegètics.7 


 


 


7. Aquest paràgraf i l’anterior han estat modificats arran de les al·legacions presentades. 
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Quadre 28. Ars: comparació de l’Estat del romanent de tresoreria al 31 de desembre del 2012 segons 


l’entitat i segons la Sindicatura de Comptes 


Components Segons l’entitat Segons la Sindicatura 


      


1. (+) Fons líquids   12.215,91   12.215,91 


      


2. (+) Drets pendents de cobrament   28.764,13   42.300,91 


(+) del pressupost corrent 12.317,35   13.585,16   


(+) de pressupostos tancats 29.779,69   28.715,75   


(+) d’operacions no pressupostàries (151,20)   0,00   


(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 13.181,71   0,00   


      


3. (–) Obligacions pendents de pagament   28.375,86   36.349,38 


(+) del pressupost corrent 0,00   7.973,52   


(+) de pressupostos tancats 24.000,00   24.000,00   


(+) d’operacions no pressupostàries 5.371,89   5.371,89   


(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 996,03   996,03   


      


I. Romanent de tresoreria total (1+2–3)   12.604,18   18.167,44 


II. Saldos de dubtós cobrament   0,00   0,00 


III. Excés de finançament afectat   0,00   0,00 


IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)   12.604,18   18.167,44 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per l’entitat 


municipal descentralitzada. 


 


Com es pot observar, hi ha una diferència de 5.563,26 € entre el Romanent de tresoreria 


per a despeses generals calculat per l’entitat, de 12.604,18 €, i el calculat per la Sindi-


catura de Comptes, de 18.167,44 €, ambdós de signe positiu. 


 


Cal assenyalar que es produeix una mancança important perquè no consten els contractes 


dels aprofitaments adjudicats de fustes i llenyes, per la qual cosa no s’ha pogut valorar 


amb precisió quin hauria d’haver estat el saldo pendent de cobrament derivat d’aquests 


aprofitaments. 
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Quadre 29. Asnurri: comparació de l’Estat del romanent de tresoreria al 31 de desembre del 2012 


segons l’entitat i segons la Sindicatura de Comptes 


Components Segons l’entitat Segons la Sindicatura 


      


1. (+) Fons líquids   65.419,64   65.419,64 


      


2. (+) Drets pendents de cobrament   30.122,88   15.682,05 


(+) del pressupost corrent 29.078,09   9.078,09   


(+) de pressupostos tancats 6.603,96   6.603,96   


(+) d’operacions no pressupostàries 0,00   0,00   


(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 5.559,17   0,00   


      


3. (–) Obligacions pendents de pagament   31.173,52   32.648,52 


(+) del pressupost corrent 30.221,23   31.696,23   


(+) de pressupostos tancats 0,00   0,00   


(+) d’operacions no pressupostàries 952,29   952,29   


(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00   0,00   


      


I. Romanent de tresoreria total (1+2–3)   64.369,00   48.453,17 


II. Saldos de dubtós cobrament   0,00   0,00 


III.  Excés de finançament afectat   0,00   0,00 


IV.  Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)   64.369,00   48.453,17 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per l’entitat 


municipal descentralitzada. 


Es produeix, per tant, una diferència de 15.915,83 € entre el Romanent de tresoreria per a 


despeses generals calculat per l’entitat, de 64.369,00 €, i el calculat per la Sindicatura de 


Comptes, de 48.453,17 €, ambdós de signe positiu. 
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Quadre 30. Bescaran: comparació de l’Estat del romanent de tresoreria al 31 de desembre del 2012 


segons l’entitat i segons la Sindicatura de Comptes 


Components Segons l’entitat Segons la Sindicatura 


     


1. (+) Fons líquids   66.237,96   66.237,96 
     


2. (+) Drets pendents de cobrament   77.816,19   74.229,13 


(+) del pressupost corrent 10.335,52   10.335,52   


(+) de pressupostos tancats 74.164,18   63.893,61   


(+) d’operacions no pressupostàries 0,00   0,00   


(–) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 6.683,51   0,00   
     


3. (–) Obligacions pendents de pagament   (63.758,23)   137.197,80 


(+) del pressupost corrent 650,00   1.604,03   


(+) de pressupostos tancats 131.656,12   131.656,12   


(+) d’operacions no pressupostàries (196.064,35)   3.937,65   


(–) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00   0,00   
     


I. Romanent de tresoreria total (1+2–3)   207.812,38   3.269,29 


II. Saldos de dubtós cobrament   0,00   0,00 


III. Excés de finançament afectat   0,00   0,00 


IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)  207.812,38   3.269,29 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per l’entitat 


municipal descentralitzada. 


Com es pot observar hi ha una diferència de 204.543,09 € entre el Romanent de tresoreria 


per a despeses generals calculat per l’entitat, de 207.812,38 €, i el calculat per la Sindi-


catura de Comptes, de 3.269,29 €, ambdós de signe positiu. Aquesta important diferència 


es produeix, bàsicament, per la comptabilització indeguda de la devolució d’una subven-


ció (vegeu l’apartat 2.2.3.2.a). 


 


Cal posar un èmfasi especial en la importància de la lectura d’aquest Romanent conjun-


tament amb el saldo del compte Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressu-


post, el qual, malgrat que recull obligacions vençudes per despeses realitzades o per béns 


i serveis rebuts, no s’ha d’incloure dins l’epígraf Obligacions pendents de pagament, tal 


com s’ha exposat en l’apartat 2.2.3.1. 


 


Així, el 31 de desembre del 2012, el saldo del compte indicat ascendia a un total de 


5.664 €. 


 


D’altra banda, també cal fer constar la incertesa derivada de l’existència d’obligacions 


pressupostàries provinents del 2010 que no han pogut ser identificades amb factures ni 


han estat reclamades pels creditors, per 25.833,39 €. 
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Quadre 31. Civís: comparació de l’Estat del romanent de tresoreria al 31 de desembre del 2012 segons 


l’entitat i segons la Sindicatura de Comptes 


Components Segons l’entitat Segons la Sindicatura 


      


1. (+) Fons líquids   60.768,74   60.768,74 


      


2. (+) Drets pendents de cobrament   59.579,93   76.743.37 


(+) del pressupost corrent 3.105,49   12.211,97   


(+) de pressupostos tancats 63.331,82   63.331,82   


(+) d’operacions no pressupostàries 1.199,58   1.199,58   


(–) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 8.056,96   0,00   


      


3. (–) Obligacions pendents de pagament   100.791,39   102.728,10 


(+) del pressupost corrent 1.619,40   3.556,11   


(+) de pressupostos tancats 94.054,16   94.054,16   


(+) d’operacions no pressupostàries 5.117,83   5.117,83   


(–) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00   0,00   


      


I. Romanent de tresoreria total (1+2–3)   19.557,28   34.784,01 


II. Saldos de dubtós cobrament   6,00   6,00 


III. Excés de finançament afectat   0,00   0,00 


IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)   19.551,28   34.778,01 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per l’entitat 


municipal descentralitzada. 


 


Com es pot observar, hi ha una diferència de 15.226,73 € entre el Romanent de tresoreria 


per a despeses generals calculat per l’entitat, de 19.551,28 €, i el calculat per la Sindica-


tura de Comptes, de 34.778,01 €, ambdós de signe positiu. 


 


Cal assenyalar que es produeixen unes mancances importants perquè no consta el con-


tracte de l’aprofitament cinegètic adjudicat, per la qual cosa no es pot valorar amb precisió 


quin hauria d’haver estat el saldo pendent de cobrament derivat d’aquest aprofitament. 


 


A més, hi ha una incertesa per les eventuals reclamacions de devolució d’ingressos inde-


guts pels imports cobrats per IVA indegudament en els aprofitaments cinegètics.8 


 


També hi ha una altra incertesa important: l’existència d’obligacions pressupostàries pro-


vinents del 2010 que no han pogut ser identificades amb factures, ni han estat reclamades 


pels creditors, per 14.174,72 €. 


 


 


8. Aquest paràgraf i l’anterior han estat modificats arran de les al·legacions presentades. 
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Quadre 32. Os de Civís: comparació de l’Estat del romanent de tresoreria al 31 de desembre del 2012 


segons l’entitat i segons la Sindicatura de Comptes 


Components Segons l’entitat Segons la Sindicatura 


      


1. (+) Fons líquids   624,21   624,21 
      


2. (+) Drets pendents de cobrament   99.381,44   36.260,87 


(+) del pressupost corrent 23.575,46   16.925,46   


(+) de pressupostos tancats 81.885,75   19.259,44   


(+) d’operacions no pressupostàries 75,97   75,97   


(–) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 6.155,74   0,00   
      


3. (–) Obligacions pendents de pagament   72.718,87   76.187,82 


(+) del pressupost corrent 0,00   3.468,95   


(+) de pressupostos tancats 73.304,02   73.304,02   


(+) d’operacions no pressupostàries 61,94   61,94   


(–) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 647,09   647,09   
      


I. Romanent de tresoreria total (1+2–3)   27.286,78   (39.302,74) 


II. Saldos de dubtós cobrament   0,00   0,00 


III. Excés de finançament afectat   0,00   0,00 


IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)   27.286,78   (39.302,74) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per l’entitat 


municipal descentralitzada. 


 


Com es pot observar, hi ha una diferència de 66.589,52 € entre el Romanent de tresoreria 


per a despeses generals calculat per l’entitat, de 27.286,78 €, de signe positiu, i el calculat 


per la Sindicatura de Comptes, de 39.302,74 €, de signe negatiu. Aquest fet comporta que 


l’entitat hauria d’haver aplicat les mesures previstes en l’article 193 del TRLRHL per sanejar 


aquest Romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu. 


 


Cal assenyalar que es produeixen unes mancances importants perquè no consten els con-


tractes adjudicats dels aprofitaments de pastures, per la qual cosa no es pot valorar amb 


precisió quins haurien d’haver estat els saldos pendents de cobrament derivats d’aquests 


aprofitaments. 


 


Tampoc consta el contracte de l’aprofitament cinegètic adjudicat, per la qual cosa no es 


pot valorar amb precisió quin hauria d’haver estat el saldo pendent de cobrament derivat 


d’aquest aprofitament. 


 


A més, hi ha una incertesa per les eventuals reclamacions de devolució d’ingressos inde-


guts pels imports cobrats per IVA indegudament en els aprofitaments cinegètics.9 


 


 


9. Aquest paràgraf i l’anterior han estat modificats arran de les al·legacions presentades. 
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Quadre 33. Sant Joan Fumat: comparació de l’Estat del romanent de tresoreria al 31 de desembre del 


2012 segons l’entitat i segons la Sindicatura de Comptes 


Components Segons l’entitat Segons la Sindicatura 


      


1. (+) Fons líquids   17.753,78   17.753,78 


      


2. (+) Drets pendents de cobrament   114.238,35   9.767,09 


(+) del pressupost corrent 6.328,18   6.328,18   


(+) de pressupostos tancats 112.651,27   3.438,91   


(+) d’operacions no pressupostàries 0,00   0,00   


(–) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 4.741,10   0,00   


      


3. (–) Obligacions pendents de pagament   110.897,96   112.872,10 


(+) del pressupost corrent 0,00   1.974,14   


(+) de pressupostos tancats 109.212,36   109.212,36   


(+) d’operacions no pressupostàries 1.685,60   1.685,60   


(–) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00   0,00   


      


I. Romanent de tresoreria total (1+2–3)   21.094,17   (85.351,23) 


II. Saldos de dubtós cobrament   0,00   0,00 


III. Excés de finançament afectat   0,00   0,00 


IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I–II–III)   21.094,17   (85.351,23) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per l’entitat 


municipal descentralitzada. 


 


Com es pot observar, hi ha una diferència de 106.445,40 € entre el Romanent de tresoreria 


per a despeses generals calculat per l’entitat, de 21.094,17 €, de signe positiu, i el calculat 


per la Sindicatura de Comptes, de 85.351,23 €, de signe negatiu. Aquest fet comporta que 


l’entitat hauria d’haver aplicat les mesures previstes en l’article 193 del TRLRHL per sanejar 


aquest Romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu. 


 


Cal assenyalar que es produeix una mancança d’informació perquè no consta el contracte 


de l’aprofitament de pastures adjudicat, per la qual cosa, no es pot valorar amb precisió 


quin hauria d’haver estat el saldo pendent de cobrament derivat d’aquest aprofitament. 
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3. CONCLUSIONS 


 


Un cop examinada, d’acord amb els objectius previstos, la informació reflectida en l’Estat 


del romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2012 de les set entitats municipals des-


centralitzades del municipi de les Valls de Valira, es considera que cinc de les set entitats 


van presentar una situació pressupostària més favorable de la que realment existia en 


aquella data, bàsicament a causa de l’aplicació de determinats criteris comptables. Aquest 


fet es detalla en el quadre següent, on també es reflecteix la quantificació de la diferència 


entre el Romanent de tresoreria per a despeses generals calculat per les entitats muni-


cipals descentralitzades i el calculat per la Sindicatura de Comptes. 


 


Quadre 34. Comparació del Romanent de tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre del 


2012 segons les entitats i segons la Sindicatura de Comptes 


Entitat Segons les entitats Segons la Sindicatura Augment/(disminució) 


Arcavell i la Farga de Moles 31.741,15 15.980,62 (15.760,53) 


Ars 12.604,18 18.167,44 5.563,26 


Asnurri 64.369,00 48.453,17 (15.915,83) 


Bescaran 207.812,38 3.269,29 (204.543,09) 


Civís 19.551,28 34.778,01 15.226,73 


Os de Civís 27.286,78 (39.302,74) (66.589,52) 


San Joan Fumat 21.094,17 (85.351,23) (106.445,40) 


Imports en euros. 


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels comptes i estats anuals de l’exercici 2012 facilitats per les 


entitats municipals descentralitzades. 


 


Cal tenir en compte que el treball de fiscalització s’ha vist limitat, principalment, per les 


mancances d’informació i per les incerteses relatives als aprofitaments forestals exposades 


en els apartats 2.2.2.1.a i 2.2.6, respectivament. 


 


Aquest treball de fiscalització té un caràcter limitat, atès que no és una fiscalització com-


pleta i, per tant, les conclusions no es poden utilitzar fora del context que conformen l’ob-


jecte i l’abast del treball exposats en l’apartat 1.1.1, ni extrapolar-se a la resta de l’activitat 


desenvolupada per les set entitats municipals descentralitzades durant el període exa-


minat. 


 


 


3.1. OBSERVACIONS 


 


A continuació es presenten les observacions més significatives que s’han posat de mani-


fest durant el treball de fiscalització realitzat sobre determinats aspectes de l’Estat del ro-


manent de tresoreria de cada una de les set entitats municipals descentralitzades del 


municipi de les Valls de Valira corresponents a l’exercici 2012 i que, si s’escau, caldria 


esmenar. 
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Compte general 


 


1) Aprovació i retiment del Compte general 


Cada entitat municipal descentralitzada ha d’aprovar el Compte general abans de l’1 d’oc-


tubre i l’ha de retre a la Sindicatura abans del 15 d’octubre, ambdues dates de l’exercici 


posterior a què fa referència el Compte. En el treball efectuat s’ha posat de manifest que 


només Os de Civís va aprovar el Compte general del 2012 dins del termini establert, i que 


cap de les set entitats municipals descentralitzades no va complir el termini establert le-


galment per retre’l a la Sindicatura (vegeu l’apartat 2.1). 


 


Aspectes relatius al control intern 


 


2) Pagaments que no són competència de les entitats 


Les despeses que han d’assumir les entitats municipals descentralitzades estan determi-


nades per les competències establertes en l’article 82 del TRLMRLC i pel que s’ha esta-


blert en els respectius convenis de serveis administratius aprovats entre l’Ajuntament i les 


entitats municipals descentralitzades. 


 


S’han posat de manifest mancances de control intern, atès que es van efectuar uns paga-


ments que no estaven previstos en els supòsits anteriors (vegeu els apartats 2.2.1.b i 


2.2.2.2.c). 


 


3) Limitacions i incidències relatives als aprofitaments forestals 


S’han fet paleses tot de mancances i limitacions pel que fa a la gestió i control dels apro-


fitaments forestals i, per tant, dels fons de millores acumulats, comunes a les set entitats 


municipals descentralitzades. Les limitacions més significatives han estat les següents (ve-


geu l’apartat 2.2.2.1.a): 


 


• No consten els programes anuals de millores per a l’exercici 2012 que cada entitat ha 


d’elaborar anualment. 


• No s’ha pogut verificar que tots els expedients dels aprofitaments forestals continguin 


els corresponents contractes d’execució dels aprofitaments adjudicats, ni les factures, 


els rebuts o altra documentació justificativa. En el cas concret dels aprofitaments 


veïnals, no consta cap contracte ni conveni. 


• No s’ha pogut verificar que les entitats portin un llibre registre en què anotin les opera-


cions incloses en el règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca aplicable als apro-


fitaments forestals de pastures, fusta i llenya. 


• No hi ha constància que, amb periodicitat anual, les entitats hagin elaborat i tramès al 


DARPAMN una relació certificada pel secretari interventor que contingui tots els imports 
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ingressats en els fons de millora constituïts, ni de com s’han utilitzat els fons acumulats 


fins a l’exercici objecte de fiscalització. 


 


• En el cas dels aprofitaments veïnals, no hi ha constància del fet que els ingressos 


derivats d’aquests aprofitaments s’hagin materialitzat com a un ingrés en els respectius 


comptes corrents de les entitats, excepte en el cas d’Asnurri. No obstant això, s’ha ve-


rificat que s’han emès certificacions d’ingressos sense que existeixi la documentació de 


suport que les justifiqui. 


 


• No consta que en tots els casos les entitats hagin efectuat les actuacions oportunes per 


exigir el compliment dels terminis de pagament estipulats en els contractes. En els 


casos concrets d’Arcavell i la Farga de Moles, Ars i Bescaran no s’han reconegut de-


terminats drets que podrien haver estat exigibles, mentre que corresponia fer-ho. 


 


Els aprofitaments de pastures, fusta i llenya estan subjectes al règim especial d’IVA d’agri-


cultura, ramaderia i pesca, que no implica cap obligació tributària de caire econòmic. En 


canvi, els aprofitaments de caça no estan subjectes a aquest règim especial d’IVA. Cal 


tenir en compte, però, que la cessió dels aprofitaments de caça de les forests incloses en 


el Catàleg de forests d’utilitat pública s’ha d’efectuar mitjançant l’atorgament d’una auto-


rització de l’aprofitament d’acord amb la legislació de patrimoni de les administracions 


públiques i, en aquest cas, la contraprestació per la cessió que ha de percebre l’entitat 


local té la consideració de taxa i no es troba subjecta a l’IVA. Tanmateix, s’ha constatat que 


els plecs pels quals es regula la cessió d’aquests aprofitaments no reflecteixen adequa-


dament el règim jurídic aplicable als aprofitaments de les forests incloses en el Catàleg de 


forests d’utilitat pública. Prenent en consideració la doctrina de la Direcció General de 


Tributs sobre la matèria, només si la cessió es fa en virtut d’un títol habilitant d’acord amb 


la legislació patrimonial es pot descartar, en el cas concret dels aprofitaments de caça, 


l’existència d’eventuals contingències fiscals (vegeu l’apartat 2.2.2.1.a).10 


 


Aspectes relatius al Romanent de tresoreria 


 


4) Tractament comptable i criteris aplicats 


Tot i que, en general, els criteris utilitzats per les set entitats municipals descentralitzades 


en l’exercici 2012 per reconèixer els drets i les obligacions de caràcter pressupostari 


s’adequaven al que disposa la ICAL, en alguns casos el tractament comptable o el criteri 


emprat no va ser l’adequat. 


Respecte dels drets pressupostaris, els casos en què el criteri de reconeixement emprat 


per les set entitats no va ser correcte són els següents: 


 


 


10. Paràgraf modificat arran de les al·legacions presentades. 
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• Per al reconeixement dels drets per aprofitaments forestals s’ha posat de manifest que 


les entitats els van reconèixer per un import inferior al que correspondria per dos motius: 


perquè van aplicar uns percentatges de compensació d’IVA inferiors als vigents en ca-


da moment (vegeu l’apartat 2.2.2.1.a), i perquè van comptabilitzar el 15% corresponent 


al fons de millora com uns cobraments pendents d’aplicació definitiva en comptes no 


pressupostaris, sense regularitzar el saldo del compte abans del tancament de l’exer-


cici, amb la qual cosa van quedar pendents de ser reflectits pressupostàriament (vegeu 


l’apartat 2.2.2.3). 


 


Així mateix, els imports acumulats en el compte Cobraments pendents d’aplicació definitiva 


en concepte de fons de millora estan infravalorats perquè no es va tenir en compte la 


compensació d’IVA com a base del càlcul del 15% dels fons de millora (vegeu l’apartat 


2.2.2.3). 


 


• Per al reconeixement dels drets per transferències corrents i de capital que s’han de 


reconèixer quan es cobren o quan es té la certesa que l’ens atorgant ha dictat l’acte de 


reconeixement de l’obligació corresponent, s’ha posat de manifest que, en alguns ca-


sos, les entitats no sempre van aplicar el criteri esmentat, amb la qual cosa al tancament 


del 2012 constaven alguns saldos pendents de cobrament per drets reconeguts que no 


eren exigibles, alhora que mancava algun saldo que era exigible i no s’havia reconegut 


(vegeu els apartats 2.2.2.1.b, c i d). 


 


La devolució d’una subvenció rebuda, d’acord amb la ICAL s’ha de tractar com una devo-


lució d’ingressos indeguts de caràcter pressupostari. Això no obstant, l’entitat de Bescaran 


va comptabilitzar l’import de la devolució efectuada en el compte Altres creditors no pres-


supostaris, la qual cosa va generar un saldo amb signe contrari al de la seva naturalesa, 


alhora que va provocar una sobrevaloració del Romanent de tresoreria per a despeses 


generals (vegeu l’apartat 2.2.3.2.a). 


 


Quant a les obligacions pressupostàries, en el cas particular de les derivades dels con-


tractes d’obra, s’ha posat de manifest que les entitats de Civís, Os de Civís i Sant Joan 


Fumat van reconèixer determinades obligacions pressupostàries amb les certificacions 


d’obra sense ajustar posteriorment l’import a l’import de la factura. Aquesta pràctica ha 


comportat que es comptabilitzessin per un import inferior al que era exigible (vegeu 


l’apartat 2.2.3.1).  


 


Pel que fa als projectes de despesa amb finançament afectat, que requereixen d’un control 


i seguiment individualitzat, amb el sistema d’informació comptable, cap de les entitats mu-


nicipals descentralitzades els va definir i, per tant, cap d’elles va efectuar el corresponent 


seguiment dels ingressos afectats, com correspondria, en el cas dels imports acumulats 


als fons de millores i de les subvencions finalistes rebudes, ni va calcular les desviacions, 


que en cas que haguessin estat positives el 31 de desembre haurien afectat el saldo del 


Romanent de tresoreria per a despeses generals (vegeu l’apartat 2.2.5). 
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3.2. RECOMANACIONS 


 


A continuació s’inclouen les recomanacions més significatives que poden fer-se a partir del 


treball de fiscalització realitzat sobre l’Estat del romanent de tresoreria corresponent a 


l’exercici 2012 de cada una de les set entitats municipals descentralitzades del municipi de 


les Valls de Valira. 


 


En la mesura que no hagi estat fet, caldria revisar la situació existent pel que fa als pro-


cediments administratius i als criteris comptables aplicats, quant a l’adequació a la nor-


mativa, a la gestió de la informació comptable i també als mecanismes de control intern 


establerts. 


 


1) A les entitats municipals descentralitzades 


Caldria que les entitats municipals descentralitzades prenguessin les mesures necessàries 


per millorar el control intern en l’àrea de tresoreria, perquè només tinguessin signatura per 


operar amb les entitats bancàries les persones autoritzades i que sempre constin les 


signatures dels tres clauers. També caldria que revisessin els saldos pendents de pa-


gament, tant d’operacions pressupostàries com no pressupostàries, per identificar aquelles 


de les quals no es disposa de documentació de suport que les faci exigibles, i en cas que 


no fossin exigibles, es dugués a terme el procediment administratiu corresponent per 


donar-los de baixa de la comptabilitat. 


 


2) Als ens supramunicipals i a la Generalitat de Catalunya 


D’acord amb la normativa de règim local, les entitats supramunicipals i la Generalitat de 


Catalunya han de prestar assistència i cooperació, tant des del punt de vista tècnic com 


econòmic i jurídic quan els ens locals de menor grandària els ho sol·licitin per facilitar el 


compliment de les seves obligacions. 


 


Així, seria convenient que les entitats municipals descentralitzades sol·licitessin als serveis 


d’assistència dels ens supramunicipals –la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de 


l’Alt Urgell– el suport que els fos necessari, i que aquest suport es materialitzés en manuals 


que continguessin els criteris i procediments a seguir d’acord amb el que s’estableix a la 


ICAL. Els manuals també servirien per definir la sistematització comptable i facilitarien el 


correcte tractament dels fets econòmics. 


Pel que fa a la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, atès que s’ha verificat que el 


DARPAMN va centrar les seves actuacions en l’atorgament de les llicències d’explotació 


en favor de tercers, es recomana que es revisin els plecs que regeixen la cessió dels 


aprofitaments, particularment els de caça i que en relació amb la gestió dels aprofitaments 


forestals, s’estableixin pautes i criteris per tal de planificar, executar i fer el seguiment dels 


programes anuals de millores, i també que s’apliquin correctament i controlin els fons afec-
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tats a aquesta finalitat. Totes aquestes mesures, contribuirien a sistematitzar i facilitar la 


gestió dels aprofitaments forestals, que és la principal font de recursos de la majoria d’a-


questes entitats. 


 


 


 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


De conformitat amb la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el projec-


te d’aquest informe de fiscalització va ser tramès, el dia 7 de d’abril del 2015, a l’Ajunta-


ment de les Valls de Valira i a les entitats municipals descentralitzades d’Arcavell i la Farga 


de Moles, Ars, Asnurri, Bescaran, Civís, Os de Civís i Sant Joan Fumat perquè presentessin 


al·legacions. 


 


L’Ajuntament de les Valls de Valira i les entitats municipals descentralitzades d’Arcavell i la 


Farga de Moles, Asnurri, Bescaran, Civís i Os de Civís van presentar les al·legacions que 


es reprodueixen a continuació.  


 


La resposta de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Arcavell i la Farga de Moles, tramesa 


a través del portal EACAT amb registre d’entrada número E/00574-2015, del 23 d’abril del 


2015, una vegada conegut el projecte d’informe, és la següent: 


 


 


Títol: Al·legacions a un projecte d’informe 


Cos de la tramesa: 


 


Data de recepció del projecte d’informe: <<07/04/2015>> 


 


Rebut el projecte d’informe de fiscalització núm. 4/2014-E, a través de la plataforma 


EACAT tinc a bé realitzar les següents consideracions, després de consultar els ser-


veis jurídics de l’Ajuntament de les Valls de Valira. 


 


En relació al punt 2.2.2.1 (pàg. 20) del Projecte d’Informe de fiscalització quan esta-


bleix que la pròpia Llei de l’IVA estableix que els aprofitaments cinegètics estaran 


subjectes al règim general, al tipus vigent en cada moment i per tant, s’hauran de 


practicar les retencions i liquidacions corresponents a la hisenda pública.  


 


Segons es desprèn de la consulta vinculant de la Direcció General Tributària de 21 


de maig de 2013 les concessions o autoritzacions administratives dels aprofitaments 


cinegètics no estan subjectes a l’Impost sobre el valor afegit, sí en canvi la venda de 


targetes i permisos de caça. 


 


En aquest sentit, hem de dir que els aprofitaments cinegètics que es produeixen al 


municipi de Les Valls de Valira es liciten a través de l’EMD corresponent o Ajunta-


ment, segons siguin titulars de les corresponents forests, i s’adjudiquen a través de 


subhasta o concurs públic a la persona física o jurídica competent per contractar, (el 


2012 a una societat de caçadors) i és a aquesta que la direcció general de Medi 


Natural li adjudica cada temporada la llicència oportuna per desenvolupar l’aprofi-
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tament de caça corresponent, i l’EMD únicament expedeix l’autorització adminis-


trativa, sense que en cap moment vengui targetes ni permisos de caça. 


 


En conseqüència, considerem que aquests aprofitaments cinegètics estan exempts 


de l’Impost a l’empara de l’esmentada consulta vinculant als efectes de la conside-


ració pel Ple de la Sindicatura de Comptes. 


 


D’altra banda, també cal considerar que l’article 81.1 del DL 2/20013, que aprova el 


Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que l’òrgan 


unipersonal de l’òrgan de govern de les EMD adopta la denominació de president o 


presidenta, i no alcalde pedani com es desprèn en diversos punts de l’informe. 


 


David Alsina Artigues 


President 


 


Data de la signatura: 14:13:14 22/04/2015 


 


Signant: CPISR-1 DAVID ALSINA ARTIGUES 


 


 


La resposta de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Asnurri, tramesa a través del portal 


EACAT amb registre d’entrada número E/00577-2015, del 23 d’abril del 2015, una vegada 


conegut el projecte d’informe, és la següent: 


 


 


Títol: Al·legacions a un projecte d’informe 


Cos de la tramesa: 


 


Data de recepció del projecte d’informe: <<07/04/2015>> 


 


Rebut el projecte d’informe de fiscalització núm. 4/2014-E, a través de la plataforma 


EACAT tinc a bé realitzar les següents consideracions: 


 


- Al quadre 2 de la pàgina 15 on detalla la composició de les Juntes de veïns de les 


diferents EMDs, el partit polític informat per a la presidenta Maria Ruf Argelich és 


incorrecte, no és CIU sinó Independents per Asnurri. S’adjunta resultats electorals 


publicats al BOE. 


 


- A efectes de la consideració pel Ple de la Sindicatura de Compte, manifesto que 


l’article 81.1 del DL 2/2003, que aprova el Text Refós de la llei municipal i de règim 


local de Catalunya, estableix que l’òrgan unipersonal de govern de les EMD adopta la 


denominació de president o presidenta, i no alcalde pedani com es desprèn en diver-


sos punts del projecte d’informe. 


 


Mercè Parés Codina 


Secretària 


 


Data de la signatura: 18:13:35 22/04/2015 


Signant: CPISR-1 MERCE PARES CODINA 
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La resposta de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Civís, tramesa a través del portal 


EACAT amb registre d’entrada número E/00578-2015, del 23 d’abril del 2015, una vegada 


conegut el projecte d’informe, és la següent: 


 


 


Títol: Al·legacions a un projecte d’informe 


Cos de la tramesa: 


 


Data de recepció del projecte d’informe: <<07/04/2015>> 


 


Rebut el projecte d’informe de fiscalització núm. 4/2014-E, a través de la plataforma 


EACAT tinc a bé realitzar les següents consideracions, després de consultar els ser-


veis jurídics de l’Ajuntament de les Valls de Valira. 


 


En relació al punt 2.2.2.1 del Projecte d’Informe de fiscalització quan diu que la prò-


pia Llei de l’IVA estableix que els aprofitaments cinegètics estaran subjectes al règim 


general, al tipus vigent en cada moment i per tant, s’hauran de practicar les reten-


cions i liquidacions corresponents a la hisenda pública.  


 


Segons es desprèn de la consulta vinculant de la Direcció General Tributària de 21 


de maig de 2013 les concessions o autoritzacions administratives dels aprofitaments 


cinegètics no estan subjectes a l’Impost sobre el valor afegit, sí en canvi la venda de 


targetes i permisos de caça. 


 


En aquest sentit, hem de dir que els aprofitaments cinegètics que es produeixen al 


municipi de Les Valls de Valira es liciten a través de l’EMD corresponent o Ajunta-


ment, segons siguin titulars de les corresponents forests, i s’adjudiquen a través de 


subhasta o concurs públic a la persona física o jurídica competent per contractar, i és 


a aquesta a qui la direcció general de Medi Natural li atorga cada temporada la 


llicència oportuna per desenvolupar l’aprofitament de caça corresponent, i l’EMD úni-


cament expedeix l’autorització administrativa, sense que en cap moment vengui tar-


getes ni permisos de caça. 


 


En conseqüència, considerem que aquests aprofitaments cinegètics estan exempts 


de l’Impost a l’empara de l’esmentada consulta vinculant als efectes de la conside-


ració pel Ple de la Sindicatura de Comptes. 


 


D’altra banda, també cal considerar que l’article 81.1 del DL 2/2003, que aprova el 


Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que l’òrgan 


unipersonal de govern de les EMD adopta la denominació de president o presidenta, 


i no alcalde pedani com es desprèn en diversos punts del projecte d’informe. 


 


Francesc Baró Carrabina 


President 


 


Data de la signatura: 18:21:28 22/04/2015 


 


Signant: CPISR-1 FRANCESC BARÓ CARRABINA 
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La resposta de l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Os de Civís, tramesa a través del 


portal EACAT amb registre d’entrada número E/00580-2015, del 23 d’abril del 2015, una 


vegada conegut el projecte d’informe, és la següent: 


 


 


Títol: Al·legacions a un projecte d’informe 


Cos de la tramesa: 


 


Data de recepció del projecte d’informe: <<07/04/2015>> 


 


Rebut el projecte d’informe de fiscalització núm. 4/2014-E, a través de la plataforma 


EACAT tinc a bé realitzar les següents consideracions, després de consultar els ser-


veis jurídics de l’Ajuntament de les Valls de Valira. 


 


En relació al punt 2.2.2.1 del Projecte d’Informe de fiscalització quan diu que la prò-


pia Llei de l’IVA estableix que els aprofitaments cinegètics estaran subjectes al règim 


general, al tipus vigent en cada moment i per tant, s’hauran de practicar les reten-


cions i liquidacions corresponents a la hisenda pública.  


 


Segons es desprèn de la consulta vinculant de la Direcció General Tributària de 21 


de maig de 2013 les concessions o autoritzacions administratives dels aprofitaments 


cinegètics no estan subjectes a l’Impost sobre el valor afegit, sí en canvi la venda de 


targetes i permisos de caça. 


 


En aquest sentit, hem de dir que els aprofitaments cinegètics que es produeixen al 


municipi de Les Valls de Valira es liciten a través de l’EMD corresponent o Ajunta-


ment, segons siguin titulars de les corresponents forests, i s’adjudiquen a través de 


subhasta o concurs públic a la persona física o jurídica competent per contractar, i és 


a aquesta a qui la direcció general de Medi Natural li expedeix cada temporada la 


llicència oportuna per desenvolupar l’aprofitament de caça corresponent, i l’EMD úni-


cament expedeix l’autorització administrativa, sense que en cap moment vengui tar-


getes ni permisos de caça. 


 


En conseqüència, considerem que aquests aprofitaments cinegètics estan exempts 


de l’Impost a l’empara de l’esmentada consulta vinculant als efectes de la conside-


ració pel Ple de la Sindicatura de Comptes. 


 


D’altra banda, també cal considerar que l’article 81.1 del DL 2/2003, que aprova el 


Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que l’òrgan 


unipersonal de govern de les EMD adopta la denominació de president o presidenta, 


i no alcalde pedani com es desprèn en diversos punts del projecte d’informe. 


 


Jordi Betriu Roquet 


President 


 


Data de la signatura: 18:27:42 22/04/2015 


 


Signant: CPISR-1 JORGE BETRIU ROQUET 
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La resposta de l’Ajuntament de les Valls de Valira, tramesa a través del portal EACAT amb 


registre d’entrada número E/00584-2015, del 23 d’abril del 2015, una vegada conegut el 


projecte d’informe, és la següent: 


 


 


AJUNTAMENT DE LES VALLS DE VALIRA  


(ALT URGELL-LLEIDA)  


 


SINDICATURA DE COMPTES 


AV. LITORAL, 12-14 


08005 – BARCELONA 


 


Exp.: núm. 4/2014-E 


Assumpte: Presentació al·legació al projecte l’informe de fiscalització de la Sindica-


tura de Comptes.  


 


Rebut el projecte d’informe de fiscalització núm. 4/2014-E, a través de la plataforma 


EACAT tinc a bé realitzar les següents consideracions, després de consultar els Ser-


veis jurídics de l’Ajuntament.  


 


En relació al punt 2.2.2.1 (pàg. 20) del Projecte d’Informe de fiscalització quan con-


templa que la pròpia Llei de l’IVA estableix que els aprofitaments cinegètics estaran 


subjectes al règim general, al tipus vigent en cada moment i per tant, s’hauran de 


practicar les retencions i liquidacions corresponents a la hisenda pública:  


 


Segons es desprèn de la consulta vinculant de la Direcció General Tributària de 21 


de maig de 2013, les concessions o autoritzacions administratives dels aprofitaments 


cinegètics no estan subjectes a l’Impost sobre el valor afegit, sí en canvi la venda de 


targetes i permisos de caça.  


 


En aquest sentit, hem de dir que els aprofitaments cinegètics que es produeixen al 


municipi de Les Valls de Valira es liciten a través de l’EMD corresponent o Ajuntament 


i s’adjudiquen a través de subhasta o concurs públic a una societat de caçadors o 


associació de naturalesa similar, persona jurídica o física sense prohibicions per con-


tractar amb l’Administració i és a aquesta a qui el Departament d’Agricultura li adjudi-


ca cada temporada l’aprofitament de caça corresponent, essent l’Ajuntament o l’EMD 


qui expedeix únicament l’autorització administrativa, sense que en cap moment ven-


gui targetes ni permisos de caça.  


 


En conseqüència, considerem que aquests aprofitaments cinegètics estan exempts 


de l’Impost a l’empara de l’esmentada consulta vinculant, als efectes que en prengui 


consideració el Ple de la Sindicatura de Comptes.  


 


Atentament, 


 


Ricard Mateu Vidal 


Alcalde 


 


La Seu d’Urgell, 22 d’abril de 2014 
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5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions fetes per l’Ajuntament de les Valls de Valira i per les entitats municipals 


descentralitzades d’Arcavell i la Farga de Moles, Asnurri, Bescaran, Civís i Os de Civís han 


estat analitzades i valorades. 


 


Com a conseqüència de les al·legacions presentades s’ha modificat puntualment el text de 


l’informe, tal com s’indica en les notes a peu de pàgina corresponents. 
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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 19 de maig del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, Sra. M. 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 Rodrí-
guez Tió, i com a ponent la síndica Sra. Emma Balseiro Carreiras, amb deliberació prèvia 
s’acorda aprovar l’informe 12/2015, relatiu al Departament d’Interior, contractació 
administrativa, exercici 2013. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 23 de juny de 2015 


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 


 


CPV Vocabulari comú dels contractes públics 


M€ Milions d’euros 


RGLCAP Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament Gene-


ral de la Llei de contractes de les administracions públiques 


TRLCSP Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 


refós de la Llei de contractes del sector públic  
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INFORME 


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’a-


cord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe de fiscalització de legalitat sobre la contractació administrativa del Depar-


tament d’Interior, corresponent a l’exercici 2013.1 


 


Encara que l’objecte d’aquest informe és la fiscalització de la contractació administrativa 


corresponent a l’any 2013, quan ha estat necessari i per tal de facilitar-ne la comprensió 


s’ha inclòs informació d’exercicis anteriors i posteriors, amb la finalitat d’obtenir una evi-


dència raonable que la contractació realitzada pel Departament d’Interior s’ha ajustat a la 


normativa que li és d’aplicació. 


 


Les conclusions de l’informe inclouen les observacions més significatives, els incompli-


ments normatius detectats i les recomanacions sobre millores en la gestió de les activitats 


desenvolupades per l’entitat en alguns dels aspectes que s’han posat de manifest durant 


la realització del treball. 


 


 


1.1.2. Metodologia 


El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals 


de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, 


de compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències 


suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe. 


 


 


1.2. ENS FISCALITZAT 


1.2.1. Antecedents 


D’acord amb l’article 3.6 del Decret 200/2010, del 27 de desembre, de creació, deno-


minació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de 


la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Interior li corresponen, entre altres, les fun-


 


 


1. Els contractes tramitats mitjançant l’empresa Infraestructures.cat no són objecte d’aquest informe. 
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cions relacionades amb la seguretat ciutadana, el trànsit, les emergències i la protecció 


civil, la prevenció, extinció d’incendis i salvament, els espectacles públics i les activitats 


recreatives i qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions. 


 


 


1.2.2. Organització i procediment de contractació 


Organització 


Els òrgans de govern del Departament d’Interior sota la direcció del conseller o consellera, 


d’acord amb l’article 1.1 i 1.2 del Decret 320/2011, del 19 d’abril, de reestructuració del 


Departament, són els següents: 


 


• Secretaria General 


• Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 


• Direcció General de la Policia 


• Direcció General de Protecció Civil 


• Direcció General d’Administració de Seguretat 


 


Per altra banda, els organismes adscrits al Departament d’Interior, que no han estat ob-


jecte de fiscalització en aquest informe, són el Servei Català de Trànsit, l’Institut de Segure-


tat Pública de Catalunya i el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Cata-


lunya. 


 


Segons l’article 45 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, 


els consellers són els òrgans de contractació ordinaris de l’Administració de la Generalitat 


de Catalunya i estan facultats per adjudicar i formalitzar en nom seu, i dins de l’àmbit de 


les competències de cada departament, els contractes corresponents. En el període fisca-


litzat aquesta competència estava delegada en el director de serveis per a contractes in-


feriors a 60.101,21 € i en el secretari general del Departament per a contractes d’import 


superior. 


 


En el període fiscalitzat, el conseller d’Interior era Ramon Espadaler i Parcerisas i el secre-


tari general va ser Xavier Gibert i Espier, fins al 3 de gener del 2013, i Josep Martínez Mel-


gares des d’aquella data. El càrrec de director de serveis va estar ocupat per Meritxell 


Masó i Carbó fins al 22 de gener del 2013 i per Maria del Carme Virgili Vilanova, a partir 


d’aquella data.  


 


La Subdirecció General de Gestió Econòmica i Contractació és l’encarregada d’impulsar i 


supervisar la tramitació dels expedients de contractació d’obres, serveis i subministra-


ments i els convenis del Departament.  
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Procediment de la contractació 


El procediment de contractació l’inicia cada unitat responsable amb la proposta d’actua-


ció. En aquesta proposta es descriu la contractació que es vol realitzar i amb un informe 


justificatiu se n’explica la necessitat.  


Un cop vista la proposta, l’òrgan competent disposa que s’iniciïn els tràmits; la proposta es 


passa al Servei de gestió econòmica perquè certifiqui que hi ha crèdit suficient, s’aproven 


els plecs corresponents, es trasllada a la Intervenció Delegada per a la seva fiscalització i, 


posteriorment, l’òrgan de contractació aprova l’expedient de contractació i en disposa la 


incoació per iniciar el procediment d’adjudicació. 


 


Quan s’acaba el termini de presentació de les ofertes de contractació es verifica la docu-


mentació presentada per fer-ne, si escau, les esmenes pertinents. Un cop obertes les pro-


posicions es valoren i es fa la proposta d’adjudicació amb les ofertes classificades per 


ordre decreixent de puntuació. Els adjudicataris han de presentar els certificats d’estar al 


corrent de les seves obligacions amb l’Agència Tributària i amb la Tresoreria de la Segu-


retat Social, efectuar el pagament dels anuncis de licitació i dipositar, si escau, la garantia 


definitiva. Després de verificar la documentació presentada, l’òrgan de contractació adju-


dica el contracte. La resolució d’adjudicació del contracte es notifica als licitadors i es for-


malitza el contracte en els terminis previstos pel text refós de la Llei de contractes del 


sector públic (TRLCSP) i en el seu reglament. 


 


A l’inici de l’exercici 2013 el Departament d’Interior feia servir els expedients de contrac-


tació en format paper i dins del primer trimestre va començar a utilitzar el programari Ges-


tor electrònic d’expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat de Cata-


lunya, el qual garanteix un seguiment acurat de tots els procediments establerts en la 


normativa vigent. 


 


 


1.2.3. Treballs de control 


Tots els actes de contingut econòmic del Departament d’Interior estan sotmesos a fiscalit-


zació prèvia per part de la Intervenció Delegada. A més en l’exercici fiscalitzat la Interven-


ció va realitzar un informe de control posterior sobre la contractació menor, en el qual la 


principal excepció era relativa a un possible fraccionament de l’objecte en diversos con-


tractes. 


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ 


Segons el detall d’expedients facilitat pel Departament d’Interior, en l’exercici 2013 es van 


formalitzar 451 expedients amb un import adjudicat de 21,8 M€, dels quals 61 corresponen 


a contractes no menors amb un import adjudicat de 19,2 M€, i 390 a contractes menors 
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amb un import adjudicat de 2,6 M€. A més, va formalitzar 49 modificacions o pròrrogues de 


contractes d’exercicis anteriors, per 28,7 M€.  


De l’activitat del Departament relacionada amb l’objecte de l’informe destaquen la forma-


lització dels contractes per al noliejament de mitjans aeris per a la campanya forestal, per 


5,1 M€; el servei de manteniment, operació i lloguer de mitjans aeris, per 4,0 M€, i el servei 


d’interpretació de declaracions orals de presoners i de traducció escrita en llengües no 


oficials, per 1,5 M€.  


 


A continuació s’exposa el resultat de la fiscalització realitzada, amb una distinció entre la 


contractació no menor, els contractes menors i els convenis formalitzats pel Departament 


en el període fiscalitzat. 


 


 


2.1. CONTRACTES NO MENORS 


En el quadre següent es presenta el detall per tipologia i formes d’adjudicació dels expe-


dients de contractació facilitats pel Departament d’Interior referits al període fiscalitzat.  


 


Quadre 1. Contractes no menors 


Tipus de  


contracte 


Obert Negociat Derivat d’acord marc Total 


Nombre 


Import  


adjudicat Nombre 


Import 


adjudicat Nombre 


Import 


adjudicat Nombre 


Import 


adjudicat 


Serveis 9 3.692.827,60 27 12.569.254,33 2 335.299,46 38 16.597.381,39 


Subministraments 12 1.855.594,96 6 700.988,79 5 83.314,91 23 2.639.898,66 


Total 21 5.548.422,56 33 13.270.243,12 7 418.614,37 61 19.237.280,05 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Departament d’Interior. 


Notes: 


D’aquests expedients se’n van anul·lar set (dos de serveis i cinc de subministraments), en van quedar deserts tres (de 


serveis) i l’Administració va renunciar a un (de subministraments). 


En l’exercici fiscalitzat el Departament d’Interior no va formalitzar cap contracte no menor d’obres. 


 


El 28,8% de l’import adjudicat ho ha estat per procediment obert, 5,6 M€; el 69% per pro-


cediment negociat, 13,3 M€, i el 2,2% correspon a contractes derivats d’acords marc, 


0,4 M€.  


 


La mostra analitzada, seleccionada a criteri de l’auditor, representa el 57,4% dels expe-


dients i el 91,2% de l’import total adjudicat. Inclou catorze expedients que han estat 


adjudicats per procediment obert, dinou per procediment negociat i dos derivats d’acords 


marc. En el quadre 2 es presenta el resum dels contractes analitzats. 
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Quadre 2. Resum de contractes analitzats. Adjudicacions del 2013 


Tipus 


Nombre 


d’expedients 


Import 


adjudicat 


Percentatge sobre  


l’import total adjudicat 


Serveis 19 15.173.085,60 91,4 


Subministraments 16 2.366.582,51 89,6 


Total 35 17.539.668,11 91,2 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


L’any 2013 el Departament d’Interior va formalitzar, a més a més, quaranta-nou pròrrogues 


i modificacions de contractes per 28,7 M€. El detall d’aquestes és el següent: 


 
Quadre 3. Resum de modificacions i pròrrogues. Exercici 2013 


Tipus Nombre d’expedients Import 


Serveis 18 6.511.634,87 


Subministraments 31 22.220.608,57 


Total 49 28.732.243,44 


Imports en euros. 


Font: Departament d’Interior. 


 


S’han seleccionat vint-i-quatre expedients de modificacions o pròrrogues de contractes , a 


criteri de l’auditor, formalitzats en exercicis anteriors, per 12,1 M€ que representa un 49% 


del nombre d’expedients i un 42% de l’import modificat o prorrogat. 


 


A continuació s’analitzen primer els contractes formalitzats, per tipologia i, posteriorment, 


les modificacions i les pròrrogues de contractes anteriors. 


 


 


2.1.1. Contractes de serveis 


S’han analitzat dinou contractes de serveis per 15,2 M€, que representen un 50% dels 


expedients i un 91,4% de l’import adjudicat. En el quadre 9, en l’Annex 1 (apartat 4.1) es 


mostren les principals característiques dels expedients analitzats. 


 


A continuació es presenten les observacions que es desprenen del treball realitzat: 


 


a) Comunicació a la Comissió Europea 


L’article 154.3 del TRLCSP estableix que pels contractes de serveis compresos en les ca-


tegories 17-27 de l’Annex 2 i de quantia igual o superior a 0,2 M€, l’òrgan de contractació 


n’ha de comunicar l’adjudicació a la Comissió Europea i indicar si estima procedent la seva 


publicació. El Departament no va realitzar aquesta comunicació respecte a l’expedient 2.  
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b) Criteris de valoració 


En el quadre següent es detallen els expedients els plecs de clàusules dels quals fixaven 


criteris per a la valoració de les ofertes que haurien de considerar-se criteris de solvència, 


d’acord amb l’article 78 del TRLCSP. Així mateix es fa avinent que no es descrivien valors 


mínims en els requisits de solvència tècnica per tal que es pogués considerar l’excés d’a-


quests com a criteri de valoració. 


 
Quadre 4. Criteris de valoració que són criteris de solvència 


Expedient Criteri Norma 


2 Proposta d’organització de servei. Explicació de l’organització de què disposa 


l’empresa per a la realització del servei: fins a 5 punts 


78.c del TRLCSP 


2 Fórmula que pondera titulacions dels professionals: fins a 10 punts 78.e del TRLCSP 


5 Mitjans materials i tècnics que acreditin els licitadors per a executar aquest 


contracte i que garanteixin la qualitat dels processos: 5 punts 


78.c del TRLCSP 


5 i 12 Certificació d’implantació de sistema de gestió ambiental per almenys, la fase 


d’inspecció i revisió de botelles d’aire: 5 punts. 


78.f del TRLCSP  


12 Mitjans que acreditin els licitadors per a l’execució del contracte i que garan-


teixin la qualitat dels processos: fins a 10 punts 


78.b del TRLCSP 


12 El sistema de control de qualitat d’aire utilitzat als processos interns: fins a 10 


punts 


78.c i f del TRLCSP 


Font: Elaboració pròpia. 


 


D’acord amb l’article 150.2 del TRLCSP, els criteris de valoració han d’estar detallats. En 


l’expedient 17 hi consta com a criteri de valoració “les millors propostes en la prestació del 


servei de manteniment del Plec de prescripcions tècniques en base als criteris descrits” 


amb una valoració de 20 punts. Per la seva banda l’expedient 14 té un criteri valorat en 5 


punts definit com “Altres millores”. Aquests criteris són genèrics i haurien d’haver estat més 


detallats i quantificats objectivament. 


 


c) Negociació en el procediment negociat 


L’article 169 del TRLCSP estableix que en el procediment negociat l’adjudicació recaurà en 


el licitador justificadament escollit per l’òrgan de contractació després de fer consultes 


amb altres candidats i negociar les condicions del contracte amb un dels candidats o més. 


Per tant, la negociació és l’element essencial i diferenciador d’aquest procediment d’adju-


dicació contractual respecte d’altres establerts legalment. Així, els plecs han de detallar els 


aspectes econòmics i tècnics que han de ser objecte de negociació i en l’expedient ha de 


quedar constància documental del procés de negociació seguit amb el candidat o els can-


didats. 
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En els expedients negociats revisats no hi ha evidència documental del procediment de 


negociació seguit.  


d) Imperiosa urgència 


Els expedients 7 i 8 es van tramitar per procediment negociat sense publicitat per impe-


riosa urgència justificat pel Departament d’Interior per la situació pressupostària de l’exer-


cici i perquè els contractes vigents no establien els mitjans aeris necessaris per a la cam-


panya d’estiu en el primer i perquè no es podia prorrogar més el segon. La jurisprudència 


del Tribunal de Justícia de la Unió Europea2 declara que la imperiosa urgència està supe-


ditada al compliment dels tres requisits següents de forma acumulativa: existència d’un 


esdeveniment imprevist, d’una imperiosa urgència incompatible amb els terminis establerts 


en altres procediments i d’una relació de causalitat entre l’esdeveniment imprevist i la im-


periosa urgència que se’n deriva. La Sindicatura considera que en els expedients esmen-


tats no es compleixen els requisits indicats ja que el Departament era coneixedor de la 


necessitat a l’inici de l’exercici. Per tant, aquests expedients s’haurien d’haver tramitat per 


la via ordinària. 


e) Invitació a empreses 


En l’expedient 7 no hi consta cap suport documental de la invitació a diverses empreses 


per concórrer al procediment negociat, ni tampoc les respostes rebudes, a excepció de la 


de l’empresa l’adjudicatària de cada lot (article 178 del TRLCSP). 


f) Classificació CPV 


El Departament d’Interior va classificar els contractes corresponents al noliejament de mit-


jans aeris per a la lluita contra els incendis (expedients 7 i 8 per un pressupost de 5,0 M€ i 


4,0 M€, respectivament) amb la CPV3 34711000-4, Helicòpters i avions, la qual no estaria 


dins de l’àmbit SARHA (contractes subjectes a regulació harmonitzada), mentre que la 


classificació, segons el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, hauria d’haver estat la 


CPV 60442000-8, Serveis d’extinció aèria d’incendis; CPV 60424120-3, Lloguer d’helicòp-


ters amb tripulació, o CPV 604241000-7, Lloguer d’aeronaus amb tripulació. Totes aques-


tes classificacions tenen la categoria 2 de l’annex 2 del TRLCSP i, per tant, aquests 


contractes haurien d’haver-se licitat amb publicitat comunitària perquè superaven el límit 


establert per als contractes de serveis harmonitzats regulats en l’article 16 del TRLCSP. 


 


 


2. Com a exemples es poden mencionar les sentències TJCE 1992/67, 1996/64, 2004/241, 2004/335 i 


2005/160, entre altres.  


3. CPV: Vocabulari comú dels contractes públics. Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió. 
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2.1.2. Contractes de subministraments 


S’han analitzat setze contractes de subministraments, que representen el 69,6% dels expe-


dients i el 89,6% de l’import adjudicat. En el quadre 10, en l’Annex 2 (apartat 4.2) es pre-


senten les principals característiques dels expedients analitzats. 


 


A continuació es detallen les observacions que es desprenen del treball realitzat: 


 


a) Termini de compliment del contracte 


El plec de condicions tècniques de l’expedient 1 establia que el termini màxim de lliu-


rament de la totalitat del subministrament contractat era el 15 de desembre del 2013. L’em-


presa adjudicatària únicament va lliurar, respecte el lot 1, una part d’aquest subminis-


trament, per valor de 189.667,50 €, en l’exercici 2013, i fins al mes de maig del 2014 no es 


va tramitar la resta del subministrament, per 209.632,50 €. Per tant, hi ha un incompliment 


dels terminis del contracte. 


 


b) Comunicació a la Comissió Europea 


L’article 68 de la Llei 24/2011, de l’1 d’agost, de contractes del sector públic en els àm-


bits de defensa i seguretat, estableix que els òrgans de contractació que adjudiquin con-


tractes d’acord amb les seves disposicions han de trametre a la Comissió Europea, 


abans del mes de novembre de cada any un informe en el qual s’han d’especificar, entre 


altres, el nombre i valor dels contractes adjudicats i el país dels adjudicataris. El Departa-


ment no va enviar aquest informe respecte a l’expedient 1 per un pressupost de licitació 


de 0,83 M€. 


 


c) Criteris de valoració 


Pel que fa als criteris de valoració: 


 


• D’acord amb l’article 150.2 del TRLCSP, els criteris de valoració han d’estar detallats. En 


l’expedient 2 hi consta com a criteri de valoració “les millores proposades respecte al 


sistema de control de vestuari lliurat (suport informàtic...)” amb una valoració de 10 


punts. Aquest criteri és genèric i hauria d’haver estat més detallat. 


 


• La ponderació total que consta en l’expedient 2, referida als criteris d’adjudicació, 


sumen únicament el 80% (20% els criteris que obeeixen a un judici de valor i 60% els 


criteris amb aplicació de fórmules automàtiques) en comptes del 100%. No obstant això, 


a l’hora de valorar les ofertes s’ha aplicat el 25% en els primers criteris i el 75% en els 


segons. Val a dir que aquesta errada no afectà l’ordre de puntuació dels licitadors. 
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d) Negociació en el procediment negociat 


Tal com es descriu en l’apartat 2.1.1.c, la negociació és l’element essencial en el proce-


diment negociat. No obstant això, en cap dels expedients analitzats hi ha cap evidència 


documental que s’hagin negociat les condicions del contracte amb els candidats. 


 


e) Imperiosa urgència 


La Sindicatura considera que no es compleixen els tres requisits que estableix la jurispru-


dència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea respecte a la tramitació d’imperiosa 


urgència (vegeu l’apartat 2.1.1.d) en l’expedient 12 i, per tant, aquest expedient s’hauria 


d’haver tramitat per via ordinària. 


2.1.3. Modificacions i pròrrogues de contractes 


Dels expedients de modificacions i pròrrogues de contractes la Sindicatura ha seleccionat, 


a criteri de l’auditor, vint-i-quatre expedients, 49%, per 12,1 M€, que representen un 42% 


de l’import total. D’aquests expedients no s’ha analitzat l’adjudicació inicial, ja que no és 


l’objecte d’aquest informe. En el quadre 11, en l’Annex 3 (apartat 4.3) es detallen els ex-


pedients analitzats.  


 


Les observacions que poden fer-se com a resultat del treball de fiscalització són les 


següents: 


 


a) Modificacions del termini d’execució 


Les observacions són aquestes: 


 


• En l’exercici 2013 es van formalitzar un total de quaranta-nou modificacions i pròrrogues 


de contractes en les quals s’ampliava el termini d’execució inicial. Malgrat la situació 


pressupostària, la contractació dels serveis/subministraments de la mostra selecciona-


da, a excepció dels expedients 5 i 7,4 s’hauria pogut realitzar mitjançant una nova licita-


ció pública, amb la reducció del nombre de modificacions i amb la garantia de concur-


rència competitiva. 


 


• L’objecte de l’expedient 21, corresponent a la modificació del lot 9 del contracte 2010/6, 


consistia en una ampliació del termini d’execució que incrementava el contracte inicial 


en 101.918,63 €. El contracte inicial va ser prorrogat en sis ocasions i va esgotar el ter-


mini establert en la seva clàusula tercera. La Sindicatura considera que aquesta modifi-


 


 


4. Text modificat arran de les al·legacions presentades. 
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cació del termini era una pròrroga contrària a les condicions contractuals formalitzades i 


que, per tant, hauria d’haver estat objecte d’una nova licitació. No obstant això, cal dir 


que el Departament va tramitar per procediment obert la contractació d’aquest servei en 


dues ocasions i en totes dues l’adjudicació va quedar deserta per manca d’ofertes và-


lides. Per altra banda la formalització de la modificació contractual es va fer el 4 de de-


sembre del 2013 mentre que els seus efectes eren des de l’1 de desembre. 


b) Modificacions i fiscalitzacions extemporànies 


La tramitació i formalització dels següents expedients de modificacions de contractes van 


ser amb posterioritat a l’inici de vigència de la seva aplicació. Per tant, va haver-hi períodes 


de prestació dels serveis que no tenien cobertura contractual. Com a conseqüència d’això 


la fiscalització prèvia no es va poder realitzar en el temps que calia fer-la. El resum de les 


principals dates d’aquests documents es mostra en els quadre següent: 


 


Quadre 5. Dates dels principals documents dels expedients 


 Referència d’expedient 


Document 4 5 8 9 11 


Proposta d’actuació 28.12.2012 04.03.2013 31.05.2013 03.06.2013 03.06.2013 


Fiscalització prèvia 02.04.2013 22.04.2013 24.07.2013 02.10.2013 10.07.2013 


Modificació del contracte 31.07.2013 23.04.2013 31.07.2013 03.10.2013 16.07.2013 


Vigència Des de gener/febrer 


fins a octubre/


desembre del 2013 


Des de 


l’1.3.2013 fins 


al 30.4.2013 


Des de 


l’1.1.2013 fins 


al 30.6.2013 


Des de 


l’1.7.2013 fins 


al 31.12.2013 


Des de 


l’1.7.2013 fins 


al 31.12.2013 


 


 Referència d’expedient 


Document 12 13 17 23 24 


Proposta d’actuació 30.01.2013 18.02.2013 26.06.2013 25.09.2013 08.01.2013 


Fiscalització prèvia 22.04.2013 21.05.2013 22.07.2013 25.11.2013 27.05.2103 


Modificació del contracte 23.04.2013 23.05.2013 05.09.2013 29.11.2013 27.05.2013 


Vigència Des de  


l’1.3.2013 fins  


al 30.4.2013 


Des de 


l’1.5.2013 fins 


al 30.6.2013 


Des de 


l’1.7.2013 fins 


al 31.12.2013 


Des d’octubre/


novembre fins 


al 31.12.2013 


Des de 


l’1.1.2013 fins 


al 30.6.2013 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


2.1.4. Contractes administratius especials 


D’acord amb l’article 19.1 del TRLCSP els contractes administratius especials són aquells 


que, malgrat ser diferents dels d’obres, dels de subministraments, dels de serveis i dels de 


col·laboració publicoprivada, estan vinculats al gir o tràfic específic de l’administració con-


tractant o satisfan de forma directa o immediata una finalitat pública de la seva competèn-


cia, sempre que no tinguin expressament atribuït el caràcter de contractes privats. Als con-
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tractes administratius especials els són aplicables, en primer terme, les seves normes 


específiques. 


 


L’exercici 2013 el Departament d’Interior no va licitar cap contracte administratiu especial 


però va formalitzar tres pròrrogues i una modificació de contractes d’aquest tipus corres-


ponents a exercicis anteriors. 


S’han analitzat els quatre expedients formalitzats en l’exercici objecte de fiscalització, que 


representen el 100% dels expedients i de l’import reconegut. No s’han analitzat, perquè no 


estan dins de l’àmbit d’aquest informe, els contractes principals, dels quals depenen, ja 


que van ser signats en exercicis anteriors. 


 


Quadre 6. Contractes administratius especials 


Ref. 


Sindi-


catura Objecte 


Import 


licitat 


Empresa  


adjudicatària 


Import 


adjudicat 


1 Pròrroga des de l’1 de gener fins al 15 de novem-


bre del 2013 del contracte 2010/29, relatiu al ser-


vei de cafeteria i menjador, en règim d’autoservei, 


a la seu central del Departament i subministrament 


d’aliments i begudes mitjançant màquines expe-


nedores a la seu esmentada i a l’edifici de la Di-


recció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 


Salvaments a Cerdanyola del Vallès 


Sense cost 


directe 


Sarobarna, SL L’empresa haurà 


d’abonar anual-


ment un mínim de 


3.135 €. 


2 Continuïtat excepcional del termini (des del 15 de 


novembre del 2013 fins a l’adjudicació de la nova 


adjudicació (màxim 4 mesos)) del contracte 


2010/29, relatiu al servei de cafeteria i menjador, 


en règim d’autoservei, a la seu central del Depar-


tament i subministrament d’aliments i begudes 


mitjançant màquines expenedores a la seu esmen-


tada i a l’edifici de la Direcció General de Preven-


ció, Extinció d’Incendis i Salvaments a Cerdanyola 


del Vallès 


Sense cost 


directe 


Sarobarna, SL L’empresa haurà 


d’abonar anual-


ment un cànon 


mínim de 3.135 €.  


3 Pròrroga des de l’1 de gener fins al 30 de setem-


bre del 2013, del contracte signat el 6 de març del 


2012, relatiu al servei de cafeteria i menjador, en 


règim d’autoservei i càtering, al complex central 


de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra 


a Sabadell 


Sense cost 


directe 


Serunión, SA L’empresa haurà 


d’abonar anual-


ment un cànon 


mínim de 2.250 €.  


4 Modificació del termini d’execució, des del 30 de 


setembre del 2013 fins al 31 de desembre del 


2013, del contracte signat el 6 de març del 2012, 


relatiu al servei de cafeteria i menjador, en règim 


d’autoservei i càtering, al complex central de la 


Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra a 


Sabadell 


Sense cost 


directe 


Serunión, SA L’empresa haurà 


d’abonar anual-


ment un cànon 


mínim de 2.250 €.  


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaboració pròpia. 
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A continuació es presenten les observacions que es desprenen del treball realitzat: 


a) Classificació del contracte 


Tot i que el Departament d’Interior va categoritzar aquests contractes d’administratius es-


pecials, per raó del seu objecte estan dins de l’àmplia definició dels contractes de serveis. 


No obstant això, el procediment seguit en la seva tramitació va ser correcte, mitjançant 


procediments oberts corresponents a contractes administratius de serveis. 


b) Modificacions i fiscalitzacions extemporànies 


La tramitació i formalització dels expedients 2 i 4 van ser amb posterioritat a l’inici de vi-


gència de la seva aplicació. Per tant, va haver-hi períodes de prestació dels serveis que no 


tenien cobertura contractual. Com a conseqüència d’això la fiscalització prèvia no es va 


poder realitzar en el temps que calia fer-la. Un resum de les dates corresponents a aquests 


expedients és el següent: 


 


Quadre 7. Dates dels principals documents dels expedients amb extemporaneïtat 


Document Expedient 2 Expedient 4 


Proposta d’actuació 11.11.2013 18.09.2013 


Fiscalització prèvia 28.11.2013 28.10.2013 


Contracte 10.12.2013 27.11.2013 


Vigència Des del 16.11.2013 fins al 14.3.2014 Des de l’1.10.2013 fins al 31.12.2013 


Font: Elaboració pròpia. 


 


 


2.2. CONTRACTES MENORS 


En el quadre 12 es presenta el detall per tipologia dels contractes menors facilitats pel De-


partament referits al període fiscalitzat. S’han seleccionat, a criteri de l’auditor, un total de 


quaranta-vuit contractes (incloent els contractes 3 i 4 formalitzats d’acord amb la Dispo-


sició Addicional novena del TRLCSP5) per 0,9 M€, que representen un 12,3% del nombre 


de contractes formalitzats i un 33,5% de l’import adjudicat (vegeu la mostra seleccionada 


en l’Annex 4, apartat 4.4). 


 


 


5. La Disposició addicional novena del TRLCSP estableix que la subscripció a revistes i altres publicacions, 


qualsevol que sigui el seu suport, així com la contractació de l’accés a la informació continguda en bases de 


dades especialitzades, podran efectuar-se, qualsevol que sigui la seva quantia sempre que no tinguin el 


caràcter de contractes subjectes a regulació harmonitzada, d’acord amb les normes establertes en la Llei per 


als contractes menors. 
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Quadre 8. Tipologia dels contractes menors 


Tipus de contracte Nombre Import adjudicat 


Obres 19 140.134,57 


Serveis 212 1.368.435,00 


Subministraments 159 1.110.113,00 


Total 390 2.618.682,57 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaboració pròpia. 


 


S’ha fet una anàlisi dels contractes menors per proveïdors, per conceptes, per import i per 


data d’aprovació de la despesa. A continuació es presenten els resultats del treball rea-


litzat: 


 


a) Contingut de l’expedient 


En tots els expedients revisats s’inclou la documentació necessària que s’exigeix en l’ar-


ticle 111 del TRLCSP.  


 


b) Justificació 


L’expedient 26 corresponent a la minuta d’honoraris i despeses relacionades amb la 


defensa d’un funcionari per un gabinet privat, per 18.376,11 €, no conté el document jus-


tificatiu de per què la Generalitat es fa càrrec d’aquesta despesa i per què aquesta no es 


va portar a terme mitjançant els seus serveis jurídics propis. 


 


c) Objecte dels contractes menors 


En els expedients següents s’han detectat aspectes relacionats amb l’objecte de serveis o 


subministraments, amb l’import i amb les dates dels contractes menors, dels quals se’n po-


drien desprendre possibles fraccionaments. 


 


Cal tenir en compte, però, que en els últims quatre punts la contractació menor es va for-


malitzar per cobrir el període entre la finalització del contracte no menor anterior i la licita-


ció del següent. Amb una correcta planificació, aquests contractes s’haurien pogut adju-


dicar mitjançant licitació pública per tal de garantir la concurrència competitiva. 


 


• Expedients 10 i 11, per al manteniment del circuit tancat de televisió en les comissaries, 


per 21.719,50 € cadascun. 


• Expedients 14 i 29, per al subministrament de medalles i insígnies per al cos de 


bombers, per 21.323,83 € i 17.166,27 € cadascun. 
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• Expedients 31 i 32, per al manteniment multitècnic dels edificis de la seu central del 


Departament, per 16.024,03 € cadascun. 


• Expedient 35 i vuit expedients no inclosos en la mostra, per al subministrament de ma-


terial fungible i laboratori, per un total de 45.083,57 €. 


• Expedients 20 i 30 per 20.353,44 € i 16.958,15 €, respectivament, per al lloguer de cinc 


furgons per als grups d’actuacions especials. 


• Expedients 27, 33 i 36, per 17.638,16 €, 15.965,18 € i 13.622,37 €, respectivament, per al 


subministrament de carburant per a la flota d’helicòpters de la Generalitat. 


 


 


2.3. CONVENIS 


El Departament d’Interior ha proporcionat una llista dels cent deu convenis signats durant 


l’exercici 2013. Per complementar el treball de fiscalització en l’àrea de contractació, s’ha 


seleccionat, a criteri de l’auditor, un total de vint-i-un convenis, un 19,1% del nombre total, 


per verificar, amb resultat satisfactori, entre altres aspectes, que per la seva naturalesa no 


són contractes administratius típics (vegeu l’apartat 5.5). 


 


 


 


3. CONCLUSIONS 


D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, detallats en la 


introducció, en l’apartat 3.1 es resumeixen les principals observacions respecte al compli-


ment de legalitat que es deriven de la fiscalització efectuada, i en el 3.2 es recullen les 


recomanacions que poden contribuir a millorar la gestió de la contractació del Departa-


ment d’Interior. 


 


 


3.1. OBSERVACIONS 


A continuació s’inclouen les observacions més significatives que s’han posat de manifest 


durant el treball de fiscalització realitzat sobre la contractació administrativa del Departa-


ment d’Interior corresponent a l’exercici 2013 i que, si escau, caldria esmenar. 


 


1. En dos expedients de contractació, el Departament no va trametre a la Comissió Eu-


ropea la documentació preceptiva establerta en l’article 154.3 del TRLCSP i en l’article 


68 de la Llei 24/2011, de l’1 d’agost, respectivament. Així mateix, dos contractes no van 
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tenir publicitat comunitària perquè van ser classificats incorrectament segons la CPV 


(vegeu els apartats 2.1.1.a, 2.1.1.f i 2.1.2.b). 


 


2. En tres contractes es van considerar els criteris de solvència com a criteris de valoració 


de les ofertes, i, en tres expedients, aquests criteris es van definir de forma genèrica i no 


estaven suficientment detallats (vegeu els apartats 2.1.1.b i 2.1.2.c). 


 


3. En cap dels expedients corresponents a licitacions per procediment negociat no hi 


consta un suport justificatiu que s’hagués portat a terme la negociació, que és un ele-


ment essencial, i un expedient no inclou el suport documental de la invitació al proce-


diment a diverses empreses (vegeu els apartats 2.1.1.c, 2.1.1.e i 2.1.2.d). 


 


4. La jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat que la tra-


mitació per procediment negociat amb imperiosa urgència està supeditada al com-


pliment dels tres requisits de forma acumulativa següents: existència d’un esdeveniment 


imprevist, imperiosa urgència incompatible amb els terminis i relació de causalitat entre 


l’esdeveniment imprevist i la imperiosa urgència que se’n deriva. En opinió de la 


Sindicatura, en tres expedients tramitats per procediment negociat sense publicitat per 


motius d’imperiosa urgència no es donen les circumstàncies que justifiquen l’aplicació 


d’aquest procediment, i, per tant, amb una millor planificació, es podien haver tramitat 


per procediment ordinari (vegeu els apartats 2.1.1.d i 2.1.2.e). 


5. Les tramitacions de dotze expedients de modificacions de contractes es van realitzar 


amb posterioritat a la seva vigència i en un es van modificar les condicions del contrac-


te, que podien haver comportat la realització d’una nova licitació (vegeu els apartats 


2.1.3.a, 2.1.3.b i 2.1.4.b). 


 


6. Uns contractes menors en què s’han detectat aspectes relacionats amb l’objecte, l’im-


port i les dates s’haurien d’haver licitat mitjançant procediments oberts o negociats. 


(vegeu l’apartat 2.2.c). 


 


 


3.2. RECOMANACIONS 


La Sindicatura recomana que el Departament d’Interior vetlli per planificar adequadament 


la licitació i la formalització dels seus contractes; adopti els procediments necessaris per 


garantir i deixar constància, quan escaigui, de la negociació realitzada amb els licitadors; 


que per establir els criteris de valoració tingui en compte uns requisits mínims de solvèn-


cia; que analitzi les modificacions de contractes per tal de detectar possibles situacions en 


les quals es puguin realitzar noves licitacions i que promogui al màxim la concurrència 


competitiva. 







 


 


2
4
 


4. ANNEXOS 


4.1. ANNEX 1: MOSTRA DE CONTRACTES DE SERVEIS 


Quadre 9. Mostra de contractes de serveis 


Referència 


Sindicatura 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Import 


licitat 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


adjudicat 


1 Obert Servei de manteniment multitècnic de les instal·lacions dels edificis 


de la Direcció General de la Policia. Diversos lots 


1.788.608,67 Emte Service, SA 


Fomento de Construcciones y Contratas, SA 


Institut de Gestió Sanitària 


Soler Global Services, SL 


Valoriza Facilities, SAU 


1.604.371,98 


2 Obert Servei d’interpretació de declaracions orals de presoners i de traduc-


ció escrita en llengües no oficials 


1.549.698,96 Seprotec, Traducción e Interpretación, SL 1.549.698,96 


3 Obert Manteniment dels terminals, accessoris i equips complementaris de 


la xarxa de radiocomunicacions RESCAT 


229.615,65 Ceotrònics, SL; Emte Sistemas, SL 227.714,26 


4 Obert Servei de neteja dels edificis de la Regió Policial Metropolitana de 


Barcelona 


976.048,82 Es va declarar desert. - 


5 Obert Servei de revisió i manteniment de les ampolles de la DGPEIS 248.050,00 Es va declarar desert. - 


6 Obert Servei de creació i aportació del model de proves de coneixement i 


psicotècniques de les proves selectives per a l’ingrés al Cos de 


Mossos d’Esquadra, i del tractament dels resultats obtinguts 


77.137,50 Es va anul·lar. - 


7 Negociat Noliejament de mitjans aeris per a una campanya forestal 5.046.198,94 Avialsa T-35, SL 


Taf Helicopters, SL 


5.046.198,94 


8 Negociat Servei d’aeronaus: operació i manteniment propis i lloguer de mitjans 


aliens, primer semestre 2013. Diversos lots 


3.968.653,38 Avialsa T-35, SL 


Taf Helicopters, SL 


3.968.653,38 


9 Negociat Manteniment evolutiu de les aplicacions de l’àmbit d’emergències 887.436,99 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 


de la Informació 


887.436,99 
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Referència 


Sindicatura 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Import 


licitat 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


adjudicat 


10 Negociat Servei de neteja i jardineria dels Edificis de la Regió Policial de 


Girona i Regió Policial Camp de Tarragona de la Direcció General de 


la Policia i de les Regions d’Emergències de Girona i de Tarragona 


de la DGPEIS. Diversos lots 


1.007.696,56 Clece, SA 


Multianau, SL 


785.909,71 


11 Negociat Manteniment evolutiu de les aplicacions de la Direcció General de la 


Policia 


506.388,63 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 


de la Informació 


506.388,63 


12 Negociat Servei de recàrrega, revisió i manteniment de les botelles d’aire 


comprimit de la DGPEIS 


248.500,00 Airbox, SA 248.500,00 


13 Negociat Servei de vigilància a les dependències dels edificis seu del Departa-


ment d’Interior 


197.373,49 Seguridad LPM, SL 196.005,24 


14 Negociat Servei d’allotjament i manutenció dels gossos de la Regió Policial de 


Ponent 


43.811,58 Green House 2000, SL 43.705,68 


15 Negociat Servei de manteniment de les llanternes Adalit L-10000 i L-2000 del 


cos de bombers 


43.429,72 Adaro Tecnología, SA 43.429,72 


16 Negociat Manteniment de quatre vehicles robot desactivadors d’explosius de 


l’àrea TEDAX 


43.393,12 Sallén Seguridad, SA 43.393,12 


17 Negociat Manteniment dels tretze aparells elevadors d’una plataforma de mi-


nusvàlids i d’un salvaescala 


48.422,45 Thyssenkrupp Elevadores, SL 21.678,99 


18 Negociat Servei de vigilància a les dependències dels edificis seu del Depar-


tament 


2.835.934,25 Es va declarar desert. - 


19 Negociat Ús d’instal·lacions per portar a terme l’acte central del Dia de les 


Esquadres del Departament d’Interior 


24.610,17 Es va anul·lar. - 


Total 19.771.008,88  15.173.085,60 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaboració pròpia. 


Clau: DGPEIS: Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 
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4.2. ANNEX 2: MOSTRA DE CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS 


Quadre 10. Mostra de contractes de subministraments 


Referència 


Sindicatura 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Import 


licitat 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


adjudicat 


1 Obert Subministrament de diversa cartutxeria per al cos de Mossos d’Es-


quadra per a l’any 2013 (3 lots) 


826.931,39 Eurodistribución de Sistemas España, SL; 


Excopesa 2000, SL; Falken, SA 


804.418,88 


2 Obert Subministrament de vestuari de paisà per a la Policia de la Gene-


ralitat – Mossos d’Esquadra mitjançant vals de bescanvi 


671.016,78 Iturri, SA 654.380,00 


3 Obert Subministrament de divers material fungible i de lofoscòpia 138.343,01 Serviquimia, SL 79.996,21 


4 Obert Subministrament de divers vestuari per a la Divisió de Trànsit del 


cos de Mossos d’Esquadra 


77.137,50 Sagres, SL 60.934,00 


5 Obert Subministrament d’armament i cartutxeria 1.492.986,69 El Departament va renunciar. - 


6 Obert Subministrament de jaquetes d’intervenció lleugera per al cos de 


Bombers DGPEIS 


532.400,00 Es va anul·lar. - 


7 Obert Subministrament d’aliments i begudes per al proveïment d’àpats a 


persones detingudes i per a ús general a les comissaries dels 


Mossos d’Esquadra i altres dependències de la Direcció General 


de la Policia, mitjançant màquines expenedores 


147.765,42 Es va anul·lar. - 


8 Obert Subministrament de granotes d’equipament de protecció individual 


per al personal de les campanyes forestals 


108.900,00 Es va anul·lar. - 
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Referència 


Sindicatura 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Import 


licitat 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


adjudicat 


9 Negociat Subministrament de divers material fungible biològic per al labo-


ratori 


292.629,04 Life Technologies, SA 292.629,04 


10 Negociat Compra de diverses construccions modulars ubicades al parc de 


bombers de Manresa 


135.000,00 Algeco Construcciones Modulares, SA 135.000,00 


11 Negociat Subministrament de divers material fungible biològic, per al labora-


tori de biologia de la Divisió de Policia Científica del CME 


89.350,03 Promega Biotech Ibérica, SL 89.350,03 


12 Negociat Subministrament de 595 granotes d’equipament de protecció indi-


vidual per al personal contractat a les campanyes forestal 


79.194,50 El Corte Inglés, SA 77.418,22 


13 Negociat Subministrament de 30 llançadors per al cos de Mossos d ’Es-


quadra 


58.020,34 Eurodistribución de Sistemas España, SL 58.020,34 


14 Negociat Subministrament de 324 cadires d’oficina per a diferents centres 


de la Direcció General de la Policia 


71.995,00 Bernadi, SA 50.573,16 


15 Derivat d’acord 


marc 


Subministrament de paper primer semestre per a la Direcció Ge-


neral de la Policia 


87.251,59 OCE - España, SA 63.842,63 


16 Derivat d’acord 


marc 


Subministrament d’energia elèctrica per al Departament  10.605.851,60 Es va anul·lar. - 


Total 15.414.772,89  2.366.562,51 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaboració pròpia. 
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4.3. ANNEX 3: MOSTRA DE MODIFICACIONS I PRÒRROGUES DE CONTRACTES 


Quadre 11. Mostra seleccionada de modificacions i pròrrogues de contractes 


Referència 


Sindicatura Objecte 


Import adjudicat 


contracte inicial 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


modificat/


prorrogat 


1 Modificació del contracte de subministrament 103/2001, Arrendament de trenta vehicles del 


cos de Bombers. 


Es modifica el termini d’execució, que passa a ser el 31 de desembre del 2017, es pacten 


unes quotes noves, inferiors a les d’anys anteriors i es redueix el valor residual de compra. 


12.537.984,78 Caixarenting, SA 2.918.560,84 


2 Pròrroga del contracte 2000/85 per a l’arrendament de dinou vehicles de bombers 7.339.524,90 Caixarenting, SA 2.368.116,70 


3 Pròrroga del lot 3 del contracte 36/2013 per a la contractació de mitjans aeris per a la DGPEIS. 


Pròrroga des de l’1 d’agost al 31 de de desembre del 2013 


1.082.043,63 Avialsa T-35, SL 1.082.043,63 


4 Modificació del termini d’execució del contracte 151/2008 lots 2 i 4, d’arrendament de 233 


vehicles de renovació i noves necessitats del cos de Policia de la Generalitat – Mossos d’Es-


quadra.  


Ampliació del termini fins al 31 de desembre del 2013 


5.943.425,76 Bansalease, SA (actualment 


Banco de Santander, SA) 


1.028.030,85 


5 Modificació del termini d’execució del contracte 70/2009 del servei de vigilància de diversos 


edificis. 


Ampliació del termini des de l’1 de març fins al 30 d’abril del 2013 


6.534.683,50 Prosegur, Compañía de 


Seguridad, SA 


513.055,44 


6 Modificació del lot 9 del contracte 6/2010 per al servei de neteja periòdica i jardineria dels edi-


ficis de la Direcció General de la Policia. 


Ampliació del termini d’execució de l’1 de juliol al 30 de novembre del 2013 


3.234.445,97 Ingesan, SA 509.593,13 


7 Modificació del termini d’execució del contracte 70/2009 del servei de vigilància de diversos 


edificis.  


Ampliació del termini fins al 28 de febrer del 2013 


6.534.683,50 Prosegur, Compañía de 


Seguridad, SA 


496.802,62 


8 Modificació del termini d’execució del contracte 151/2008 lot 1, d’arrendament de 91 vehicles 


de renovació i noves necessitats del cos de Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 


Ampliació del termini fins al 30 de juny del 2013 


3.716.634,24 Caixarenting, SA 445.443,18 
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Referència 


Sindicatura Objecte 


Import adjudicat 


contracte inicial 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


modificat/


prorrogat 


9 Modificació del termini d’execució del contracte 151/2008 lot 1, d’arrendament de 91 vehicles 


de renovació i noves necessitats del cos de Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 


Ampliació del termini fins al 31 de desembre del 2013 


3.716.634,24 Caixarenting, SA 440.548,20 


10 Pròrroga des de l’1 de gener fins al 28 de setembre del 2013 del contracte 33/2012, sobre el 


servei de manteniment i suport del maquinari i programari dels dispositius del Sistema d’inter-


pretació legal de comunicacions 


342.513,88 Exportadora Española de Ce-


mentos Portland Excem, SA 


351.221,86 


11 Modificació del termini d’execució del contracte 151/2008 lots 3,5 i 6 , d’arrendament de 64 


vehicles de renovació i noves necessitats del cos de Policia de la Generalitat – Mossos 


d’Esquadra. 


Ampliació del termini fins al 31 de desembre del 2013 


9.944.689,80 Universal Lease Iberia, SA 


(actualment Alphabet España 


Fleet Management, SAU) 


236.489,51 


12 Modificació del lot 9 del contracte 6/2010, per al servei de neteja periòdica i jardineria dels 


edificis de la Direcció General de la Policia. 


Ampliació del termini d’execució de l’1 de març al 30 d’abril del 2013 


3.234.445,97 Ingesan, SA 203.837,25 


13 Modificació del lot 9 del contracte 6/2010, per al servei de neteja periòdica i jardineria dels 


edificis de la Direcció General de la Policia. 


Ampliació del termini d’execució de l’1 de maig al 30 de juny del 2013 


3.234.445,97 Ingesan, SA 203.837,25 


14 Modificació del lot 9 del contracte 6/2010, per al servei de neteja periòdica i jardineria dels 


edificis de la Direcció General de la Policia. 


Ampliació del termini d’execució de l’1 de gener al 28 de febrer del 2013 


3.234.445,97 Ingesan, SA 203.837,24 


15 Modificació del lot 7 del contracte 6/2010, per al servei de neteja periòdica i jardineria dels 


edificis de la Direcció General de la Policia. 


Ampliació de la superfície contractada 


405.279,17 Multianau, SA 195.853,50 


16 Modificació del termini d’execució del contracte 151/2008 lot 4, d’arrendament de 164 vehicles 


de renovació i noves necessitats del cos de Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 


Ampliació del termini fins al 31 de desembre del 2013 


5.943.425,76 Bansalease, SA (actualment 


Banco de Santander, SA) 


145.609,27 


17 Modificació del termini d’execució del contracte 151/2008 lot 2, d’arrendament de 59 vehicles 


de renovació i noves necessitats del cos de Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 


Ampliació del termini fins al 31 de desembre del 2013 


5.943.425,76 Bansalease, SA (actualment 


Banco de Santander, SA) 


137.519,93 
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Referència 


Sindicatura Objecte 


Import adjudicat 


contracte inicial 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


modificat/


prorrogat 


18 Pròrroga des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre del 2013 del contracte 1/2012, prestació 


del servei de manteniment integral dels equips de respiració autònoma de la DGPEIS * 
136.381,35 Dräger Safety Hispania, SAU 136.381,35 


19 Pròrroga del contracte 1/2012, del servei de manteniment dels equips de respiració autònoma 


de la DGPEIS. * 
Des de l’1 de gener fins al 30 de juny del 2013 


226.000,00 Dräger Safety Hispania, SA 136.381,35 


20 Pròrroga del contracte 1/2012 del servei de manteniment dels equips de respiració autònoma 


de la DGPEIS. * 
Des de l’1 de juliol al 31 de desembre del 2013 


226.000,00 Dräger Safety Hispania, SA 136.381,35 


21 Modificació del lot 9 del contracte 6/2010, per al servei de neteja periòdica i jardineria dels 


edificis de la Direcció General de la Policia. 


Ampliació del termini d’execució de l’1 al 31 de desembre del 2013 


3.234.445,97 Ingesan, SA 101.918,63 


22 Modificació del termini d’execució del contracte 151/2008 lots 6.1 i 6.3 d’arrendament de 12 


vehicles de renovació i noves necessitats del cos de Policia de la Generalitat – Mossos 


d’Esquadra. 


Ampliació del termini fins al 30 de juny del 2013 


530.135,40 Universal Lease Iberia, SA 


(actualment Alphabet España 


Fleet Management, SAU) 


35.373,33 


23 Modificació del termini d’execució del contracte 151/2008 lots 6.1 i 6.3, d’arrendament de 22 


vehicles de renovació i noves necessitats del cos de Policia de la Generalitat – Mossos 


d’Esquadra. 


Ampliació del termini fins al 31 de desembre del 2013 


530.135,40 Universal Lease Iberia, SA 


(actualment Alphabet España 


Fleet Management, SAU) 


29.023,45 


24 Modificació del termini d’execució del contracte 151/2008 lot 6.2 d’arrendament de 6 vehicles 


de renovació i noves necessitats del cos de Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 


Ampliació del termini fins al 31 de desembre del 2013 


530.135,40 Universal Lease Iberia, SA 


(actualment Alphabet España 


Fleet Management, SAU) 


6.867,34 


Total    12.062.727,20 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaboració pròpia. 


* DGPEIS: Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 
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4.4. ANNEX 4: MOSTRA DE CONTRACTES MENORS ANALITZATS 


Quadre 12. Mostra de contractes menors 


Ref. 


Sindi-


catura 


Número 


d’expedient Objecte 


Empresa 


adjudicatària Import 


1 1120/2013 Servei de correus Sociedad Estatal de Co-


rreos i Telégrafos, SAE 


60.858,13 


2 IT2013-1411 Manteniment del sistema de calefacció del 


Parc de bombers de Manresa de la DGPEIS 


Serveis Obres i Mante-


niment, SL 


46.343,00 


3 1012/2013 Prestació servei diari de notícies Agencia EFE, SA 37.374,76 


4 1010/2013 Prestació servei diari de notícies Europa Press de 


Catalunya, SA 


32.425,32 


5 4093/2013 Manteniment i conservació de vehicles del 


cos de Mossos d’Esquadra 


Diverses empreses 21.986,15 


6 4071/2013 Elaboració d’un catàleg d’infraestructures 


crítiques de Catalunya 


PQN Solucions 


Empresarials, SCP 


21.780,00 


7 IT2013-1415 Adquisició de 80 bandes rugoses Ecoyma, SA 21.775,16 


8 IT2013-91 Servei d’assistència tècnica i revisió d’es-


càners 


Target Tecnologia, SA  21.755,80 


9 IT2013-76 Adquisició de 24 cascos balístics MSA Española SAU 21.750,96 


10 IT2013-12 Manteniment circuit tancat de televisió en les 


comissaries dels Mossos d’Esquadra 


Indra Sistemas, SA 21.719,50 


11 IT2013-309 Manteniment circuit tancat de televisió en les 


comissaries dels Mossos d’Esquadra 


Indra Sistemas, SA 21.719,50 


12 IT2013-1413 Compra de cascos per al magatzem Megapterae, SL 21.707,40 


13 IT2013-860 Adquisició de 270 parells de botes forestals i 


de tresc 


Calzados Robusta, SL 21.562,20 


14 IT2013-28 Subministrament de medalles i insígnies al 


cos de Bombers 


Sucesores Vallmitjana, SL 21.323,83 


15 IT2013-1606 Subministrament i muntatge 40 kits de co-


municacions bluetooth per a motos de 


trànsit de Mossos d’Esquadra 


Tradia Telecom, SA 21.247,60 


16 IT2013-51 Adquisició de 31 cadires especials per a 


sales de control 


Ofiprix, SL 21.211,91 


17 IT2013-1366 Vals de vestuari de paisà pels efectius de 


l’Àrea d’Escortes 


Iturri, SA 21.153,86 


18 IT2013-1730 Col·locació d’una resistència elèctrica en els 


climatitzadors que abasteixen l’edifici B de 


les instal·lacions de Bellaterra: Divisió Grups 


Especials de Bombers 


Soler Global Service, SL 21.077,81 
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Ref. 


Sindi-


catura 


Número 


d’expedient Objecte 


Empresa 


adjudicatària Import 


19 IT2013-71 Adquisició de 280 arnés de pit Travessa QNS, SL 20.570,00 


20 3003/2013 Arrendament de cinc furgons per als Grups 


d’Actuacions Especials des de l’1 de gener 


fins al 30 de juny del 2013 


ING CAR LEASE España, 


SA 


20.353,44 


21 1028/2013 Distribució de la correspondència i servei de 


telegrames del Departament 


Societat Estatal de 


Correos y Telégrafos 


19.621,35 


22 IT2013-123 Lloguer de la sala Pau Casals, serveis tèc-


nics, pantalla i projector 


Consorci de l’Auditori i 


Orquestra 


19.360,00 


23 IT2013-1417 Adquisició de 110 paranys de roda Construcciones Metálicas 


Duch, SA 


18.976,67 


24 1089/2013 Renovació del sistema de clima de l’edifici 


del carrer Àvila i Bolívia de Barcelona 


Institut de Gestió Sanitària, 


SA 
18.960,18 


25 IT2013-1450 Adquisició de 450 bastons extensibles ergo-


nòmics logotipats+funda 


Usis Girao, SL 18.821,81 


26 1068/2013 Minuta d’honoraris i depeses relacionades 


amb la defensa d’un funcionari 


Melero&Gener Advocats, 


SLP 


18.376,11 


27 3073/2013 Subministrament de carburant per a la flota 


d’helicòpters propietat de la Generalitat 


Repsol Comercial de 


Productos Petrolíferos 


17.638,16 


28 IT2013-314 Ús de les instal·lacions del CAR per dur a ter-


me la programació, execució i seguiment de 


la preparació física dels components del GEI 


Centre d’Alt Rendiment 


Esportiu 


17.280,00 


29 IT2013-31 Subministrament de medalles i insígnies al 


cos de bombers 


Sucesores Vallmitjana, SL 17.166,27 


30 3070/2013 Arrendament de cinc furgons per als Grups 


d’Actuacions Especials des de l’1 de juliol 


fins al 31 de desembre de 2013 


ING CAR LEASE España, 


SA 


16.958,15 


31 IT2013-734 Manteniment multitècnic dels edificis Fomento de Construccio-


nes y Contratas, SA 


16.024,03 


32 IT-2013-1182 Manteniment multitècnic dels edificis Fomento de Construccio-


nes y Contratas, SA 


16.024,03 


33 3080/2013 Subministrament de carburant per a la flota 


d’helicòpters propietat de la Generalitat 


Repsol Comercial de 


Productos Petrolíferos 


15.965,18 


34 1011/2013 Prestació servei diari de notícies Intracatalònia, SA 15.460,04 


35 IT2013-516 Subministrament de divers material fungible 


pels laboratoris 


Life Technologies, SA 14.969,95 


36 3097/2013 Subministrament de carburant per a la flota 


d’helicòpters propietat de la Generalitat 


Repsol Comercial de Pro-


ductos Petrolíferos 


13.622,37 
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Ref. 


Sindi-


catura 


Número 


d’expedient Objecte 


Empresa 


adjudicatària Import 


37 1040/2013 Control de plagues Radan Desinfecciones 


Técnicas, SL 


10.964,92 


38 1087/2013 Proves diagnòstiques Alianza Médica Leridana, 


SA 


10.316,58 


39 IT2013-126 Adquisició de 80 parells de botes d’inter-


venció 


El Corte Inglés, SA 10.183,36 


40 1013/2013 Subscripció anual a diverses publicacions 


de premsa nacional 


Diverses empreses 


editores 


8.332,01 


41 IT2013-272 Manteniment preventiu, normatiu i correctiu 


de les instal·lacions i oficines del RESCAT 


Fomento de Construccio-


nes y Contratas, SA 


7.550,40 


42 2013/7007 Cotització fòrum europeu per a la seguretat 


urbana 


Forum Européen pour la 


Sécurité 


6.815,00 


43 1023/2013 Servei de jardineria seu del Departament Serveis Integrals de Fin-


ques Urbanes, SL 


5.445,42 


44 1014/2013 Dinou subscripcions a diverses publicacions 


de la premsa comarcal 


Diverses empreses 


editores 


5.372,59 


45 1019/2013 Analítiques treballadors (gener a maig del 


2013) 


Laboratorio de Análisis 


Echevarne 


5.117,37 


46 IT2013-122 Reparació de 40 cascs antidisturbis Fedur, SA 4.694,80 


47 1024/2013 Recollida de paper i tòner del Departament Femarec, SCCL 4.624,98 


48 IT2013-47 Adquisició de 300 esclops lleugers per a la 


DGPEIS 


El Corte Inglés, SA 3.176,23 


Total 877.514,29 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaboració pròpia. 


Clau: DGPEIS: Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 


 


 


4.5. ANNEX 5: MOSTRA DE CONVENIS AMB EL DEPARTAMENT D’INTERIOR 


Quadre 13. Mostra de convenis amb el Departament d’Interior 


Referència 


Sindicatura Objecte Part 


Data 


signatura 


1 Pròrroga de l’Acord marc per a la col·laboració en 


matèria de protecció civil 


Corporació Catalana de Mitjans 


Audiovisuals 


28.06.2013 


2 Pròrroga del conveni de col·laboració en 


formació, investigació i difusió en matèria de 


seguretat a la muntanya 


Associació Catalana d’Estacions 


d’Esquí i Activitats de Muntanya 


(ACEM) 


11.04.2013 
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Referència 


Sindicatura Objecte Part 


Data 


signatura 


3 Pròrroga de l’encàrrec de gestió servei recollida i 


altres dels equipaments auxiliars forestals 


Centre d’Iniciatives i Recerca 


(CIRE) 


23.10.2013 


4 Conveni per a la realització de pràctiques exter-


nes, alumne S.S. 


FEPSI / S.S. (persona física) 25.02.2013 


5 Cessió gratuïta d’un vehicle Associació Empresarial Química de 


Tarragona 


14.02.2013 


6 Adhesió Xarxa Rescat Ajuntament de Creixell 03.04.2013 


7 Protocol d’atenció psicosocial en situacions de 


violència masclista en la parella 


Ajuntament de Barcelona / Con-


sorci Sanitari Barcelona / Institut 


Català de les Dones 


09.04.2013 


8 Protocol en matèria de seguretat pública Universitat Autònoma de Barcelona 22.04.2013 


9 Realització pràctiques alumna V.B. FEPSI / V.B. (persona física) 07.05.2013 


10 Marc de col·laboració perquè la Direcció General 


de la Policia pugui disposar del manteniment i 


reparació de vehicles durant el 2013 


Servei Català de Trànsit 06.06.2013 


11 Col·laboració per al subministrament gratuït de 


begudes als efectius en emergències 


Cobega Embotellador, SLU 15.04.2013 


12 Enquesta de seguretat pública de Catalunya 


2013 


Servei Català de Trànsit 10.07.2013 


13 Formació en l’àmbit del risc químic ISPC / Johnson Controls Espanya 22.07.2013 


14 Pràctiques alumna F.M. Fondazione Cariforlí (CORFUI) 09.07.2013 


15 Encàrrec de gestió de prestació de serveis 


mèdics per a l’assistència i tractament de la salut 


mental dels cossos operatius 


Consorci Mar Parc de Salut 24.10.2013 


16 Cessió d’ús de dos vehicles tot terreny Endesa Distribución Eléctrica, SL 22.10.2013 


17 Regulació de les condicions d’accés i ús del 


servei ICC_DataCloud 


Institut Cartogràfic de Catalunya 18.11.2013 


18 Esponsorització bombers de Terrassa al World 


Rescue Challenge 2013 


Fundació Mutual de Conductors / 


Associació de Bombers de Rubí 


15.11.2013 


19 Encàrrec de gestió per a l’hostalatge, manteni-


ment i millora del visualitzador Mapa Protecció 


Civil 


Institut Cartogràfic de Catalunya 20.12.2013 


20 Realització pràctiques formatives FEPSI / A.M.L. (persona física) 17.12.2013 


21 Realització pràctiques formatives BAU, Centre Universitari de Dis-


seny, SL 


30.12.2013 


Font: Elaboració pròpia. 
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès al 


conseller d’Interior el 7 d’abril del 2015 per complir el tràmit d’al·legacions. 


 


 


5.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


L’escrit d’al·legacions presentat pel Departament d’Interior es reprodueix literalment a 


continuació. No es transcriuen els annexos a les al·legacions que queden dipositats als 


arxius de la Sindicatura de Comptes. 


 


 


 


Generalitat de Catalunya 


Departament d’Interior 


Secretaria General 


 


 


 


Sra. Emma Balseiro 


Síndica 


Avinguda Litoral, 12-14 


08005 Barcelona 


 


 


 


Distingida senyora, 


 


En resposta al vostre escrit de data 7 d’abril de 2015 mitjançant el qual ens vàreu 


fer tramesa del projecte d’informe de fiscalització núm. 23/2010-A corresponent al 


Departament d’Interior-Contractació Administrativa, exercici 2013, a fi que, si ho es-


timàvem oportú, hi presentéssim les al·legacions pertinents, us trameto, adjuntes, 


les al·legacions que efectuem al projecte d’informe esmentat i documentació 


annexa. 


 


Per qualsevol dubte o aclariment, restem a la vostra disposició. 


 


Cordialment, 


 


 


Josep Martínez Melgares 


Secretari General 


 


Barcelona, 22 d’abril de 2015 
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AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME NÚM. 23/2014/A DE FISCALITZACIÓ 


DE LEGALITAT SOBRE LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL DEPARTA-


MENT D’INTERIOR, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013 
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1. Al·legació general. Marc pressupostari de l’exercici 2013  


2. Al·legacions a l’apartat 2.1. Contractes no menors 


2.1. Contractes de serveis 


2.2. Contractes de subministrament 


2.3. Modificacions i pròrrogues de contractes 


2.4. Contractes administratius especials 


3. Al·legacions a l’apartat 2.2. Contractes menors 


4. Al·legacions a l’apartat 3.1. Observacions 
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1. AL·LEGACIÓ GENERAL. MARC PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2013 


 


Els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 


per al 2012 mentre no entraven en vigor els del 2013 i la ja insuficient dotació del 


pressupost 2012 dels capítols de despesa II a VIII van provocar el bloqueig del 


pressupost  


 


La convocatòria anticipada de les eleccions del Parlament de Catalunya del dia 25 


de novembre de 2012 i la consegüent dissolució de la Cambra van fer impossible la 


presentació del Projecte de llei de Pressupostos per al 2013 dins els terminis ne-


cessaris perquè pogués entrar en vigor l’1 de gener de 2013 i, en conseqüència es 


va produir la pròrroga automàtica dels pressupostos de l’exercici anterior. 


 


Els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Cata-


lunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013 establerts en el Decret 


170/2012, de 27 de desembre, van comportar els primers mesos de l’exercici 2013 el 


bloqueig del pressupost del Departament d’Interior dels capítols de despesa II al VIII 


amb la impossibilitat de comptabilitzar la totalitat de despesa compromesa relativa a 


expedients pluriennals, expedients de despesa anticipada, aportacions a organismes 


i empreses, lloguers, fons de maniobra i altres despeses ineludibles per al funcio-


nament normal del Departament.  


 


D’acord amb el Decret esmentat el pressupost disponible prorrogat a 1 de gener de 


2013 de capítol I al VIII del Departament d’Interior era de 1.078,72 MEUR 


(982,67 MEUR corresponien a capítol I i 96,06 MEUR a la resta de capítols). Els 


compromisos del Departament per l’any 2013 corresponents als capítols de despesa 


del II al VIII eren de 227 MEUR. D’aquests compromisos, a 1 de gener s’haurien d’ha-


ver comptabilitzat 179,20 MEUR corresponents a despesa pluriennal, expedients de 


despesa anticipada, aportacions a organismes i empreses i altres despeses de fun-


cionament, lloguers i fons de maniobra. Però, tenint en compte el pressupost pror-


rogat disponible, només es van comptabilitzar parcialment aquests compromisos, per 


import de 78,93 MEUR i el Departament d’Economia i Coneixement va aplicar reten-


cions cautelars per pluriennals pendents de comptabilitzar per un import de 


17,12 MEUR. 
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Cal tenir en compte que d’aquests 227 MEUR de compromisos de despesa del ca-


pítol II a VIII, 196,86 MEUR es corresponien a despeses de capítol II, és a dir, re-


cursos destinats a atendre les despeses corrents en béns i serveis, necessaris per a 


l’exercici de les competències en matèria de seguretat i emergències que el Depar-


tament d’Interior té encomanades. 


 


Aquesta situació va comportar el bloqueig del pressupost del Departament de ca-


pítols II al VIII amb la impossibilitat de comptabilitzar altres despeses ineludibles per 


al funcionament normal del Departament i va dificultar donar un adequat compliment 


a la planificació que els procediments de contractació requereixen. Així mateix, no va 


permetre la contractació dels serveis per anualitats complertes amb efectes des de 


l’1 de gener, si no que es van haver de tramitar fraccionats per períodes o amb pròr-


rogues successives a mesura que es va anar disposant de crèdit adequat i suficient 


en el pressupost. 


 


No va ser fins al mes de maig, amb la publicació del Decret 164/2013, de 14 de 


maig, de modificació del Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen 


els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Cata-


lunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, i posteriorment, segons 


l’Acord de Govern 119/2013 de 27 d’agost de 2013, que el pressupost del Departa-


ment d’Interior es va ampliar a 1.148,46 MEUR, dels quals 1.016,11 MEUR correspo-


nien a despeses de capítol I i 132,34 MEUR a la resta de capítols. 


 


Cal tenir molt present que, malgrat aquesta ampliació del crèdit, el pressupost repre-


sentava una reducció de l’1,9% en relació al total del pressupost executat l’any 2012. 


Però, si ens referim a l’execució 2012 per capítols, el crèdit pressupostari per al 2013 


representava en el cas de capítol I un increment del 7,3 % i un decrement del 40,9 % 


per a la resta de capítols (del II al VIII).  


 


En la línia d’austeritat seguida per tots el departaments de la Generalitat, el Departa-


ment d’Interior ha fet en els darrers anys un gran esforç de contenció de la despesa, 


tanmateix, el crèdit disponible continuava sent insuficient per assumir els compromi-


sos vigents, tenint en compte a més que per la seva naturalesa corresponien a com-


promisos ja adquirits de caire pluriennal i a despeses de tipus recurrent ineludibles i 


imprescindibles per al funcionament normal el Departament.  


 


Si en fixem en l’execució de la despesa realitzada els darrers anys pel Departament 


d’Interior podem veure que a l’exercici 2011 es van executar 236,19 MEUR; el 2012, 


223,77 MEUR; i el 2013, 203,47 MEUR. 


 


Durant l’exercici es va fer l’esforç per anar incorporant crèdits al pressupost, a través 


de les corresponents modificacions pressupostàries, que es van concentrar a nivell 


quantitatiu al segon semestre de l’any. Va ser a partir d’aquell moment que va ser 


possible començar a regularitzar la difícil situació pressupostària. Aquest crèdit prin-


cipalment va provenir del fons de contingència pel finançament de la campanya 


forestal, del Servei Català de Trànsit, d’estalvis de despeses de personal i del Depar-


tament d’Economia i Coneixement. 


Aquests moviments van suposar un increment del pressupost prorrogat disponible 


dels capítols II al VIII de 81,81 MEUR, que com a resultat van comportar un crèdit 


definitiu a 31 de desembre de 214,15 MEUR.  
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El pressupost executat l’exercici 2013 va ser de 203,47 MEUR. El pressupost no exe-


cutat del capítol II al VIII va ser de 10,68 MEUR, dels quals 8,10 MEUR corresponien a 


menor despesa executada i 2,58 MEUR a despesa pendent de comptabilitzar que 


s’havia de tramitar com a reconeixement de deute a l’exercici 2014 i que corresponia 


bàsicament a la facturació del mes de desembre de 2013. 


 


La situació pressupostària dels darrers anys ha comportat l’adaptació de la planifi-


cació que és necessària en els procediments de contractació a les disponibilitats 


existents en cada moment pels exercicis 2014 i 2015. Aquest criteri s’està desen-


volupant també per la planificació de cara a l’exercici 2016. 


 


 


2. AL·LEGACIONS A L’APARTAT 2.1. CONTRACTES NO MENORS 


 


2.1.1. Contractes de serveis 


 


a) Comunicació a la Comissió Europea: Publicats anuncis d’adjudicació contractes no 


SARHA 


 


Des del Servei de Contractació i Patrimoni s’ha començat a fer aquesta comunicació 


a la Comissió Europea a partir de l’any 2014. També s’ha fet la comunicació de l’ex-


pedient de referència: 2 (exp. 8/2013, servei de traducció). 


 


Atès que desconeixíem el procediment per fer aquesta comunicació i si algun depar-


tament l’estava fent i al qual poguéssim consultar, vam fer la consulta a la Oficina de 


Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP).  


 


La OSACP ens va respondre en data 11 de febrer de 2015 sobre la forma en què 


s’havia de trametre aquesta comunicació. 


 


En aquests moments s’ha comunicat a la Comissió Europea l’adjudicació dels tres 


contractes de serveis compresos en la categories 17-27 de l’Annex 2 i de quantia 


igual o superior a 0,2 M € que hem tramitat des de l’any 2013. 


 


S’adjunta com a document 1 còpia de la publicació d’aquestes adjudicacions al 


DOUE. 


 


b) Criteris de valoració: Directiva 2014/24 CE. Criteri de valoració per excés del mínim 


demanat com a solvència (classificació).  


 


Quant a la consideració de diversos criteris de valoració com a criteris de solvència, 


l’actual Directiva 2014/24 CE, en el seu article 67 “criteris d’adjudicació del contracte” 


estableix que els contractes s’avaluaran en funció de criteris que incloguin –a títol 


d’exemple– aspectes mediambientals, l’organització, la qualificació i l’experiència del 


personal encarregat d’executar el contracte, en el cas que la qualitat del personal 


que s’hi destina pugui afectar de manera significativa en l’execució del contracte. 


Tot i que aquesta directiva no s’ha transposat a la normativa espanyola, és pràctica 


habitual aplicar-la. De fet, aquest article no ha fet més que recollir el que part de 


la doctrina i alguna jurisprudència dictada en alguns dels Estats membres ha vingut 
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mantenint des de fa temps, referent a l’admissibilitat d’un cert protagonisme de qües-


tions que tenen a veure amb la solvència (particularment l’experiència) també en el 


marc dels criteris d’adjudicació. 


 


Algunes decisions recents del Tribunal de Justícia de l’UE tracten la distinció entre 


els criteris de selecció i adjudicació, i suggereixen que, si bé les etapes de selecció i 


adjudicació són distintes i requereixen un tractament distint, això no és obstacle per a 


que sigui possible utilitzar certa informació en ambdues etapes. En aquest sentit: 


 


- La STJUE de 17/10/2012, considera que tot i que els criteris de valoració s’havien 


avaluat en ambdues etapes (solvència i criteris d’adjudicació), l’avaluació en 


cadascuna d’elles s’havia realitzat sota diferents perspectives. 


- La STJUE de 12/12/2012, reconeix que la qualitat del servei depèn sobre tot de 


l’habilitat del personal proposat per a l’execució del contracte i, posa com a 


exemple els currículums del personal que s’adscriu per l’empresa a l’execució del 


contracte.  


 


A la vista d’aquestes resolucions, pot dir-se que la jurisprudència de l’UE accepta 


que els òrgans de contractació puguin considerar informació sobre l’experiència o 


preparació del personal que els licitadors assignen a les seves ofertes a l’execució 


del contracte en dos moments diferents: en l’etapa de selecció per a excloure a qui 


no compleix les exigències mínimes, i en la fase d’adjudicació per analitzar-la com-


parativament amb les altres. 


 


En definitiva, la mateixa informació s’analitzaria en dues etapes distintes, però des 


d’òptiques diferents. 


 


Destacar també la Resolució 644/2013 del Tribunal Administratiu Central de Recursos 


Contractuals, que admet la possibilitat d’admetre com a criteri d’adjudicació que un 


licitador ofereixi disposar per a l’execució del contracte d’un número de professionals 


que tenen una qualificació professional superior al mínim determinat en el marc de 


les condicions d’execució del contracte. El TACRC entén que es tracta d’un criteri de 


valoració directament relacional amb l’objecte del contracte.  


 


En aquest sentit cal recordar que als expedients analitzats 2, 5 i 12 (8/2013, servei de 


traductors; 4/2013 i 46/2013, manteniment d’ampolles d’aire comprimit), ja se’ls exigia 


un mínim de solvència: la classificació en els corresponents grups i subgrups. 


 


D’altra banda, quant a la consideració referent al grau de detall dels criteris de va-


loració, recollint el vostre suggeriment, en les actuals licitacions s’han detallat encara 


més les millores establertes com a criteris. Us adjuntem com a document 2, l’annex 6 


del plec de clàusules administratives de la licitació per al 2014 del mateix servei del 


qual ens feu l’observació. 


 


c) Negociació en el procediment negociat: Negociacions acreditades a partir del 2014 


 


Si bé és cert que fins l’any 2014 als expedients negociats no quedava constància 


documental del procediment de negociació, en tots els casos l’adjudicació es va fer a 


l’empresa que presentava l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
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Actualment s’està duent a terme la negociació de les condicions en tots els procedi-


ments negociats que es liciten al Departament i s’hi està deixant constància en l’ex-


pedient. 


 


La forma de negociació que s’està fent servir consisteix en la sol·licitud d’una segona 


oferta a les empreses convidades (segona volta), després d’informar-les sobre la si-


tuació de la seva oferta i de la millor de les presentades. La segona oferta només ha 


de referir-se a aquells elements sobre els quals està prevista la negociació al plec.  


 


Us adjuntem com a document 3, correus electrònics que contenen negociacions que 


hem dut a terme en els darrers mesos i algun de l’any 2014. 


 


d) Imperiosa urgència: Eleccions anticipades, pròrroga pressupostària i crèdit 


insuficient (fons de contingència) 


 


Entenem que es van complir els tres requisits establerts per la jurisprudència sobre la 


imperiosa urgència en els expedients 7 i 8 (47/2013, contractació dels serveis de 


mitjans aeris per a la campanya forestal de l’estiu de l’any 2013 i 36/2013, servei 


d’aeronaus 2013): 


 


Per a l’expedient 47/2013, contractació dels serveis de mitjans aeris per a la cam-


panya forestal de l’estiu de l’any 2013: l’existència de l’esdeveniment imprevist (pri-


mer requisit) va ser la convocatòria d’eleccions anticipades al novembre de 2012. Es 


va prorrogar el pressupost per a l’any 2013 i atès que no hi havia suficient dotació 


pressupostària, va ser necessari esperar a fer diverses transferències de crèdit. La 


de mitjans aeris es va autoritzar pel Govern de la Generalitat el 30 d’abril de 2013, a 


càrrec del Fons de Contingència de la Generalitat de Catalunya. Aquesta trans-


ferència no es va comptabilitzar en el pressupost del Departament d’Interior fins al 6 


de maig de 2013.  


 


D’acord amb les lleis de pressupostos anuals el Fons de contingència s’ha de des-


tinar a atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s’hagin 


previst en el pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l’exercici. 


 


En aquest termini de temps no es podia tramitar cap altre procediment per contractar 


els mitjans aeris (segon requisit) que un procediment negociat per la raó invocada 


d’imperiosa urgència prevista a l’apartat e) de l’article 70 del TRLCSP. 


 


Quant al tercer requisit, la relació de causalitat entre l’esdeveniment imprevist (elec-


cions anticipades, pressupost prorrogat, insuficient dotació pressupostària) i la impe-


riosa urgència que d’aquest esdeveniment es deriva (contractar en un breu termini un 


servei que afecta directament a la seguretat pública) és inevitable. 


 


En el cas de l’expedient 36/2013, servei d’aeronaus 2013, l’existència de l’esdeve-


niment imprevist (primer requisit) també va ser la convocatòria d’eleccions antici-


pades al novembre de 2012 i la pròrroga del pressupost per a l’any 2013. Aquest 


esdeveniment imprevist va fer que esdevingués del tot impossible planificar adequa-


dament, en un escenari de canvi de govern, pròrroga i insuficiència pressupostària, 


les necessitats de mitjans aeris del Departament i la seva distribució entre les dife-


rents unitats. Cal dir que per a l’any 2013 s’havia estat plantejat un possible canvi de 
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model en el servei de mitjans aeris, relacionat amb els mitjans propis del Departa-


ment, canvi que no es va poder acabar de definir per la situació esmentada.  


 


Aquesta manca de capacitat per planificar aquest servei tan complex va fer que no 


fos possible utilitzar cap altre procediment per contractar-lo (segon requisit) que no 


fos un procediment negociat per la raó d’imperiosa urgència i, degut a la insuficient 


dotació pressupostària, només es va poder contractar el servei per al període de sis 


mesos, quedant a l’espera de l’aprovació d’una transferència de crèdit a càrrec del 


Fons de Contingència, aprovada pel Govern de la Generalitat el 30 d’abril de 2013, 


per contractar la resta de l’any. 


 


Si bé és cert que l’expedient en qüestió s’hauria pogut separar en dos, un d’operació 


i manteniment dels mitjans propis del Departament (dels quals no era necessària cap 


planificació prèvia i podria haver seguit la tramitació ordinària) i un de noliejament de 


mitjans aliens, això hauria pogut comportar la coexistència de dos operadors aeris, 


fet que hagués dificultat molt la correcta prestació dels serveis. 


 


Quant al tercer requisit, també existeix la relació de causalitat entre l’esdeveniment 


imprevist (eleccions anticipades, pressupost prorrogat, insuficient dotació pressupos-


tària) i la imperiosa urgència que d’aquest esdeveniment es deriva. 


 


e) Invitació a empreses: Incidència amb les impressions de les invitacions 


 


Quan es tramita un procediment negociat, sempre que no sigui l’establert a l’apartat 


d) de l’article 170 del TRLCSP, sol·licitem ofertes, com a mínim a tres empreses. 


El mitjà que utilitzem per fer-ho és el correu electrònic. 


 


És cert que a l’expedient 7 (47/2013, contractació dels serveis de mitjans aeris per 


a la campanya forestal de l’estiu de l’any 2013) no hi consta cap suport documental 


de les invitacions, degut a una errada amb les impressions del correu electrònic, ja 


que es van enviar amb còpia oculta. Les empreses convidades van ser: per al lot 1, 


TAF Helicopters, SL, CAT Helicòpters, S.L., i INAER Helicópteros, S.A. i per al lot 2, 


Avialsa T-35, SL, Martínez Ridao Aviación, S.L. i FAASA Aviación, S.L. 


 


Així mateix, sí que consta a l’expedient suport documental de dues respostes d’em-


preses convidades no adjudicatàries (les dues úniques que van contestar a la invi-


tació). Us adjuntem com a document 4, correu electrònic de les empreses Martínez 


Ridao i FAASA Aviación, S.L., que demostren que les invitacions es van fer. 


 


f) Classificació CPV: Observacions recollides: Canvi de criteri a l’any 2014 


 


En l’annex II de la norma anterior al TRLCSP (la Llei 30/2007), en la Categoria 3 “Des-


cripció” deia exactament el mateix que diu avui el TRLCSP, i, en canvi, els números 


de referència CPV de l’annex II de l’any 2007 (6210000003 al 62300000-5), en con-


cordança amb la Descripció, únicament feien referència al transport aeri regular i no 


regular i al lloguer d’aeronaus, però no a serveis d’extinció d’incendis. Llavors estava 


clar que no era harmonitzat. Tanmateix la Junta Consultiva de Contractació Admi-


nistrativa ens va recomanar que –tot i que els serveis d’extinció no estaven inclosos 


en la Categoria 3– publiquéssim la licitació en el DOUE. 
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El TRLCSP va ampliar els números de referència sense canviar la Descripció que, en 


principi, és el que serveix de guia per saber si l’activitat que vols contractar es troba 


entre les categories de 1 al 16. 


 


D’altra banda, en relació als expedients analitzats 7 i 8 (46/2013, contractació dels 


serveis de mitjans aeris per a la campanya forestal de l’estiu de l’any 2013 i 36/2013, 


servei d’aeronaus 2013), es van tramitar per procediment negociat per imperiosa 


urgència i per tant, no s’havia de publicar a cap diari oficial. No obstant el vàrem 


considerar harmonitzat i vam respectar el termini de quinze hàbils per formalitzar el 


contracte.  


 


Així mateix, els darrers procediments de noliejament de mitjans aeris tramitats pel 


Departament han estat ja procediments oberts subjectes a regulació harmonitzada. 


 


 


2.1.2. Contractes de subministrament 


 


a) Termini de compliment del contracte: Impossibilitat compliment termini de 


lliurament 


 


El contracte de l’expedient 1 (exp. 58/2013, subministrament de diversa cartutxeria) 


es va signar en data 3 de desembre de 2013. 


 


És cert que el quadre de característiques del contracte establia que la data màxima 


de lliurament serà el 15 de desembre de 2013, però la data de formalització del con-


tracte, juntament amb el fet de què els llargs terminis que requerien tant la fabricació 


com les tramitacions burocràtiques de la munició van impossibilitar el lliurament de la 


totalitat dels cartutxos dins del termini establert. 


 


S’adjunta com a document 5 informe de la DGP i de l’Assessoria Jurídica del De-


partament d’Interior referents a la facturació extemporània de part dels subminis-


traments objecte d’aquest contracte. 


 


b) Comunicació a la Comissió Europea: Comunicada adjudicació contractes 


 


De la mateixa manera que el punt 2.1.1.a), s’ha començat a fer aquesta comunicació 


a la Comissió Europea a partir de l’any 2014. 


 


En aquests moments s’ha comunicat a la Comissió Europea l’adjudicació dels dos 


contractes fets en els àmbits de defensa i seguretat. 


 


S’adjunta com a document 6 còpia de la comunicació d’aquestes adjudicacions i els 


seus acusaments de rebuda.  


c) Criteris de valoració: Observacions recollides  


 


Com ja s’ha explicat al punt 2.1.1 b), en les actuals licitacions s’han detallat encara 


més les millores establertes com a criteris.  
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L’expedient de referència 2 (exp. 14/2013, subministrament de vestuari de paisà per 


a la Policia mitjançant vals de bescanvi), encara no s’ha tornat a licitar, però es tindrà 


en compte aquesta recomanació per a futures licitacions. 


 


d) Negociació en el procediment negociat: Negociacions acreditades a partir del 2014 


 


Ens remetem a les al·legacions de l’apartat 2.1.1.c). 


 


e) Imperiosa urgència: Eleccions anticipades, pròrroga pressupostària i crèdit 


insuficient 


 


Ens remetem a les al·legacions de l’apartat 2.1.1.d). 


 


Així mateix, en el cas de l’expedient 12 (45/2013, subministrament de granotes per al 


personal contractat per a la campanya forestal d’estiu), és important destacar que es 


va iniciar a finals de l’any 2012 un expedient obert de tramitació anticipada de submi-


nistrament de 1000 granotes, però la convocatòria anticipada d’eleccions va fer del 


tot impossible que es continués tramitant. Com que tampoc hi havia dotació pressu-


postària suficient en el pressupost prorrogat, es va reduir, finalment, el nombre de 


persones a contractar per a la campanya i això va permetre reduir el nombre de gra-


notes a 595 unitats i, conseqüentment la despesa. 


 


Malgrat disposar del crèdit suficient a finals del mes de febrer de 2013, el llarg termini 


per a la confecció i fabricació de les granotes (90 dies) va portar a la necessitat de 


recórrer al procediment negociat per imperiosa urgència per tal d’assegurar el seu 


subministrament per a l’inici de campanya, o almenys, en plena campanya forestal.  


 


 


2.1.3. Modificacions i pròrrogues de contractes 


 


a) Modificacions del termini d’execució: Dificultat per adquirir compromisos de 


despesa plurianuals i beneficis de la pròrroga respecte a noves licitacions 


 


En relació a l’observació que del conjunt de pròrrogues i modificacions de contractes 


analitzats es podrien haver licitat nous procediments: 


 


Exp. 1 i 2: Es tracta d’un contracte d’arrendament de vehicles del cos de Bombers. 


Atès que eren vehicles que es trobaven en òptimes condicions i, davant de la situació 


pressupostària, va ser més econòmic prorrogar el contracte i negociar el preu a la 


baixa amb l’empresa adjudicatària. 


 


S’adjunta com a document 7 còpia dels informes de la unitat proposant respecte a la 


conveniència d’ampliar el termini d’execució del contracte.  


 


Exp. 3, 10, 18, 19 i 20: Es tracta de pròrrogues ordinàries de contractes, és a dir, 


pròrrogues que estaven previstes al contracte i la unitat proposant va valorar més 


positiu fer la pròrroga que una nova licitació. 
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Exp. 4, 8, 9, 11, 16, 17, 22, 23 i 24: Es tracta de modificacions per ampliació del 


termini de diversos contractes d’arrendament de vehicles. 


Els contractes d’arrendament de vehicles amb opció de compra són sempre de llar-


ga durada i, per tant, requereixen l’aprovació d’un expedient plurianual. Des de l’any 


2010, i degut a la situació pressupostària, hi ha dificultats per adquirir compromisos 


de despesa pluriennal (l’any 2008 el Govern va aprovar 23 expedients pluriennals del 


departament d’Interior; l’any 2009 en va aprovar 16; el 2010 en va aprovar 21; el 2011 


en va aprovar 14; el 2012 en va aprovar 8; i el 2013, només 4), raó per la qual es van 


modificar els contractes vigents allargant el termini d’execució, per raons d’interès 


públic, a l’empara de la normativa anterior (Llei 30/2007). Juntament amb l’ampliació 


del termini la modificació dels contractes també va permetre reduir el nombre de 


vehicles paulatinament. 


 


Exp. 5 i 7: Es tracta de modificacions per ampliació del termini del contracte de 


vigilància i seguretat de diversos edificis. 


Atès que es va decidir substituir la seguretat privada de les comissaries per agents 


del cos de Mossos d’Esquadra, era un servei que no es podia tornar a licitar. Les 


modificacions d’ampliació de termini van servir per cobrir el servei mentre es feia la 


substitució definitiva, que va finalitzar el 31 de desembre de 2013. 


 


Exp. 6, 12, 13, 14, 15 i 21: Es tracta de diverses modificacions per ampliació de curts 


terminis de temps del contracte per al servei de neteja dels edificis de la DGP. Les 


modificacions van servir per cobrir el servei durant el termini en el què licitaven dos 


nous procediments i quedaven deserts. 


 


b) Modificacions i fiscalitzacions extemporànies: 


 


Ens remetem a les al·legacions generals fetes en el punt número 1 relatives a la 


situació pressupostària de l’exercici 2013. 


 


 


2.1.4. Contractes administratius especials 


 


a) Classificació del contracte: Doctrina reiterada sobre classificació de contractes de 


cafeteria com a contractes administratius especials 


 


Per classificar el contracte relatiu al servei de cafeteria i menjador, en règim d’au-


toservei i subministrament d’aliments i begudes mitjançant màquines expenedores, 


com a contracte administratiu especial ens basem principalment en què l’element di-


ferenciador d’aquest tipus de contracte respecte el contracte de serveis és el sistema 


de retribució, consistent en el dret a explotar un servei a canvi d’un pagament amb 


l’assumpció pel contractista del risc en la prestació del servei. 


 


Existeix reiterada doctrina de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa Cen-


tral sobre la classificació dels contractes per a l’explotació dels serveis de bar, cafe-


teria i menjador com a contractes administratius especials: informes de 28 de juliol de 


2007, 20 de novembre de 2012, etc. 
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Cal dir també que el procediment seguit per tramitar els expedients analitzats (1, 2, 3 


i 4), classificats com a administratius especials, va ser el de contractes de serveis. 


 


b) Modificacions i fiscalitzacions extemporànies: 


 


Ens remetem a les al·legacions generals fetes en el punt número 1 relatives a la 


situació pressupostària de l’exercici 2013. 


 


 


3.  AL·LEGACIONS A L’APARTAT 2.2. CONTRACTES MENORS 


 


2.2 Contractes menors  


 


b) Justificació: necessitat d’externalització per evitar la col·lisió d’interessos 


contraposats  


 


“L’expedient 26 corresponent a la minuta d’honoraris i despeses relacionades amb la 


defensa d’un funcionari per un gabinet privat, per 18.376,11 €, no conté cap docu-


ment justificatiu de per què la Generalitat es fa càrrec d’aquesta despesa i per què 


aquesta no es va portar a terme mitjançant els seus serveis jurídics propis”. 


 


L’article 9.2 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de 


l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i en l’article 33.4 del Decret 57/2002, 


de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual 


s’aprova el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de 


Catalunya, preveu la impossibilitat d’assumir la defensa d’un funcionari si els seus 


interessos i els de la Generalitat són oposats o contradictoris. 


 


En aquest supòsit (incendi d’Horta de Sant Joan de l’estiu del 2009) el Departament 


d’Interior es trobava que en un mateix procediment la Generalitat era considerada 


com a perjudicada per les morts i lesions d’alguns dels seus funcionaris, i, al mateix 


temps, com a presumpta responsable d’aquelles morts i lesions, a través del compor-


tament negligent d’un dels seus funcionaris. 


 


Davant la situació plantejada, es va considerar oportú proposar al Gabinet Jurídic de 


la Generalitat que, mantenint l’exercici de l’acusació particular com fins aquell 


moment es feia, la defensa tècnica del membre del cos de Bombers de la Generalitat 


imputat s’externalitzés i fos assumida per un advocat particular. 


 


Fruit de la defensa d’aquest bomber el procediment judicial es va arxivar i, de retruc, 


es va tallar la possibilitat d’una hipotètica responsabilitat civil de la Generalitat de 


Catalunya pels danys causats per l’incendi, no només en vides humanes sinó també 


en propietats i terrenys.  


 
S’adjunta com a document número 8 la nota elaborada per l’Assessoria Jurídica.  


 


c) Objecte dels contractes menors: 1a consideració: En tots els casos es va utilitzar el 


contracte menor per raons pressupostaries i per donar compliment al principi de 
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continuïtat i regularitat del servei públic i de vetllar pel l’interès general, i en cap cas 


per eludir l’aplicació de la publicitat i concurrència que exigeix la normativa de con-


tractes del sector públic. A mesura que es va anar incorporant crèdit es va continuar 


amb el procediment de contractació iniciat o es va iniciar la licitació del corresponent 


contracte no menor. 


“En els expedients següents s’han detectat aspectes relacionats amb l’objecte de 


serveis o subministraments, amb l’import i amb les dates dels contractes menors, 


dels quals se’n podrien desprendre possibles indicis de fraccionament.  


 


Cal destacar que la prohibició de fraccionar l’objecte del contracte del sector públic 


està dirigida fonamentalment a evitar que a través d’aquesta s’eludeixi l’aplicació de 


normes, l’exigibilitat de les quals depèn del valor estimat del contracte. En tots els 


casos relacionats es va utilitzar el contracte menor per donar compliment al principi 


de continuïtat i regularitat del servei públic i de vetllar pel l’interès general, i no per 


eludir l’aplicació de la publicitat i concurrència que exigeix la normativa de contractes 


del sector públic com es veu en el fet que tots els casos analitzats es va utilitzar el 


contracte menor per raons pressupostàries i a mesura que es va anar incorporant 


crèdit es va continuar amb el procediment de contractació iniciat o es va iniciar la 


licitació del corresponent contracte no menor. 


 


En tots els expedients de contractació menor consta més d’un oferta econòmica i, 


excepcionalment, en els casos en què no s’ha pogut demanar, consta en l’expedient 


un informe justificatiu d’aquesta circumstància. En tots els casos aquests contractes 


s’han adjudicat a l’oferta econòmicament més avantatjosa i amb preus totals o uni-


taris iguals o inferiors als imports d’adjudicació de l’any 2012.  


 


Així doncs, per poder enjudiciar adequadament si la contractació fraccionada de 


necessitats d’igual naturalesa, o el seu escalonament en el temps, resulta justificada 


per las pròpies circumstàncies d’aquestes necessitats cal analitzar les circumstàn-


cies de cada cas.  


 


 Expedients 10 i 11, per al manteniment del circuit tancat de televisió en les 


comissaries, per 21.719,50 € cadascun. 


 


Per manca de disponibilitat pressupostària a inicis de l’exercici no es va poder comp-


tabilitzar l’import total del contracte. Per garantir la continuïtat del servei, vinculat a la 


seguretat de les comissaries i altres emplaçaments del Cos de Mossos d’Esquadra, 


es va optar per fer un contracte menor per cobrir el primer trimestre de 2013.  


 


Al mes de maig, amb l’ampliació dels criteris d’aplicació de la pròrroga pressu-


postària, es va disposar de crèdit adequat i suficient per iniciar la tramitació del con-


tracte no menor (expedient IT-2013-313). Mentre es duia a terme aquesta tramitació 


es va haver de fer un altre contracte menor per cobrir el segon trimestre de 2013. 


 


 Expedients 14 i 29, per al subministrament de medalles i insígnies per al cos de 


bombers, per 21.323,83 € i 17.166,27 € cadascun. 


 


Mitjançant l’expedient de contractació menor núm. IT-2013-28 es va contractar el 


subministrament de medalles i insígnies per a la seva distribució entre bombers fun-
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cionaris de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant l’expedient de contractació menor 


núm. IT-2013-31 es va contractar el mateix subministrament per als bombers vo-


luntaris.  


 


Des de fa més d’una dècada el Departament d’Interior ha anat tramitant anualment 


aquest contracte de subministrament mitjançant un procediment negociat. L’exercici 


2013 es va tramitar per aquest altre tipus de procediment d’adjudicació exclusi-


vament per les dificultats de tipus pressupostari i administratiu, que van dificultar 


donar un adequat compliment a la planificació que els procediments de contractació 


requereixen.  


 


Malgrat la contenció pressupostària, el fet que s’hagin aprovat els pressupostos ha 


permès l’estabilitat necessària per poder millorar la planificació i execució de la con-


tractació no menor, de manera que a mitjan d’exercici 2014 es va iniciar la con-


tractació d’aquest subministrament de forma anticipada (IT-2014-450) mitjançant un 


procediment negociat, per a l’acte commemoratiu de lliurament que va tenir lloc el 8 


de març de 2015. 


 


Així, en aquesta línia hi ha la intenció de licitar en les properes setmanes un expe-


dient de contractació en diferents lots per l’exercici 2016 pel subministrament de 


medalles i insígnies tant pel cos bombers funcionaris de la Generalitat de Catalunya, 


com pels bombers voluntaris, com pel cos de Mossos d’Esquadra. 


 


 Expedients 31 i 32, per al manteniment multitècnic dels edificis de la seu central 


del Departament, per 16.024,03 € cadascun. 


 


El contracte de manteniment multitècnic dels edificis de la seu central del Depar-


tament va finalitzar el 31 de juliol de 2013.  


 


Tan aviat com es va disposar del crèdit, al mes de maig de 2013, és va iniciar la 


licitació mitjançant el procediment obert (IT-2013-174), del contracte de manteniment 


anual pel període comprés entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de 2013. El con-


tracte es va formalitzar el mes d’octubre de 2013. 


 


Amb la finalitat de cobrir el servei durant els mesos d’agost i setembre, es van haver 


de tramitar dos contractes menors, un per cada mensualitat (IT-2013-1182 i IT-2013-


734). 


 


 Expedient 35 i vuit expedients no inclosos en la mostra, per al subministrament de 


material fungible i laboratori, per un total de 45.083,57 €. 


A l’octubre de 2012 es va iniciar la tramitació anticipada per a l’exercici 2013 de la 


contractació mitjançant el procediment negociat del subministrament de material 


fungible biològic per al laboratori de la Divisió de la Policia Científica de la Direcció 


General de la Policia (IT-2012-350). A principis de l’exercici 2013, per manca de 


disponibilitat pressupostària no es va poder comptabilitzar l’import del contracte i no 


es va poder formalitzar la contractació fins al 12 de juny de 2013.  


 


Durant el període comprés entre el dia 1 de gener de 2013 fins a la signatura del 


contracte i per tal d’atendre totes les despeses imprescindibles, necessàries i ur-







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 12/2015 


48 


gents pel bon funcionament dels laboratoris es van haver d’anar signant contractes 


menors.  


 Expedients 20 i 30 per 20.353,44 € i 16.958,15 €, respectivament, per al lloguer de 


cinc furgons per als grups d’actuacions especials. 


 


El 31 de desembre de 2012 finalitzava el terminis d’alguns contractes de rènting de 


vehicles destinats al personal de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’In-


cendis i Salvaments. La situació pressupostària va impossibilitar licitar mitjançant un 


procediment obert un nou concurs que els inclogués a tots, i va obligar a considerar 


solucions alternatives. Atès que la destinació i tipologia dels vehicles era diferent es 


va optar per tramitar la seva contractació mitjançant contracte menor. 


 


Els dos contractes menors analitzats estaven destinats al lloguer dels furgons per al 


Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) del Cos de Bombers de la Ge-


neralitat de Catalunya que els necessiten per les seves tasques operatives, de rescat 


i de recolzament a altres unitats. 


 


Fins al darrer trimestre de l’any 2013 no es va poder licitar, mitjançant procediment 


obert, el contracte d’arrendament de vehicles per al Departament d’Interior, distribuït 


en diferents lots, per a les diferents unitats directives. En concret, el lot que incloïa els 


vehicles objecte d’aquests contractes menors va quedar desert i no va ser fins al 


2014 que es va poder signar el contracte. 


 


La tramitació de l’expedient de contractació oberta núm. 5/2014 amb lots de diferents 


unitats directives del Departament d’Interior, incloïa en el seu lot 14 l’arrendament d’a-


quests furgons.  


 


En cap moment hi va haver voluntat de fraccionar l’objecte del contracte per dis-


minuir la seva quantia i eludir els requisits de publicitat i concurrència que exigeix la 


normativa de contractació pública, sinó donar continuïtat al servei públic que ofereix 


el del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. 


 Expedients 27, 33 i 36, per 17.638,16 €, 15.965,18 € i 13.622,37 €, respectivament, 


per al subministrament de carburant per a la flota d’helicòpters de la Generalitat. 


 


El mes d’octubre de 2012 es va fer la proposta de tramitació anticipada de l’expe-


dient de contractació del subministrament de carburant per a la flota d’helicòpters 


propietat de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2013 (IT-2012-438), però, per 


manca de pressupost, no va ser fins al 17 de maig de 2013 que es va signar el 


corresponent contracte amb l’empresa adjudicatària Repsol Comercial de Productos 


Petrolíferos (CIF A80298839).  


Ateses les necessitats operatives i amb la finalitat de garantir, en sinistres i emer-


gències d’obligada prestació, el servei públic d’extinció d’incendis i salvaments es va 


anar sol·licitant carburant per als helicòpters durant els primers mesos de l’any 2013 


a l’empresa Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA, que és la mateixa que ja 


va subministrar el carburant durant tot l’any 2012 i, a més a més, va ser l’única que va 


presentar oferta en el procediment obert realitzat per a l’any 2013. 
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c) Objecte dels contractes menors: 2a consideració: La manca de crèdit adequat i 


suficient al pressupost prorrogat i la disponibilitat de pressupost des de l’1 de gener de 


2013 va impedir iniciar o seguir la tramitació de l’expedient de contractació no menor.  


En els últims quatre punts la contractació menor es va formalitzar per cobrir el pe-


ríode entre la finalització del contracte no menor anterior i la licitació del següent. 


Amb una correcta planificació, aquests contractes s’haurien pogut adjudicar mit-


jançant licitació pública per tal de garantir la concurrència competitiva.” 


El fet d’haver decidit cobrir el període entre la finalització del contracte no menor 


anterior i la licitació del següent amb contractes menors no va ser per la incorrecta 


planificació ja que en la majoria de casos analitzats s’havia iniciat la tramitació 


anticipada del contracte o es va iniciar tan aviat com es va disposar de crèdit , sinó 


per la manca de crèdit adequat i suficient al pressupost prorrogat per iniciar o seguir 


la tramitació de l’expedient de contractació no menor.  


 


 


4. AL·LEGACIONS A L’APARTAT 3.1. OBSERVACIONS 


 


Al·legacions a l’apartat 3.1.1. Conclusions, Observacions.  


 


“En dos expedients de contractació, el Departament no va trametre a la Comissió 


Europea la documentació preceptiva establerta en l’article 154.3 del TRLCSP i en 


l’article 68 de la Llei 24/2011, de l’1 d’agost, respectivament. Així mateix, dos con-


tractes no van tenir publicitat comunitària perquè van ser classificats incorrectament 


segons la CPV (vegeu els apartats 2.1.1.a, 2.1.2.b i 2.1.1.f). 


 


Atès que desconeixíem el procediment per fer aquesta comunicació i si algun depar-


tament de la Generalitat de Catalunya l’estava fent i al qual poguéssim consultar, vam 


fer la consulta a la Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública 


(OSACP). A partir de l’any 2014 el Departament d’Interior està fent aquesta comuni-


cació a la Comissió Europea. També es va fer la comunicació de l’expedient de 


referència.  


 


(Vegeu els apartats 2.1.1.a, 2.1.2.b, 2.1.1.f i els documents annexos núm. 1 i 6). 


Al·legacions a l’apartat 3.1.2. Conclusions, Observacions.  


 


“En tres contractes es van considerar els criteris de solvència com a criteris de valo-


ració de les ofertes, i, en tres expedients, aquests criteris es van definir de forma 


genèrica i no estaven suficientment detallats (vegeu els apartats 2.1.1.b i 2.1.2.c).” 


 


Quant a la consideració de diversos criteris de valoració com a criteris de solvència, 


l’actual Directiva 2014/24 CE, en el seu article 67 “criteris d’adjudicació del contracte” 


estableix que els contractes s’avaluaran en funció de criteris que incloguin –a títol 


d’exemple– aspectes mediambientals, l’organització, la qualificació i l’experiència del 


personal encarregat d’executar el contracte, en el cas que la qualitat del personal 


que s’hi destina pugui afectar de manera significativa en l’execució del contracte.  
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Algunes decisions recents del Tribunal de Justícia de l’UE tracten la distinció entre 


els criteris de selecció i adjudicació, i suggereixen que, si bé les etapes de selecció i 


adjudicació són distintes i requereixen un tractament distint, això no és obstacle per a 


que sigui possible utilitzar certa informació en ambdues etapes.  


 


A la vista d’aquestes resolucions, pot dir-se que la jurisprudència de l’UE accepta 


que els òrgans de contractació puguin considerar informació sobre l’experiència o 


preparació del personal que els licitadors assignen a les seves ofertes a l’execució 


del contracte en dos moments diferents: en l’etapa de selecció per a excloure a qui 


no compleix les exigències mínimes, i en la fase d’adjudicació per analitzar-la com-


parativament amb les altres. 


 


D’altra banda, en quant a la consideració referent al grau de detall dels criteris de 


valoració, recollint el vostre suggeriment, en les actuals licitacions s’han detallat en-


cara més les millores establertes com a criteris.  


 


(Vegeu els apartats 2.1.1.b i 2.1.2 c i el document annex núm. 2). 


 


Al·legacions a l’apartat 3.1.3. Conclusions, Observacions.  


 


“En cap dels expedients corresponents a licitacions per procediment negociat no hi 


consta un suport justificatiu que s’hagués portat a terme la negociació, que és un 


element essencial, i un expedient no inclou el suport documental de la invitació al 


procediment a diverses empreses (vegeu els apartats 2.1.1.c, 2.1.2.d i 2.1.1.e).” 


 


Si bé és cert que fins l’any 2014 als expedients negociats no quedava constància 


documental del procediment de negociació, en tots els casos l’adjudicació es va fer a 


l’empresa que presentava l’oferta econòmicament més avantatjosa. 


 


Actualment s’està duent a terme la negociació de les condicions en tots els proce-


diments negociats que es liciten al Departament i s’hi està deixant constància en 


l’expedient. 


 


(Vegeu els apartats 2.1.1.c, 2.1.2.d i 2.1.1.e i el document annex núm. 3 i 4). 


 


Al·legacions a l’apartat 3.1.4. Conclusions, Observacions.  


 


“La jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat que la 


tramitació per procediment negociat amb imperiosa urgència està supeditada al 


compliment dels tres requisits de forma acumulativa següents: existència d’un esde-


veniment imprevist, imperiosa urgència incompatible amb els terminis i relació de 


causalitat entre l’esdeveniment imprevist i la imperiosa urgència que se’n deriva. En 


opinió de la Sindicatura, en tres expedients tramitats per procediment negociat sense 


publicitat per motius d’imperiosa urgència no es donen les circumstàncies que jus-


tifiquen l’aplicació d’aquest procediment, i, per tant, amb una millor planificació, es 


podien haver tramitat per procediment ordinari (vegeu els apartats 2.1.1.d i 2.1.2.e).”  


 


Entenem que es van donar els requisits establerts per la jurisprudència sobre la im-


periosa urgència en la mesura en què ens vàrem trobar amb unes eleccions anti-
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cipades i una pròrroga pressupostària que no era previsible i que va impedir, per la 


falta de crèdit, donar compliment a les obligacions; la imperiosa urgència derivada 


de la necessitat inajornable de contractar en un breu termini de temps el servei 


d’aeronaus per la campanya forestal afectava directament a la seguretat pública i era 


del tot incompatible amb els terminis que exigeix la tramitació dels expedients de 


contractació; i relació de causalitat entre l’esdeveniment imprevist i la imperiosa 


urgència que se’n deriva. 


 


Cal també insistir que aquests expedients varen ser finançats a càrrec del fons de 


contingència, que per la seva definició és un fons per atendre necessitats inajor-


nables de caràcter no discrecional que no s’hagin previst en el pressupost aprovat 


inicialment i que puguin sorgir al llarg de l’exercici. 


 


(Vegeu els apartats 2.1.1.d i 2.1.2 e). 


 


Al·legacions a l’apartat 3.1.5. Conclusions, Observacions.  


 


“Les tramitacions de dotze expedients de modificacions de contractes es van rea-


litzar amb posterioritat a la seva vigència i en un es van modificar les condicions del 


contracte, que podien haver comportat la realització d’una nova licitació (vegeu els 


apartats 2.1.3.a, 2.1.3.b i 2.1.4.b)”. 


 


Els criteris d’aplicació de la pròrroga pressupostària i el context pressupostari i fi-


nancer de forta reducció del dèficit públic van dificultar adquirir nous compromisos 


de despesa pluriennal, així mateix, el Departament d’Interior va valorar més positi-


vament optar per la pròrroga que fer una nova licitació, garantint la continuïtat en la 


prestació del servei i negociant preus a la baixa amb l’empesa adjudicatària.  


 


(Vegeu els apartats 2.1.3.a, 2.1.3.b i 2.1.4.b i els documents annexos núm. 5 i 7). 


 


Al·legacions a l’apartat 3.1.6. Conclusions, Observacions. 


 


“En dotze expedients s’han detectat aspectes relacionats amb l’objecte de serveis o 


subministraments, amb l’import i amb les dates dels contractes menors, dels quals 


se’n podrien desprendre possibles indicis de fraccionament (vegeu l’apartat 2.2.c)”. 


 


Cal destacar que la prohibició de fraccionar l’objecte del contracte del sector públic 


està dirigida fonamentalment a evitar que a través d’aquesta s’eludeixi l’aplicació de 


normes, l’exigibilitat de les quals depèn del valor estimat del contracte. En tots els 


casos relacionats es va utilitzar el contracte menor per donar compliment al principi 


de continuïtat i regularitat del servei públic i de vetllar pel l’interès general, i no per 


eludir l’aplicació de la publicitat i concurrència que exigeix la normativa de contractes 


del sector públic com es veu en el fet que tots els casos analitzats es va utilitzar el 


contracte menor per raons pressupostàries i a mesura que es va anar incorporant 


crèdit es va continuar amb el procediment de contractació iniciat o es va iniciar la 


licitació del corresponent contracte no menor. 


 


(Vegeu l’apartat 3 i el document annex núm. 8). 
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5. AL·LEGACIONS A L’APARTAT 3.2. RECOMANACIONS 


 


Al·legacions a l’apartat 3.2. Conclusions, Recomanacions.  


 


“La Sindicatura recomana que el Departament d’Interior vetlli per planificar adequa-


dament la licitació i la formalització dels seus contractes; adopti els procediments ne-


cessaris per garantir i deixar constància, quan escaigui, de la negociació realitzada 


amb els licitadors; que per establir els criteris de valoració tingui en compte uns re-


quisits mínims de solvència; que analitzi les modificacions de contractes per tal de 


detectar possibles situacions en les quals es puguin realitzar noves licitacions i que 


promogui al màxim la concurrència competitiva”. 


 


La situació pressupostària a la qual es va haver de fer front durant l’exercici 2013 va 


dificultar planificar adequadament la licitació dels expedients de contractació. No va 


ser fins avançada l’anualitat que el Departament va poder tramitar les modificacions 


pressupostàries necessàries per disposar del crèdit que es requereix per iniciar o 


donar continuïtat a la tramitació dels expedients de contractació (principalment crèdit 


provinent del fons de contingència pel finançament de la campanya forestal, del Ser-


vei Català de Trànsit, d’estalvis de despeses de personal i del Departament d’Eco-


nomia i Coneixement).  


 


Si bé és cert que fins l’any 2014 als expedients negociats no quedava constància 


documental del procediment de negociació, en tots els casos l’adjudicació es va fer a 


l’empresa que presentava l’oferta econòmicament més avantatjosa. 


 


Actualment s’està duent a terme la negociació de les condicions en tots els proce-


diments negociats que es liciten al Departament i s’hi està deixant constància en 


l’expedient. 


 


Quant a la consideració de diversos criteris de valoració com a criteris de solvència, 


l’actual Directiva 2014/24 CE, en el seu article 67 “criteris d’adjudicació del contracte” 


estableix que els contractes s’avaluaran en funció de criteris que incloguin –a títol 


d’exemple– aspectes mediambientals, l’organització, la qualificació i l’experiència del 


personal encarregat d’executar el contracte, en el cas que la qualitat del personal 


que s’hi destina pugui afectar de manera significativa en l’execució del contracte. 


 


Amb la preparació de l’avantprojecte de llei de pressupostos el Departament d’In-


terior ja planifica les despeses que realitzarà l’exercici següent i les licitacions que 


s’hauran de dur a terme. L’anunci d’eleccions anticipades i la pròrroga pressu-


post ria va ser un fet imprevist que va dificultar donar un adequat compliment a la 


planificació realitzada. 


à


 


Tot i que durant l’exercici 2014, 2015 i previsiblement el 2016 els crèdits del pres-


supost inicial no contemplen la plena cobertura de les despeses pluriennals i recur-


rents que han d’estar cobertes l’1 de gener de cada any, el Departament ha anat 


planificant la contractació per adequar-la a la disponibilitat del pressupost al llarg de 


cada exercici i promoure al màxim la concurrència competitiva.  


 


 


Subdirecció General de Gestió Econòmica i Contractació 


 


Barcelona, 22 d’abril de 2015 
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5.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades han estat degudament analitzades i valorades per la Sindica-


tura de Comptes. Com a conseqüència de les al·legacions i la documentació addicional re-


buda, s’ha modificat el text de l’apartat 2.1.3.a, segons s’indica en la nota a peu de pàgina 


corresponent. 


 


La resta del text del projecte d’informe no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions 


trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es 


comparteixen els judicis que s’hi exposen. 
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C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 19 de maig del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, 
sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
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2013. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 23 de juny de 2015 
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1. INTRODUCCIÓ 


1.1. INFORME 


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, 


d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, emet 


aquest informe de fiscalització de regularitat relatiu a l’Institut de Diagnòstic per la Imatge 


(l’Institut o IDI), corresponent a l’exercici 2013. 


 


La fiscalització realitzada inclou la revisió dels comptes anuals de l’Institut per verificar que 


es presenten segons el marc normatiu d’informació financera aplicable i, en particular, 


segons els principis i criteris comptables que conté. També inclou la comprovació que 


durant el període fiscalitzat l’Institut ha desenvolupat la seva activitat d’acord amb la 


normativa que li és d’aplicació.  


 


Els comptes anuals fiscalitzats han estat aprovats pels òrgans competents de l’Institut i 


tramesos a la Sindicatura de Comptes en el termini establert i, d’acord amb la normativa 


comptable que aplica,1 inclouen el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de can-


vis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de liquidació del pressupost i la 


Memòria. Pel que fa al compliment normatiu s’ha fiscalitzat la contractació d’obres, serveis i 


subministraments i les despeses de personal de l’exercici 2013. 


 


Encara que l’àmbit temporal d’aquest informe ha estat l’exercici 2013, quan s’ha considerat 


necessari per completar el treball, s’ha ampliat a períodes anteriors o posteriors. 


 


Les conclusions de l’informe inclouen l’opinió de fiscalització sobre els comptes anuals, les 


observacions més significatives, els incompliments normatius detectats i les recomana-


cions sobre millores en la gestió de les activitats desenvolupades per l’entitat en alguns 


dels aspectes que s’han posat de manifest durant la realització del treball.  


 


 


1.1.2. Metodologia 


El treball de fiscalització s’ha dut a terme d’acord amb els principis i normes internacionals 


de fiscalització del sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves, 


de compliment i substantives, que s’han considerat necessàries per obtenir evidències 


suficients i adients per poder expressar les conclusions que s’exposen en l’informe. 


El treball de fiscalització s’ha realitzat sense limitacions. 


 


 


1. L’Institut aplica el Pla general de comptabilitat, aprovat mitjançant el Reial decret 1514/2007, del 16 de 


novembre. Tanmateix, a l’Institut li és d’aplicació el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de 


Catalunya, aprovat per l’Ordre del 28 d’agost del 1996, el qual es troba pendent d’adaptació al Pla general de 


comptabilitat. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 11/2015 


12 


1.2. ENS FISCALITZAT 


1.2.1. Antecedents 


El Govern de la Generalitat, mitjançant l’Acord del 21 de desembre del 1990, va autoritzar 


el Servei Català de la Salut (CatSalut) per crear l’empresa pública Centre de Ressonància 


Magnètica de la Ciutat Sanitària Vall d’Hebron, de conformitat amb les previsions de 


l’article 9 de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.  


 


Aquest centre, adscrit al CatSalut, es va constituir com una entitat de dret públic, amb per-


sonalitat jurídica pròpia i sotmesa a l’ordenament jurídic privat. El seu objectiu principal era 


la gestió, l’administració i l’execució dels serveis de diagnòstic d’alta tecnologia, mitjançant 


la utilització de tècniques de ressonància magnètica en l’àmbit de la Ciutat Sanitària de la 


Vall d’Hebron. 


 


El 24 de novembre del 1992, el Govern de la Generalitat va autoritzar el CatSalut perquè 


modifiqués la denominació i els estatuts del Centre de Ressonància Magnètica de la Ciutat 


Sanitària de la Vall d’Hebron, atesa la necessitat d’ampliar el seu objectiu i l’àmbit en què 


s’estaven desenvolupant les seves actuacions. Així, aquella entitat va passar a denominar-


se Institut de Diagnòstic per la Imatge, sota la mateixa forma jurídica i adscripció que fins 


aleshores, sotmesa al marc regulador que constitueix el vigent Decret legislatiu 2/2002, del 


24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de 


l’Estatut de l’empresa pública catalana.  


 


D’acord amb l’article 2 dels seus Estatuts, l’objectiu primordial de l’Institut és la gestió, 


l’administració i l’execució dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear. 


Les seves funcions, per a l’exercici de les quals pot participar en altres societats de finalitat 


similar o crear-ne de noves, són les següents: 


 


• Prestar assistència als ciutadans pel que fa al diagnòstic de les malalties, mitjançant la 


utilització de tècniques de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear. 


• Desenvolupar programes de recerca i col·laboració amb la universitat i la resta d’ins-


titucions competents en matèria de docència i recerca en tecnologia de diagnòstic per 


la imatge i medicina nuclear. 


• Col·laborar amb les administracions públiques amb competències sanitàries en l’elabo-


ració d’estudis en matèria de tecnologia per la imatge i medicina nuclear. 


• Desenvolupar totes les actuacions necessàries per complir els seus objectius i les altres 


funcions que li siguin encomanades. 
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L’article 12 dels Estatuts disposa que el règim jurídic de l’Institut és el que s’estableix en 


l’Estatut de l’empresa pública catalana, en els seus Estatuts i en la resta de disposicions 


que li siguin aplicables. També disposa que l’entitat sotmet la seva activitat a les normes 


de dret civil, dret mercantil i dret laboral que li siguin d ’aplicació. Pel que fa al seu règim 


patrimonial, els béns i drets que integren el seu patrimoni són aquells que li han estat 


adscrits –la qual cosa no implica transmetre el domini ni desafectar els béns– i també 


aquells béns i drets que produeixi o adquireixi, que passen a formar part del patrimoni 


propi.2 


 


El domicili de l’IDI és al Parc Sanitari Pere Virgili (Edifici Mestral), carrer Esteve Terrades, 


30, de Barcelona. 


 


Es consideren entitats vinculades a l’Institut: el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Institut 


Català de la Salut (ICS). En concret, les operacions amb parts vinculades inclouen presta-


cions de serveis, subvencions, aprovisionaments i serveis exteriors amb el CatSalut i l’ICS, 


a més d’operacions amb les empreses públiques Institut Català d’Oncologia (ICO),3 Gestió 


de Serveis Sanitaris,4 Institut d’Assistència Sanitària5 i Parc Sanitari Pere Virgili.6 


 


 


2. El Consell Executiu del Govern de la Generalitat del 17 de març del 2015 va aprovar la modificació dels 


Estatuts de l’IDI amb l’objectiu d’adaptar-los a l’evolució normativa i a l’experiència assolida els darrers anys de 


funcionament. La renovació dels Estatuts es basa en l’ampliació dels objectius assignats a l’IDI en relació amb 


l’ús i el tractament de la imatge mèdica; l’ampliació de funcions, que recull expressament la docència i la 


recerca; la modificació de l’estructura de govern, que se simplifica amb la supressió de la figura del conseller 


delegat, i l’adaptació a la normativa de contractes del sector públic, amb el reconeixement exprés del seu 


caràcter de mitjà propi. 


3. Entitat de dret públic, sotmesa a l’ordenament jurídic privat, creada el 1995 pel Departament de Salut. 


Actualment és un centre públic i monogràfic sobre el càncer pel que fa a la prevenció, l’assistència, la formació 


especialitzada i la recerca. Va començar a funcionar l’any 1996 a les instal·lacions de l’Hospital Duran i Reynals 


de l’Hospitalet de Llobregat. L’any 2002 es va inaugurar l’ICO Girona, a l’Hospital Doctor Josep Trueta, i l’any 


2003, l’ICO Badalona, a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 


4. Entitat de dret públic, sotmesa a l’ordenament jurídic privat, amb la funció de gestionar i administrar els 


serveis traspassats de la Diputació de Lleida a l’Administració de la Generalitat en matèria sanitària, l’any 1992. 


També li correspon gestionar i administrar els centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d’atenció 


sanitària, sociosanitària i de salut mental que determini el CatSalut, i també dels vinculats a programes institu-


cionals, principalment en l’àmbit territorial de les comarques de Lleida. 


5. Entitat de dret públic, sotmesa a l’ordenament jurídic privat, amb la funció de gestionar i administrar els ser-


veis traspassats de la Diputació de Girona a l’Administració de la Generalitat en matèria sanitària, l’any 1992. 


També li correspon gestionar i administrar els centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d’atenció 


sanitària, sociosanitària i de salut mental que determini el CatSalut, i també dels vinculats a programes insti-


tucionals, principalment en l’àmbit territorial de les comarques de Girona. 


6. Entitat de dret públic, sotmesa a l’ordenament jurídic privat, creada l’any 1999 pel Departament de Salut amb 


l’objecte de gestionar els edificis i les instal·lacions de l’antic Hospital Militar de Barcelona; prestar serveis 


d’atenció sanitària i de salut mental, promoció de la salut, prevenció de la malaltia i atenció sociosanitària; 


l’execució de programes institucionals i la prestació o gestió dels serveis de suport a d’altres serveis assisten-


cials, entre altres. 
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1.2.2. Activitats i organització 


Des de l’any 2005 l’IDI i l’ICS han formalitzat diversos convenis i pròrrogues amb l’objectiu 


de col·laborar entre ells per assolir el màxim aprofitament dels seus serveis, tant pel que fa 


als dispositius assistencials d’atenció primària com als d’atenció hospitalària.  


 


Durant l’any 2012, el Consell d’Administració de l’IDI va aprovar una proposta de trans-


formació de l’Institut com a entitat gestora de tots els serveis de radiodiagnòstic, radiologia 


intervencionista i medicina nuclear de l’ICS. En aquest marc, el mes d’abril del 2013 va 


formalitzar un acord per gestionar conjuntament els serveis de diagnòstic per la imatge i de 


medicina nuclear de l’ICS, en els àmbits territorials de Tarragona i Terres de l’Ebre, i un 


altre per a l’àmbit territorial de Girona.  


 


La configuració d’un únic model assistencial de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear 


en aquests territoris mitjançant la constitució d’un dispositiu assistencial de gestió compar-


tida dels serveis va comportar un creixement significatiu en les xifres d’activitat i de re-


cursos humans de l’Institut durant l’any 2013 (vegeu l’apartat 2.9.1). 


 


L’any 2013 l’Institut gestionava un total de trenta-vuit equips tecnològics:  


 


• Quinze, per a ressonància magnètica 


• Onze, per a tomografia computada 


• Sis, per a gammacàmera 


• Dos, per a tomografia per emissió de positrons 


• Dos, per a densitometria 


• Un, per a ecografia, i 


• Un, per a angiografia vascular 


 


Els equipaments que conformen el parc tecnològic de l’Institut es troben distribuïts en 


diversos centres que compten amb la gestió d’unitats de l’IDI, entre els quals s’inclouen els 


vuit hospitals dins la xarxa hospitalària d’utilització pública, que són gestionats per l’ICS: 


 


• Vall d’Hebron (Hospital Universitari Vall d’Hebron)  


• Bellvitge (Hospital Duran i Reynals, Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital de Sant 


Llorenç de Viladecans) 


• Lleida (Hospital Universitari Arnau de Vilanova) 


• Tarragona (Hospital Universitari Joan XXIII) 


• Badalona (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol) 


• Girona (Hospital Universitari Dr. Josep Trueta) 


• Tortosa (Hospital Verge de la Cinta) 


 


El Decret llei 4/2010, del 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’es-


tructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya va disposar que l’Institut iniciés un 


procés d’integració amb l’ICS. Tanmateix, la disposició on es preveia aquesta integració va 
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ser derogada per l’article 143 de la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració 


del sector públic per agilitar l’activitat administrativa.  


 


En el quadre següent es reflecteix l’activitat assistencial de l’Institut: 


 


Quadre 1. Activitat assistencial, 2012-2013 


Activitat assistencial (nombre d’exploracions) 2013 2012 Variació % 


Ressonància magnètica  83.397 75.935 9,8 


Tomografia computada 136.059 117.481 15,8 


Radiologia vascular i intervencionista 3.050 3.049 0,0 


Medicina nuclear 13.582 9.375 44,9 


Tomografia per emissió de positrons  6.956 4.978 39,7 


Ecografia 32.991 5.273 525,7 


Densiometria 6.720 3.571 88,2 


Font: Memòria d’activitats de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


A part de l’activitat que es mostra en el quadre anterior, durant l’exercici 2013 l’IDI va prac-


ticar 161.351 radiografies convencionals, 10.034 mamografies, 9.294 ortopantografies, a 


més d’altres 2.964 proves. D’acord amb l’informe de gestió dels comptes anuals, l’activitat 


global de l’empresa es va incrementar un 113,0% durant l’exercici 2013 a causa de la 


integració dels serveis de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear del territori de Tar-


ragona – Terres de l’Ebre i de Girona, què va comportar la realització de nova activitat. 


 


L’any 2013, l’equip humà de l’Institut l’integraven un total de tres-cents seixanta-quatre pro-


fessionals equivalents a temps complert distribuïts com consta en el quadre següent: 


 


Quadre 2. Equip humà. Exercicis 2012 i 2013 


Plantilla equivalent 2013 2012 Variació % 


Directius 4 4 0,0 


Facultatius 87 82 6,1 


Diplomats assistencials 71 71 0,0 


Tècnics assistencials 65 45 44,4 


Suport tècnic 15 13 15,4 


Suport administratiu 74 69 7,2 


Suport divers 48 42 14,3 


Total 364 327 11,3 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


En l’àmbit de la formació i la docència, l’Institut manté un conveni amb l’escola de formació 


de tècnics especialistes en radiologia de l’Escola Bonanova, pel qual el personal de l’Ins-


titut duu a terme tasques docents en aquesta escola, i els estudiants realitzen part de les 


pràctiques en els centres de l’IDI a la Vall d’Hebron, Bellvitge i Badalona.  
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L’òrgan de govern de l’IDI és el Consell d’Administració, que és també l’òrgan superior de 


direcció i control de l’empresa. Es compon d’un president, un vicepresident i entre cinc i 


deu vocals, tots ells nomenats pel Govern de la Generalitat, a proposta del conseller 


competent en matèria de salut, excepte un dels vocals, que ho és a proposta del conseller 


competent en matèria d’universitats. El nomenament té una durada de quatre anys, si bé la 


persona que ocupa el càrrec pot ser renovada indefinidament. Fins al 18 de juny del 2013, 


el càrrec de president va estar ocupat en funcions per la persona que ocupava el càrrec 


de vicepresident. 


 


Al Consell d’Administració li corresponen, entre altres funcions, fixar els criteris d’actuació 


de l’empresa dins el marc dels seus objectius; elaborar anualment el programa d’actuació i 


avaluar-ne els seus resultats; elaborar el programa d’inversions i de manteniment; aprovar 


la memòria anual de l’entitat; elaborar el pressupost d’explotació i de capital; aprovar la 


plantilla de personal laboral i el seu règim retributiu, dins els límits legalment establerts; 


aprovar els contractes d’obres, serveis i subministrament, atribució que, d’altra banda, és 


delegable en els càrrecs de l’estructura de gestió i administració de l’entitat; aprovar els 


convenis i els acords de col·laboració amb entitats públiques o privades, i nomenar i se-


parar el gerent, així com delimitar l’estructura de gestió dels òrgans perifèrics.  


 


Durant l’exercici 2013 van formar part del Consell d’Administració de l’Institut les persones 


següents: 


 


President: 


 


Carles Constante i Beitia (president del Consell d’Administració de l’ICS), des del 18 


de juny del 2013 


 


Vicepresident/a:  


 


Josep Maria Padrosa i Macias (director del CatSalut), ocupava en funcions el càrrec 


de president fins al 18 de juny del 2013 


Mònica Corominas i Guerin (cap de la Secretaria Tècnica del CatSalut), des del 18 


de juny del 2013 


 


Vocals: 


 


Joaquim Casanovas Lax (director de l’ICS) 


Enric Agustí i Fabre (gerent de la Regió Sanitària de Barcelona) 


Santiago Cardona i Mestre (director Econòmic i d’Organització de l’ICS) 


Candela Calle i Rodríguez (directora general de l’ICO) 


Jaume Benavent i Areu (director adjunt d’Afers Assistencials de l’ICS) 


Maria Asunción Hernández i Roche (subdirectora general de Gestió Econòmica, 


Contractació i Patrimoni del Departament d’Economia i Coneixement) 


Jose Jerónimo Navas Palacios (gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron) 
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Durant l’exercici 2013 assistien també a les sessions, amb veu però sense vot, el secretari 


del Consell i els membres de l’equip directiu: el gerent, la directora de gestió assistencial, 


el director econòmic i el director de recursos humans. 


 


L’òrgan de gestió de l’IDI és el gerent, que el 2013 era Carles Casabayó, al qual li corres-


ponen, entre altres, les funcions d’exercir la representació administrativa de l’empresa; pro-


posar al Consell el pressupost anual, els plans generals d’actuació i els plans d’inversió; 


administrar el patrimoni i els béns d’acord amb les atribucions encomanades pel Consell; 


executar el pla d’inversions anual i formalitzar, si s’escau, els contractes d’obres, ins-


tal·lacions, serveis i subministraments; proposar el nomenament i cessament dels càrrecs 


de l’estructura de gestió; contractar, separar o rescindir les relacions de treball amb el per-


sonal, aprovar els ascensos de categoria del personal laboral fix i fixar les remuneracions, 


les sancions i els trasllats del personal, d’acord amb els criteris o les instruccions que 


estableixi el Consell d’Administració; autoritzar les despeses i ordenar els pagaments, i 


presentar anualment al Consell l’inventari-balanç, la liquidació del pressupost, la memòria 


de l’entitat i el resultat de la gestió assistencial i econòmica de l’exercici anterior. 


 


 


1.2.3. Treballs de control 


En virtut del que estableix l’article 71.2 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 l’Institut. 


 


El darrer informe de control financer que l’esmentada Intervenció ha publicat sobre l’en-


titat és l’inclòs en el Pla anual d’actuacions per a l’exercici 2013, aprovat pel conseller 


d’Economia i Coneixement el 15 de maig del 2013, i que correspon a l’exercici tancat 


2012. L’abast i els procediments d’aquest control són els recollits en les instruccions de 


la Intervenció General del 14 de març del 2000, entre altres. Les conclusions d’aquest 


informe afecten les àrees de contractació administrativa i gestió pressupostària, el tanca-


ment comptable de l’exercici, les operacions amb parts vinculades i les despeses de 


personal. 


 


Els comptes anuals de l’Institut corresponents a l’exercici anual tancat el 31 de desembre 


del 2013 van ser objecte d’una auditoria externa de Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL. 


El 5 de maig del 2014 els auditors van emetre l’informe d’auditoria dels comptes, i hi van 


incloure una excepció per la manca de valoració de diverses cessions d’ús d’espais que 


l’Institut té formalitzades amb els centres hospitalaris; per l’activació d’obres realitzades en 


espais sobre els quals no ha estat formalitzada la corresponent cessió d’ús, i per la comp-


tabilització de construccions adscrites al Departament de Salut sobre les quals no es dis-


posa d’un document formal d’adscripció. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 11/2015 


18 


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 nou apartats.  


 


 


2.1. RETIMENT DE COMPTES 


La Liquidació del pressupost i els comptes anuals de l’exercici 2013 de l’Institut van ser 


tramesos a la Sindicatura de Comptes el 29 d’abril del 2014. Posteriorment, el 16 de maig, 


l’Institut va trametre a la Sindicatura l’Informe d’auditoria dels comptes anuals. El Consell 


d’Administració de l’Institut va aprovar la Liquidació del pressupost de l’exercici 2013, jun-


tament amb la resta de comptes anuals, el 27 de maig del 2014. 


 


En relació amb la presentació dels Comptes anuals de l’Institut, cal fer l’observació 


següent: 


 


Marc comptable 


En l’exercici fiscalitzat, l’Institut comptabilitzava el patrimoni i les seves operacions econò-


miques 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 de comptabilitat. Tan-


mateix, a l’Institut li era d’aplicació el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat 


de Catalunya, aprovat per l’Ordre del 28 d’agost del 1996, tot i que aquest es trobava 


encara pendent d’adaptació al nou Pla general de comptabilitat. 


 


Cal dir, però, que la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 


financeres i del sector públic, modifica la redacció de l’article 69 de la Llei 7/2011, del 27 


de juliol, de mesures fiscals i financeres i possibilita, en el marc de l’autonomia de gestió 


de les entitats del sector públic de salut, l’aplicació, a partir de l’exercici 2014, del Pla 


general de comptabilitat establert pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre. 


 


 


2.2. BALANÇ DE SITUACIÓ 


El Balanç de situació de l’IDI al tancament de l’exercici 2013 presentava un volum d’actiu i 


de patrimoni net i passiu de 43,59 M€. El detall és el següent: 
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Quadre 3. Balanç de situació 


ACTIU  31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 


% 


Estructura 


patrimonial a 


31.12.2013 % 


     


Actiu no corrent 19.356.065,21 22.077.625,80 (12,3) 44,4 


Immobilitzat intangible 24.176,70 58.927,37 (59,0) 0,1 


Immobilitzat material 19.331.888,51 22.018.698,43 (12,2) 44,4 


     


Actiu corrent 24.232.085,62 19.613.034,13 23,6 55,6 


Existències 339.256,95 315.844,71 7,4 0,8 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 21.241.541,19 17.273.233,21 23,0 48,7 


Inversions financeres a curt termini 0,00 64,69 (100,0) 0,0 


Periodificacions 21.275,60 52.604,73 (59,6) 0,0 


Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.630.011,88 1.971.286,79 33,4 6,0 


     


Total Actiu 43.588.150,83 41.690.659,93 4,6 100,0 


     


PASSIU  31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 


% 


Estructura 


patrimonial a 


31.12.2013 % 


     


Patrimoni net 21.714.703,29 21.070.780,13 3,1 49,8 


Patrimoni 11.466.298,44 8.886.212,75 29,0 26,3 


Reserves 4.321.265,76 4.321.265,76 0,0 9,9 


Resultat de l’exercici 1.150.464,07 2.580.085,69  (55,4) 2,6 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 4.776.675,02 5.283.215,93 (9,6) 11,0 


     


Passiu no corrent 6.156.718,17 8.196.108,67 (24,9) 14,1 


Provisions a llarg termini 165.919,48 135.919,48 22,1 0,4 


Deutes a llarg termini 5.990.798,69 8.060.189,19 (25,7) 13,7 


     


Passiu corrent 15.716.729,37 12.423.771,13 26,5 36,1 


Deutes a curt termini 3.359.965,24 3.413.615,80 (1,6) 7,7 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 12.356.764,13 9.010.155,33 37,1 28,3 


     


Total Patrimoni net i Passiu 43.588.150,83 41.690.659,93 4,6 100,0 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


 


2.2.1. Actiu 


En els apartats següents es presenten els diferents epígrafs que componen l’actiu del 


Balanç de situació al tancament de l’exercici 2013 i les observacions resultants de la 


fiscalització efectuada en aquesta àrea. 
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2.2.1.1. Immobilitzat intangible 


El 31 de desembre del 2013, l’epígraf Immobilitzat intangible de l’Institut presentava un 


saldo net de 24.176,70 €, d’acord amb el desglossament següent: 


Quadre 4. Immobilitzat intangible 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Aplicacions informàtiques 162.894,76 273.879,99 (40,5) 


Immobilitzat intangible brut 162.894,76 273.879,99 (40,5) 


Amortització acumulada (138.718,06) (214.952,62) (35,5) 


Import net 24.176,70 58.927,37 (59,0) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


 


2.2.1.2. Immobilitzat material 


Al tancament de l’exercici 2013, l’epígraf Immobilitzat material net presentava un saldo de 


19,33 M€, amb el desglossament següent: 


 


Quadre 5. Immobilitzat material (propi i adscrit) 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Construccions 11.433.965,72 11.372.654,30 0,5 


Instal·lacions tècniques 105.503,88 105.503,88 0,0 


Maquinària 37.009.609,98 36.849.401,36 0,4 


Utillatge 95.129,56 88.582,81 7,4 


Altres instal·lacions 820.947,40 804.475,27 2,0 


Mobiliari 1.133.716,83 1.127.081,87 0,6 


Equips de processos de dades 1.064.091,23 1.519.568,58 (30,0) 


Altre immobilitzat 79.950,49 80.093,91 (0,2) 


Construccions en curs 0,00 61.311,42 (100,0) 


Immobilitzat material brut 51.742.915,09 52.008.673,40 (0,5) 


Amortització acumulada (32.411.026,58) (29.989.974,97) 8,1 


Import net 19.331.888,51 22.018.698,43 (12,2) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


L’immobilitzat material de l’Institut incloïa elements finançats mitjançant contractes d’arren-


dament financer. L’any 2013 hi havia un total de vint-i-tres contractes vigents per al fi-


nançament d’equips assistencials per un valor de 21,30 M€. 


 


Així mateix, al tancament de l’exercici 2013 l’immobilitzat material del Balanç incloïa actius 


adscrits, per un valor brut de 2,21 M€.  
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Quadre 6. Immobilitzat material adscrit 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Construccions 2.104.508,78 2.104.508,78 - 


Maquinària 51.896,47 51.896,47 - 


Utillatge 5.011,03 5.011,03 - 


Mobiliari 50.679,03 50.679,03 - 


Immobilitzat material brut 2.212.095,28 2.212.095,28 - 


Amortització acumulada (1.123.465,93) (1.070.853,21) 4,9 


Import net 1.088.629,35 1.141.242,07 (4,6) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


En relació amb aquests actius, es posa de manifest l’observació següent: 


 


Obres d’adequació en espais cedits 


El 31 de desembre del 2013 el saldo de l’epígraf Construccions enregistrades al Balanç de 


l’entitat, per un valor brut d’11,43 M€, inclou els actius propis de l’entitat, per 9,33 M€, i els 


actius adscrits pel CatSalut i l’ICS, per 2,10 M€.  


 


Pel que fa als actius propis, els imports comptabilitzats corresponen a les obres realitzades 


per l’IDI en els espais que li han estat cedits en ús en els diferents centres hospitalaris on 


realitza la seva activitat. El període d’amortització d’aquestes obres s’ha establert en 


quaranta anys. 


 


Les cessions d’ús es van formalitzar (excepte en dos casos que no s’han formalitzat), però 


no es van valorar i, consegüentment, tampoc no es van comptabilitzar. 


 


D’altra banda, atès que la formalització de les cessions d’ús van ser per un període de 


trenta anys, l’amortització de les inversions realitzades s’hauria d’adaptar a aquest termini.  


 


 


2.2.1.3. Deutors 


El saldo de Deutors de l’Institut al tancament de l’exercici 2013 era de 21,24 M€, amb el 


detall següent: 


 
Quadre 7. Deutors 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Clients per vendes i prestació de serveis 21.215.910,43 17.236.737,69 23,1 


Deutors diversos 1.905,96 5.075,52 (62,4) 


Administracions públiques 23.724,80 31.420,00 (24,5) 


Deutors comercials i altres comptes a cobrar 21.241.541,19 17.273.233,21 23,0 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 
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L’epígraf Clients per vendes i prestació de serveis inclou el saldo de 19,55 M€ pendent de 


cobrament pels imports facturats a l’ICS, d’acord amb les condicions fixades en els dife-


rents convenis de col·laboració formalitzats entre les parts, que representa el 92,1% del sal-


do deutor de l’exercici i correspon a la facturació d’activitat compresa, principalment, entre 


els mesos d’abril i desembre del 2013. La resta correspon a la facturació a l’ICO, al CatSalut 


i a entitats assistencials públiques i privades. Aquest epígraf inclou també la provisió per 


deteriorament de valor d’aquests saldos al tancament de l’exercici, per 15.997,20 €. 


 


L’11 de novembre del 2013, l’Institut i l’ICS van subscriure un conveni de relacions generals 


(amb posterioritat a l’inici de la seva vigència), l’objecte del qual inclou la realització per part 


de l’IDI de les angio-radiologies diagnòstiques i intervencionistes sol·licitades per l’Hospital 


de la Vall d’Hebron, i la realització de les proves de suport diagnòstic i les tasques 


d’investigació i docència sol·licitades pels diferents centres hospitalaris i d’atenció primària 


de l’ICS. Les tarifes aplicades als serveis estan incloses en els annexos del conveni.  


 


A més a més, aquest conveni recull la posada en funcionament del procés d’integració de 


la radiologia de l’ICS i l’IDI en els territoris de Girona i Tarragona – Terres de l’Ebre. Les 


particularitats d’aquesta relació es van determinar en dos convenis singulars formalitzats 


l’abril del 2013.  


 


Les clàusules del conveni preveuen que l’IDI aplicarà un descompte del 9% sobre la to-


talitat de l’import facturat a l’ICS 


 


El saldo pendent de cobrar de l’ICO a 31 de desembre, d’1,18 M€, correspon a la fac-


turació de l’activitat realitzada en el darrer quadrimestre de l’any en el marc del conveni de 


col·laboració formalitzat entre ambdues parts el 17 de desembre del 2009. 


 


 


2.2.2. Passiu 


2.2.2.1. Fons propis 


Al tancament de l’exercici 2013 els fons propis de l’IDI eren positius en 16,94 M€, i incloïen 


el Patrimonial adscrit, de 4,10 M€; les aportacions al Fons social, de 7,37 M€; les Reserves, 


de 4,32 M€, i el Resultat de l’exercici, d’1,15 M€. 


 
Quadre 8. Fons propis 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Patrimoni adscrit 4.098.148,06 4.098.148,06 0,0 


Fons social 7.368.150,38 4.788.064,69 53,9 


Reserva per ajustaments de patrimoni net 4.321.265,76 4.321.265,76 0,0 


Resultat de l’exercici 1.150.464,07 2.580.085,69 (55,4) 


Fons propis 16.938.028,27 15.787.564,20 7,3 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 
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L’any 2013 es va aplicar el resultat de l’exercici 2012, de 2,58 M€, al Fons social de l’entitat. 


 


 


2.2.2.2. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


El 31 de desembre del 2013 l’epígraf Subvencions, donacions i llegats del patrimoni net de 


l’Institut presentava un saldo de 4,78 M€, amb el detall següent:  


 
Quadre 9. Subvencions, donacions i llegats rebuts 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Aportacions del CatSalut 3.784.425,02 3.915.967,50 (3,4) 


Subvenció del Fons d’investigacions sanitàries 0,00 1.360,29 (100,0) 


Altres subvencions, donacions i llegats 992.250,00 1.365.888,14 (27,4) 


Subvencions, donacions i llegats rebuts 4.776.675,02 5.283.215,93 (9,6) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


Durant l’exercici 2013 no s’han produït altes per noves subvencions atorgades. D’altra 


banda, la imputació als resultats de l’exercici 2013 pel sanejament de les subvencions 


concedides en anys anteriors ha estat de 0,51 M€. 


 


 


2.2.2.3. Provisions a llarg termini 


El 31 de desembre del 2013 l’epígraf Provisions a llarg termini presentava un saldo de 


0,17 M€, amb el detall següent: 


 
Quadre 10. Provisions a llarg termini 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Provisions per retribucions del personal 135.919,48 135.919,48 0,0 


Provisions per a altres responsabilitats 30.000,00 - - 


Provisions a llarg termini 165.919,48 135.919,48 22,1 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


L’exercici 2013 l’entitat va fer una provisió de 30.000,00 € per fer front al recurs interposat 


contra l’acomiadament de dos professionals externs que prestaven serveis a l’entitat. 


 


 


2.2.2.4. Deutes a llarg i a curt termini 


El saldo de l’epígraf Deutes a llarg termini de l’exercici 2013 va ser de 5,99 M€, i a curt 


termini, de 3,36 M€. El detall es mostra a continuació: 
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Quadre 11. Deutes a curt i a llarg termini 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Creditors per arrendament financer a llarg termini 5.990.798,69 8.060.189,19 (25,7) 


Deutes a llarg termini 5.990.798,69 8.060.189,19 (25,7) 


Creditors per arrendament financer a curt termini 2.853.109,64 2.903.201,60 (1,7) 


Partides pendents d’aplicació 39.937,18 - - 


Fiances rebudes 1.778,00 - - 


Altres passius financers 465.140,42 510.414,20 (8,9) 


Deutes a curt termini 3.359.965,24 3.413.615,80 (1,6) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


L’epígraf Deutes a llarg termini per arrendament financer, amb un saldo de 5,99 M€ el 31 


de desembre del 2013, correspon a les quotes pendents de venciment dels contractes per 


al subministrament d’equipament mèdic i assistencial. La despesa financera corresponent 


als interessos meritats durant el 2013 va ser de 0,28 M€. 


 


La Resolució de la Direcció General de Política Financera i Assegurances i Tresor de la Ge-


neralitat de Catalunya del 25 d’abril del 2013 va autoritzar l’entitat a renovar la disposició de 


la pòlissa corporativa fins a un màxim d’1,65 M€, des del 15 de juliol del 2013 fins al 15 de 


juliol del 2014. El 31 de desembre del 2013 l’Institut no havia disposat d’aquesta pòlissa. 


 


 


2.2.2.5. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


L’epígraf Creditors comercials i altres comptes a pagar al tancament de l’exercici 2013 pre-


sentava un saldo de 12,36 M€, amb el detall següent: 


 
Quadre 12. Creditors comercials i altres comptes a pagar 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Proveïdors 7.470.436,33 5.506.681,15 35,7 


Creditors diversos 2.806.674,97 1.763.066,52 59,2 


Remuneracions pendents de pagament 1.281.731,08 1.217.557,49 5,3 


Altres deutes amb administracions públiques 797.921,75 522.850,17 52,6 


Creditors comercials i altres comptes a pagar 12.356.764,13 9.010.155,33 37,1 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


El saldo de Deutes amb administracions públiques inclou l’import pendent de pagament a 


l’Agència Tributària, de 0,43 M€, i a la Tresoreria de la Seguretat Social, de 0,37 M€, per la 


liquidació de l’Impost sobre la renda i les cotitzacions del mes de desembre del 2013, res-


pectivament. 


De la fiscalització d’aquesta àrea es pot fer l’observació següent: 
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Pagament a proveïdors 


D’acord amb les estimacions efectuades, el termini mitjà de pagament de l’Institut a pro-


veïdors l’any 2013 va ser de dos-cents noranta-cinc dies. D’acord amb la Llei 15/2010, del 


5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, en la qual s’estableixen les mesures de lluita 


contra la morositat en operacions comercials, el termini de pagament havia de ser de 


trenta dies.  


 


Cal tenir en compte, però, que l’any 2013 l’Institut es va acollir al mecanisme extraordinari 


de pagament a proveïdors del Instituto de Crédito Oficial, per 4,80 M€, i del Fons de 


liquiditat autonòmica, per 2,08 M€, saldos que al tancament de l’exercici estaven pendents 


de cobrament. El Instituto de Crédito Oficial va abonar als proveïdors l’import el mes de 


febrer del 2014, mentre que en el cas del pagament delegat a través del Fons de liquiditat, 


es va fer una transferència d’aquests fons a la Tresoreria Corporativa de la Generalitat el 30 


de desembre del 2013.  


 


 


2.3. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 


Al tancament de l’exercici 2013 el Compte de pèrdues i guanys de l’Institut presentava 


beneficis per 1,15 M€, import inferior als beneficis de l’exercici anterior, que van ser de 


2,58 M€. El detall es presenta a continuació: 


 


Quadre 13. Compte de pèrdues i guanys 


 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 
    


Operacions continuades    


Import net xifra de negocis 32.700.929,00 30.708.049,86 6,5 


Aprovisionaments (8.006.103,12) (7.099.616,46) 12,8 


Altres ingressos d’explotació 1.527.061,26 1.362.390,24 12,1 


Despeses de personal (17.635.675,09) (15.696.087,31) 12,4 


Altres despeses d’explotació (4.683.833,43) (4.348.836,60) 7,7 


Amortització de l’immobilitzat (2.982.831,28) (2.858.328,32) 4,4 


Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 506.540,91 746.096,24 (32,1) 


Excessos de provisions 2.011,24 5.826,99 (65,5) 


Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (479,81) 138,16 (447,3) 
    


Resultat d’explotació 1.427.619,68 2.819.632,80 (49,4) 
    


    


Ingressos financers 140,52 1.407,20 (90,0) 


Despeses financeres 277.296,13 240.954,31 15,1 
    


Resultat financer (277.155,61) (239.547,11) 15,7 
    


Resultat de l’exercici 1.150.464,07 2.580.085,69 (55,4) 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


En els apartats següents es presenten els fets més destacables que es desprenen del 


treball de fiscalització, referits a cadascuna de les àrees del Compte de pèrdues i guanys. 


La fiscalització de les despeses de personal es recull en l’apartat 2.9 de l’informe. 
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2.3.1. Import net de la xifra de negocis 


L’import d’Ingressos per prestació de serveis de l’exercici 2013 va ser de 32,70 M€, amb el 


detall següent: 


 


Quadre 14. Ingressos per prestació de serveis 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


ICS 28.013.452,79 26.553.975,30 5,5 


CatSalut 62.373,99 56.736,75 9,9 


Altres entitats (ICO, Gestió de Serveis Sanitaris, etc.) 4.522.278,62 4.021.697,21 12,4 


Mútues 93.286,60 67.936,00 37,3 


Particulars 6.568,00 5.492,30 19,6 


Subproductes i residus 2.969,00 2.212,30 34,2 


Import net de la xifra de negocis 32.700.929,00 30.708.049,86 6,5 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


L’import de la xifra de negocis de l’Institut l’any 2013 té el seu origen en els ingressos factu-


rats a l’ICS (85,7%), a l’ICO (12,0%), a Gestió de Serveis Sanitaris (0,5%), al CatSalut (0,2%), 


a les mútues d’assegurances (0,3%) i altres tercers per la prestació dels serveis d’activitat 


assistencial, en virtut dels convenis formalitzats entre les parts (vegeu l’apartat 2.2.1.3). 


 


La xifra de negocis per l’activitat facturada a l’ICS inclou les prestacions assistencials i els 


descomptes aplicats segons el conveni següents: 


 


Quadre 15. Ingressos facturats a l’ICS, any 2013 


Concepte Import 


Atenció primària (a) 587.694,78 


Hospital Dr. Josep Trueta (Girona) 1.676.332,19 


Hospital Germans Trias i Pujol (Metropolitana Nord) 1.473.142,00 


Hospital Verge de la Cinta (Terres de l’Ebre) 264.680,54 


Hospital Joan XXIII (Tarragona) 817.425,64 


Hospital Arnau de Vilanova (Lleida) 2.751.133,78 


Hospital Sant Llorenç (Viladecans) 46.271,00 


Hospital Universitari de Bellvitge (Metropolitana Sud) 2.518.195,00 


Hospital General Vall d’Hebron 15.327.142,34 


Centre corporatiu 290.645,00 


Àmbit territorial (b) 4.621.977,00 


Total 30.374.639,27 


Reducció facturació (2.361.186,48) 


Total 28.013.452,79 


Imports en euros. 


Notes:  


(a) La prestació de serveis en l’àmbit de l’atenció primària de l’ICS inclou totes les regions: Metropolitana Nord i 


Sud, Lleida, Girona, Tarragona i Terres de l’Ebre. 


(b) El concepte Àmbit territorial inclou tota la facturació dels territoris integrats de Girona i Tarragona – Terres de 


l’Ebre des del mes de juny fins al desembre. 
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2.3.2. Aprovisionaments 


En l’exercici 2013 l’import dels consums d’explotació va ser de 8,01 M€, amb el detall 


següent: 


 


Quadre 16. Aprovisionaments 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Consums de mercaderies 3.347.524,94 3.053.379,17 9,6 


Consums de primeres matèries i altres matèries consumibles 2.719.333,90 2.319.111,06 17,3 


Compres d’altres aprovisionaments 47.304,32 32.663,62 44,8 


Treballs realitzats per altres empreses 1.915.352,20 1.689.278,32 13,4 


Variació d’existències de mercaderies 3.987,35 (31.096,96) (112,8) 


Variació d’existències de primeres matèries (27.399,59) 36.281,25 (175,5) 


Aprovisionaments 8.006.103,12 7.099.616,46 12,8 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


L’epígraf Consums de mercaderies inclou, principalment, les despeses per l’adquisició de 


radiofàrmacs, d’1,27 M€, i contrastos, de 2,01 M€, mentre que les partides més significa-


tives de l’epígraf Consums de primeres matèries i altres matèries consumibles corresponen 


a l’adquisició de material d’intervencionisme, pròtesis, catèters, microguies i sistemes 


d’embolització, entre altre material, per 2,30 M€, i d’altres materials d’un sol ús. Les despe-


ses més importants vinculades a aquests subministraments han estat adjudicades mit-


jançant procediments de contractació (vegeu l’apartat 2.8.1). 


 


L’import de l’epígraf Treballs realitzats per altres empreses inclou, entre altres, les despe-


ses repercutides per l’ICS pels serveis prestats pel seu personal sanitari, de 0,89 M€, en 


virtut de les previsions del conveni de col·laboració, i els serveis de neteja, de 0,40 M€. 


 


En relació amb aquestes despeses es posa de manifest l’observació següent: 


 


Despeses derivades del conveni de relacions generals amb l’ICS 


La facturació dels serveis que va realitzar l’ICS en les dependències que l’Institut tenia en 


els centres assistencials dels territoris integrats l’any 2013 de Tarragona i Terres de l’Ebre, 


de 0,24 M€, va ser objecte de compensació amb els serveis prestat per l’IDI als benefi-


ciaris de l’ICS d’aquells centres. D’acord amb el Pla general de comptabilitat, les despeses 


i els ingressos s’han d’enregistrar d’acord amb el principi de no compensació, és a dir se-


paradament uns dels altres. 
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2.3.3. Altres ingressos d’explotació 


En l’exercici 2013 el saldo de l’epígraf Altres ingressos d’explotació, d’1,53 M€, inclou les 


subvencions d’explotació incorporades a resultat de l’exercici, 0,13 M€, i altres ingressos 


vinculats a la gestió corrent de l’entitat, per 1,40 M€. 


 


Quadre 17. Altres ingressos d’explotació 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 127.047,35 148.567,34 (14,5) 


Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.400.013,91 1.213.822,90 15,3 


Altres ingressos d’explotació 1.527.061,26 1.362.390,24 12,1 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


 


2.3.4. Despeses de personal 


Al tancament de l’exercici 2013 les despeses de personal són de 17,64 M€, i presenten un 


increment d’un 12,4% respecte a les despeses de l’exercici 2012, de 15,70 M€.  


 


Quadre 18. Despeses de personal 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Sous i salaris 13.842.714,19 12.255.882,00 12,9 


Indemnitzacions 12.615,16 45.091,12 (72,0) 


Seguretat Social empresa 3.453.482,95 3.123.752,01 10,6 


Altres despeses socials 326.862,79 271.362,18 20,5 


Despeses de personal 17.635.675,09 15.696.087,31 12,4 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


En l’apartat 2.9 s’analitzen els aspectes vinculats a les despeses de personal. 


 


 


2.3.5. Altres despeses d’explotació 


Al tancament de l’exercici 2013 les Altres despeses d’explotació van ser de 4,68 M€. El 


detall és el següent: 
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Quadre 19. Altres despeses d’explotació 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Manteniment d’equips 2.415.435,66 2.280.785,48 5,9 


Despeses d’explotació hospitals de l’ICS 1.087.106,10 939.088,50 15,8 


Reparacions i conservació 215.883,09 172.354,71 25,3 


Subministraments 154.052,31 136.058,86 13,2 


Arrendaments i cànons 121.251,81 123.305,19 (1,7) 


Despeses d’investigació 102.652,90 121.751,88 (15,7) 


Estudis i altres treballs 71.998,35 48.766,22 47,6 


Assegurances 71.410,30 72.858,54 (2,0) 


Tributs 27.940,28 29.711,10 (6,0) 


Pèrdues, deterioració i variacions per operacions comercials 17.524,67 12.277,72 42,7 


Altres despeses de gestió 398.577,96 411.878,40 (3,2) 


Altres despeses d’explotació 4.683.833,43 4.348.836,60 7,7 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


L’import de l’epígraf Manteniment d’equips, de 2,42 M€, correspon principalment a les 


despeses fixes, de 2,06 M€, i a les despeses variables, de 0,30 M€, derivades del manteni-


ment dels equips assistencials adquirits mitjançant contractes d’arrendament financer 


(vegeu l’apartat 2.8.2). El saldo de Despeses d’explotació dels hospitals de l’ICS, cor-


respon a les despeses facturades per l’ICS a l’IDI en el marc del conveni de relacions 


generals (vegeu l’apartat 2.2.1.3). 


 


Les despeses per arrendaments i cànons, de 0,12 M€, corresponen principalment a l’im-


port del lloguer dels espais que l’IDI ocupa als diversos edificis del Parc Sanitari Pere 


Virgili. 


 


En l’epígraf Altres despeses de gestió, de 0,40 M€, hi figuren enregistrades les despeses 


per consums, el material d’oficina, les dietes, les despeses de manteniment de mobiliari i 


equips informàtics i d’oficina i els serveis professionals, entre altres. 


 


En l’apartat 2.8 de l’informe s’analitza la contractació dels serveis i subministraments més 


significatius realitzada en el període fiscalitzat, vinculats a aquestes despeses. 


 


 


2.3.6. Resultat financer 


En l’exercici 2013 l’import del Resultat financer va ser negatiu en 0,28 M€. 
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Quadre 20. Resultat financer 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


    


Ingressos financers    


Interessos comptes tresoreria 140,52 513,53 (72,6) 


Altres interessos 0,00 893,67 (100,0) 
    


Despeses financeres    


Interessos d’equips en arrendament financer 277.296,13 239.442,12 15,8 


Interessos de pòlisses de crèdit 0,00 1.512,19 (100,0) 
    


Resultat financer (277.155,61) (239.547,11) 15,7 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


Les despeses financeres de l’exercici corresponen als interessos meritats pels contractes 


d’arrendament financer dels equips assistencials adquirits.  


 


 


2.4. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 


Les transaccions durant l’exercici 2013 entre l’Institut de Diagnòstic per la Imatge i les 


entitats que hi estan vinculades es detallen en el quadre següent: 


 


Quadre 21. Transaccions amb entitats vinculades 


 Ingressos Despeses 


Entitat vinculada 


Prestacions de 


serveis 


Subvencions i altres 


ingressos d’explotació Aprovisionaments 


Serveis 


exteriors 


ICS 28.013.452,79 833.883,85 1.315.315,72 1.089.146,02 


CatSalut 62.373,99 - - - 


ICO 3.926.491,86 - 53.586,97 153.806,62 


Gestió de Serveis Sanitaris 153.503,34 - - - 


Institut d’Assistència Sanitària 704,00 - - - 


Parc Sanitari Pere Virgili - - 21.809,22 141.936,55 


Total 32.156.525,98 833.883,85 1.390.711,91 1.384.889,19 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge de l’exercici 2013. 


 


Els saldos amb entitats vinculades inclosos en el Balanç de l’Institut al tancament de 


l’exercici són els següents: 
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Quadre 22. Saldos amb entitats vinculades 


 Saldos deutors Saldos creditors 


Entitat vinculada Clients Deutors diversos Proveïdors Creditors diversos 


ICS 19.555.260,40 - 1.948.294,32 - 


CatSalut 13.873,37 - - - 


ICO 1.182.398,26 - 82.610,53 - 


Gestió de Serveis Sanitaris 43.405,00 - - - 


Institut d’Assistència Sanitària 554,00 - - - 


Parc Sanitari Pere Virgili - - - 13.533,71 


Total 20.795.491,03 - 2.030.904,85 13.533,71 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge de l’exercici 2013. 


 


L’any 2013, l’IDI tenia vigents quatre convenis amb l’ICO: un conveni del 2003 relatiu a 


protecció radiològica per les instal·lacions del sistema PET (tomografia per emissió de 


positrons) dins l’Hospital Universitari de Bellvitge; un conveni del 2006 relatiu a l’adscripció 


a l’ICO d’un depòsit de medicaments situat a l’Hospital de la Vall d’Hebron; un conveni del 


2007 relatiu als espais que l’IDI ocupa a l’edifici Duran i Reynals i, un quart conveni del 


2012 relatiu al servei de protecció radiològica a les comarques de Girona. 


 


Així mateix, l’IDI va formalitzar un conveni l’any 2003 amb el Parc Sanitari Pere Virgili per la 


cessió d’ús dels espais i les despeses comuns dels edificis que l’Institut ocupa al Parc 


Sanitari, ampliat en successives ocasions els anys 2005, 2007 i 2008. 


 


De la fiscalització d’aquesta àrea es fa l’observació següent: 


 


Convenis entre parts vinculades 


El conveni de col·laboració amb l’ICO per a l’activitat de protecció radiològica a l’Hospital 


Universitari de Bellvitge va ser formalitzat l’any 2003, amb una vigència anual prorrogable 


de forma tàcita per períodes anuals. De conformitat amb l’article 110 de la Llei 26/2010, del 


3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Cata-


lunya, quan el conveni comporta compromisos de despesa les pròrrogues han de ser 


necessàriament expresses. 


 


D’altra banda, l’entitat no disposa de cap acord que reguli les transaccions realitzades 


amb l’entitat vinculada Gestió de Serveis Sanitaris. 


 


 


2.5. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 


Al tancament de l’exercici 2013 l’Estat de canvis en el patrimoni net de l’IDI presentava un 


saldo de 21,71 M€, amb un increment net respecte al seu saldo a l’inici de l’exercici de 


0,64 M€. 







 


 


3
2
 


Quadre 23. Estat de canvis en el patrimoni net. Exercici 2013 


Concepte 


Patrimoni rebut 


en adscripció Reserves 


Reserva ajust 


patrimoni 


Resultat de 


l’exercici 


Subvencions, 


donacions i 


llegats rebuts Total 


Saldo final de l’any 2011 4.098.148,06 3.949.584,36 4.321.265,76 838.480,33 6.029.312,17 19.236.790,68 


Saldo ajustat inici de l’any 2012 4.098.148,06 3.949.584,36 4.321.265,76 838.480,33 6.029.312,17 19.236.790,68 


Total ingressos i despeses reconeguts - - - 2.580.085,69 (746.096,24) 1.833.989,45 


Aplicació del resultat - 838.480,33 - (838.480,33) - 0,00 


Saldo final de l’any 2012 4.098.148,06 4.788.064,69 4.321.265,76 2.580.085,69 5.283.215,93 21.070.780,13 


Saldo ajustat inici de l’any 2013 4.098.148,06 4.788.064,69 4.321.265,76 2.580.085,69 5.283.215,93 21.070.780,13 


Total ingressos i despeses reconeguts - - - 1.150.464,07 (506.540,91) 643.923,16 


Aplicació del resultat - 2.580.085,69   (2.580.085,69) - 0,00 


Saldo final de l’any 2013 4.098.148,06 7.368.150,38 4.321.265,76 1.150.464,07 4.776.675,02 21.714.703,29 


Imports en euros. 


Font: Estat de canvis en el patrimoni net de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge de l’exercici 2013. 
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2.6. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 


Al tancament de l’exercici 2013 l’estat de fluxos d’efectiu de l’IDI respecte al corresponent 


a l’exercici 2012 presenta un increment net en els fluxos d’efectiu de l’entitat de 868,09 €. 


 
Quadre 24. Estat de fluxos d’efectiu 


Concepte 2013 2012 


    


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ 2.427.374,83 2.429.772,84 
    


Resultat de l’exercici abans d’impostos 1.150.464,07 2.580.085,69 
    


Ajustaments del resultat 2.785.435,52 2.392.362,91 


Amortització de l’immobilitzat 2.982.831,28 2.858.328,32 


Variació de provisions 31.509,73 40.121,54 


Imputació de subvencions (506.540,91) (746.096,24) 


Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat 479,81 462,18 


Ingressos financers (140,52) (1.407,20) 


Despeses financeres 277.296,13 240.954,32 
    


Canvis en el capital corrent (1.231.369,15) (2.303.128,65) 


Existències (23.412,24) 5.184,28 


Deutors i altres comptes a cobrar (3.974.881,81) (5.036.596,69) 


Altres actius corrents 71.266,31 94.543,37 


Creditors i altres comptes per pagar 2.695.658,59 2.633.740,38 
    


Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (277.155,61) (239.547,11) 


Pagament d’interessos (277.296,13) (240.954,31) 


Cobrament d’interessos 140,52 1.407,20 
    


    


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ (261.750,50) (7.570.303,54) 
    


Pagaments per inversions (261.750,50) (7.570.303,54) 


Immobilitzat intangible i material (261.750,50) (7.570.303,54) 
    


    


FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (2.164.756,24) 5.137.567,54 
    


Cobrament i pagament per instruments de patrimoni 0,00 7.813.490,00 


Emissió d’instruments de patrimoni 0,00 7.813.490,00 
    


Cobrament i pagament per passiu financer (2.164.756,24) (2.675.922,46) 


Deutes amb entitats de crèdit (2.164.756,24) 5.137.567,54 
    


AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L’EFECTIU O EQUIVALENT 868,09 (2.963,16) 


    


Efectiu o equivalent a l’inici de l’exercici 3.821,89 6.785,05 
    


Efectiu o equivalent al final de l’exercici 4.689,98 3.821,89 
    


Imports en euros. 


Font: Estat de fluxos d’efectiu de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge de l’exercici 2013. 


 


 


2.7. PRESSUPOST 


2.7.1. Liquidació del pressupost 


L’exercici 2013 la Generalitat de Catalunya i els seus ens dependents van desenvolupar la 


seva activitat amb el pressupost prorrogat de l’exercici 2012. El 27 de desembre del 2012 
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el Govern va aprovar el Decret 170/2012, pel qual s’establien els criteris d’aplicació de la 


pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013, mentre no entressin 


en vigor els del 2013. Posteriorment, aquest Decret va ser modificat pel Decret 164/2013, 


del 14 de maig, que va regular la gestió del pressupost prorrogat fins al final de l’exercici. 


Així, el pressupost prorrogat de l’Institut per a l’exercici 2013 presentava un volum d’ingres-


sos i de despeses de 31,16 M€. 


 


El mes d’abril del 2013 l’Institut va elaborar un nou avantprojecte de pressupost per 


35,68 M€. Aquest increment dels ingressos i de les despeses corresponia al procés d’inte-


gració dels territoris de Tarragona, de les Terres de l’Ebre i de Girona (vegeu l’apartat 


1.2.2). 


 


En la Liquidació del pressupost hi consta el pressupost prorrogat com a pressupost inicial i 


el pressupost aprovat pel Consell d’Administració com a pressupost definitiu. La diferència 


entre un pressupost i altre, de 4,52 M€, consta com a modificacions pressupostàries, i 


afecta principalment els capítols de personal i de despeses corrents. 


 


La Liquidació del pressupost i el Resultat pressupostari de l’Institut de l’exercici fiscalitzat 


es presenten en els quadres següents. La pràctica totalitat dels ingressos registrats en el 


capítol 3, Taxes i altres ingressos, correspon a la contraprestació obtinguda per la pres-


tació dels serveis d’assistència sanitària facturats a l’Institut Català de la Salut, al CatSalut i 


a altres entitats d’assegurança privada. 


 
Quadre 25. Liquidació del pressupost de l’exercici 2013 


Ingressos 


Pressupost 


inicial  Modificacions 


Pressupost 


 definitiu 


Drets 


liquidats  


Estructura 


liquidació 


% 


Grau 


d’execució 


% 


3. Taxes i altres ingressos  31.160.605,08 4.518.677,59 35.679.282,67 34.056.067,61 100,0 95,5 


4. Transferències corrents - - - 15.817,35 - - 


5. Ingressos patrimonials 1.000,00 (700,00) 300,00 140,52 0,0 46,8 


Operacions corrents 31.161.605,08 4.517.977,59 35.679.582,67 34.072.025,48 100,0 95,5 


Total pressupost d’ingressos 31.161.605,08 4.517.977,59 35.679.582,67 34.072.025,48 100,0 95,5 


Despeses 


Pressupost 


inicial Modificacions 


Pressupost 


definitiu 


Obligacions 


reconegudes 


Estructura 


liquidació  


% 


Grau 


d’execució 


% 


1. Remuneracions del personal 15.898.457,56 1.892.093,10 17.790.550,66 17.308.812,30 50,8 97,3 


2. Despeses béns corr. i serveis 12.209.242,44 2.779.561,83 14.988.804,27 13.000.987,61 38,2 86,7 


3. Despeses financeres 340.366,28 (56.225,86) 284.140,42 277.987,89 0,8 97,8 


4. Transferències corrents  - - - 3.000,00 0,0 - 


Operacions corrents 28.448.066,28 4.615.429,07 33.063.495,35 30.590.787,80 89,8 92,5 


6. Inversions reals 2.713.538,80 (97.451,48) 2.616.087,32 2.410.081,25 7,1 92,1 


Operacions de capital 2.713.538,80 (97.451,48) 2.616.087,32 2.410.081,25 7,1 92,1 


Total pressupost de despeses 31.161.605,08 4.517.977,59 35.679.582,67 33.000.869,05 96,9 92,5 


Superàvit/dèficit    1.071.156,43   


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge de l’exercici 2013. 
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Al tancament de l’exercici la Liquidació del pressupost, aprovada juntament amb la resta 


de comptes anuals pel Consell d’Administració el 27 de maig del 2014, presentava un su-


peràvit d’1,07 M€. 


 


Quadre 26. Resultat pressupostari de l’exercici 2013 


Resultat pressupostari Import 


Ingressos corrents 34.072.025,48 


Despeses corrents (30.590.787,80) 


Pressupost d’explotació (saldo) 3.481.237,68 


Ingressos de capital 0,00 


Despeses de capital 2.410.081,25 


Pressupost de capital (saldo) (2.410.081,25) 


Superàvit/Dèficit de l’exercici 1.071.156,43 


Imports en euros. 


Font: Liquidació del pressupost de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge de l’exercici 2013. 


 


El resultat pressupostari té el seu origen, d’una banda, en el superàvit originat per la liqui-


dació de les operacions corrents, de 3,48 M€, i de l’altra, en el dèficit derivat de la liquida-


ció de les operacions de capital, de 2,41 M€, que han estat finançades amb ingressos del 


pressupost corrent.  


 


Les observacions que es fan de la fiscalització d’aquesta àrea són les següents: 


 


a) Gestió del pressupost 


L’IDI va elaborar la Liquidació del pressupost de l’exercici fiscalitzat transposant els 


imports del Compte de resultats de la comptabilitat financera i les conciliacions oportunes. 


L’Institut no segueix puntualment les fases de la gestió pressupostària, la qual cosa no 


permet fer l’adequat seguiment pressupostari de les operacions, comprovar la preceptiva 


existència de crèdit, en cas que es tramitin expedients subjectes a la normativa de con-


tractació de les administracions públiques ni fiscalitzar l’execució pressupostària de les 


operacions de l’exercici. 


 


b) Programa d’actuació, inversions i finançament 


L’entitat no disposa d’un Programa d’actuació, inversions i finançament, en contra del que 


estableix l’article 28 del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el 


text refós de l’Estatut de l’empresa pública catalana. Aquest programa ha de contenir un 


estat que detalli les inversions reals i financeres a fer durant l’exercici; un estat que espe-


cifiqui les aportacions de la Generalitat i altres entitats, i també de les altres fonts de fi-


nançament de les inversions; l’expressió dels objectius a assolir durant l’exercici, i una 


memòria de l’avaluació econòmica de les inversions a efectuar en l’exercici.  
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2.7.2. Conciliació del Resultat de l’exercici amb el Resultat pressupostari  


A continuació es presenta la conciliació del Resultat de l’exercici i el Resultat pressupostari 


de l’exercici 2013: 


 


Quadre 27. Conciliació del Resultat de l’exercici amb el Resultat pressupostari 


Concepte Import 


Resultat pressupostari (superàvit) 1.071.156,43 


  


(+) Ingressos no pressupostaris 662.646,21 


Ingressos a distribuir en diversos exercicis 506.540,91 


Altres ingressos 156.105,30 
  


(–) Despeses no pressupostàries 2.993.419,82 


Amortitzacions de l’immobilitzat 2.982.831,28 


Variació d’existències (23.412,24) 


Baixes d’immobilitzat 479,81 


Variació de dotacions per insolvències 3.520,97 


Provisions 30.000,00 
  


(+) Despeses no financeres 2.410.081,25 


Inversions  2.410.081,25 
  


Resultat de l’exercici (benefici) 1.150.464,07 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge de l’exercici 2013. 


 


 


2.7.3. Romanent de tresoreria 


El Romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2013, que quantifica el superàvit o dèficit 


de finançament acumulat i a curt termini de l’Institut, era positiu de 8,30 M€. 


 


Quadre 28. Romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2012 i del 2013 


Concepte Saldos a 31.12.2012 Saldos a  31.12.2013 


Drets pendents de cobrament 17.287.166,39 21.256.984,10 


Obligacions pendents de pagament  (10.276.939,39) (13.641.324,90) 


Fons líquids 1.971.351,48 2.630.011,88 


Saldos de dubtós cobrament (13.933,18) (15.442,91) 


Romanent de tresoreria afectat - (1.933.000,00) 


Romanent de tresoreria per a despeses generals 8.967.645,30 8.297.228,17 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


El Romanent de tresoreria afectat, d’1,93 M€, correspon als crèdits incorporats al pressu-


post de l’exercici següent per al finançament del pla d’inversions. 
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2.8. CONTRACTACIÓ 


En el marc regulador de la contractació del sector públic, l’Institut es troba subjecte a 


l’aplicació íntegra de les prescripcions de la normativa de contractes de les administra-


cions públiques, en virtut del que disposa l’article 3.2 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), atès que té la consideració de poder adjudicador administració 


pública.  


 


L’entitat ha elaborat plecs de clàusules tipus per a la tramitació dels procediments oberts i 


els negociats així com un procediment general de compres, però no té establerts for-


malment circuits o protocols interns sobre els processos de contractació.7 


 


D’acord amb l’article 6 dels Estatuts, el Consell d’Administració és competent per aprovar 


els contractes d’obres, serveis i subministrament que faci l’entitat. El 19 d’octubre del 2004 


el Consell d’Administració va delegar en el gerent la funció d’òrgan de contractació.  


 


L’any 2013 l’Institut va adjudicar contractes de subministraments i de serveis per 7,96 M€, 


d’acord amb el desglossament que consta en quadre següent. La Sindicatura ha fiscalitzat 


totes les licitacions. 


 


Quadre 29. Contractes licitats durant l’any 2013 


Tipus Nombre Import adjudicat 


Subministraments 8 4.217.937,21 


Serveis 8 3.744.794,23 


Total 16 7.962.731,44 


Imports en euros, IVA inclòs.  


 


En relació amb els procediments d’adjudicació d’aquests contractes, es posen de manifest 


les observacions següents, de caràcter general:  


 


a) Manca de negociació en els procediments negociats 


L’any 2013 l’entitat va utilitzar en onze ocasions el procediment negociat per adjudicar 


serveis i subministraments. Amb tot, en l’expedient no hi ha constància que l’òrgan de 


contractació negociés amb els licitadors les ofertes presentades a fi d’adaptar-ne el 


contingut als requisits indicats en el plec de clàusules administratives particulars i, en últim 


terme, identificar l’oferta econòmicament més avantatjosa, en contra el que disposa l’article 


169 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  


 


 


7. Text modificat arran de l’al·legació 2.8, Contractació, presentada per l’Institut. 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 11/2015 


38 


La negociació és l’element essencial i definidor que justifica la utilització d’aquest tipus de 


procediments i que ha de servir per definir els pactes i condicions del contracte.8 


b) Motivació de les puntuacions assignades als informes tècnics 


En quatre casos, els informes tècnics de valoració de les ofertes presentades en els pro-


cediments no motiven suficientment les puntuacions assignades en cadascun dels criteris 


valorats.  


 


El contingut de la motivació ha d’expressar, entre altres aspectes, per què l’aplicació dels 


criteris condueix al resultat individualitzat que atorga la preferència a un candidat davant 


dels altres, i ha de ser suficient perquè els interessats coneguin els motius de la resolució 


de la licitació per poder defensar els seus drets i interessos.9 


 


c) Execució contractual 


La comparació entre els imports adjudicats dels contractes formalitzats vigents l’any 2013 i 


els imports de les despeses comptabilitzades en el període d’execució dels contractes per 


als divuit proveïdors més significatius de l’Institut10 posa de manifest l’existència, en sis d’a-


quests proveïdors, d’un excés de despesa respecte a la despesa contractada d’almenys 


1,35 M€. 


 


Quadre 30. Volums de despesa i volums contractats. Any 2013 


Id. Descripció 


Volum 


d’operacions del 


proveïdor l’any 


2013 


Volum adjudicat 


per procediments 


de contractació 


vigents l’any 2013 


Diferència 


(excés de 


despesa) 


a Subministrament de contrast 1.120.156,43 787.636,88 332.519,55 


b Subministrament de radiofàrmacs 872.310,40 459.160,00 413.150,40 


c Subministrament de contrast 717.002,06 519.360,66 197.641,40 


d Subministrament de contrast i material d’intervencionisme 430.657,87 201.999,50 228.658,37 


e Subministrament de material d’intervencionisme 279.804,23 165.019,18 114.785,05 


f Subministrament de contrast 183.359,94 118.333,31 65.026,63 


Total 3.603.290,93 2.251.509,53 1.351.781,40 


Imports en euros. 


Font: Comptabilitat i contractació de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge de l’exercici 2013. Inclou contractes menors. 


 


 


8. Informe 4/2005, del 7 de juliol, de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 


de la Generalitat de Catalunya; Sentència Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 5 d’octubre del 2000 i 


Resolució 050/2011, del 24 de febrer, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, entre altres. 


9. Sentències del Tribunal Suprem del 20 de març del 2012 i 16 de març del 2013 i Resolucions del Tribunal 


Administratiu Central de Recursos Contractuals del 29 de desembre del 2012 i 18 d’abril del 2013, entre altres. 


10. Aquests proveïdors representen el 86,1% del volum de la despesa contractada per l’IDI l’any 2013. 
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D’acord amb les explicacions de l’entitat, aquestes despeses corresponen a subministra-


ments que s’adjudiquen mitjançant procediments de contractació, tot i que en determinats 


períodes no han comptat amb contracte vigent. 


 


L’anàlisi del Compte de pèrdues i guanys de l’exercici fiscalitzat ha posat de manifest 


l’existència d’altres despeses vinculades al subministrament de radiofàrmacs i material 


d’intervencionisme, les quals haurien requerit la seva adjudicació mitjançant procediments 


oberts o negociats de contractació, per un total de 0,13 M€. 


 


 


2.8.1. Contractació de subministraments 


L’any 2013 l’Institut va licitar un total de vuit contractes de subministrament per un total de 


4,26 M€, quatre dels quals superaven l’import dels llindars comunitaris. Sis dels vuit con-


tractes (expedients a, b, c, d, e i f) es van licitar per lots. En el quadre següent es presenta 


la relació de les licitacions de subministraments tramitades i fiscalitzades: 


 
Quadre 31. Contractes de subministraments licitats l’any 2013 


Id. 


Procedi-


ment Concepte Proveïdor 


Data del 


contracte 


Import 


adjudicat 


a Obert Subministrament de radiofàrmacs  01.07.2013 592.158,28 


   Iba Molecular Spain, SA  20.856,26 


   Covidien Spain, SL  56.293,40 


   GE Healthcare Bio-Sciences, SA  63.648,62 


   Barnatron, SA  451.360,00 


b Obert Subministrament de material d’intervencionisme  24.02.2014 1.730.862,73 


   Abbot Laboratories, SA  2.842,40 


   B. Braun Surgical, SA  1.056,00 


   Bard de España, SA  12.031,80 


   Biocablan, SL  3.168,00 


   Biosensors Iberia, SL  61.908,00 


   Biotronik, SA  10.213,50 


   Boston Scientific Iberia, SA  209.435,60 


   Cardiva 2, SL  37.587,44 


   Cook España, SA  104.550,01 


   Covidien Spain, SL  384.346,60 


   Edwards Lifesciences, SL  6.956,40 


   Hospidis, SL  10.587,50 


   Izasa Hospital, SLU  83.884,90 


   Johnson & Johnson, SA  18.033,40 


   Lexel, SL  23.475,10 


   Logsa, SL  3.017,41 


   Maquet Spain, SLU  4.537,50 


   Mercé V. Electromedicina, SL  28.957,50 


   Mermaid Medical Iberia, SL  2.296,80 


   Microflux, SA  46.334,20 


   Movaco, SA  166.757,60 


   Smiths Medical España, SRL  429,00 


   St. Jude Medical España, SA  13.085,60 


   Stryker Iberia, SL  116.667,31 


   Teleflex Medical  3.300,00 


   Terumo Europe España, SL  300.607,89 


   W.L. Gore y Asociados, SL  22.880,00 


   Wacrees, SA  51.915,27 
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Id. 


Procedi-


ment Concepte Proveïdor 


Data del 


contracte 


Import 


adjudicat 


c Obert Subministrament de roba estèril i no estèril  30.07.2013 72.212,06 


   Barna Import Medica, SA  14.336,82 


   Cardiva 2, SL  18.607,05 


   Distrauma, SL  9.596,35 


   Laboratorios Indas, SA  84,81 


   Medline International Iberia, SLU  496,32 


   Palex Medical, SA  603,22 


   Suministros Hospitalarios, SA  3.171,65 


   3M España, SA  25.315,84 


d Obert Subministrament de contrast no iònic, paramagnètic i oral  26.08.2013 913.258,25 


  Bayer Hispania, SLU  36.691,20 


   Covidien Spain, SL  382.421,05 


   GE Healthcare Bio-Sciences, SA  365.721,25 


   Guerbet, SA  34.009,91 


   Laboratorios Farmacéuticos Rovi, SL  94.414,84 


e Obert Subministrament d’equipament de diagnòstic  24.02.2014 473.460,00 


   Carestream Health Spain, SA  52.030,00 


   Fujifilm Europe GMBH  253.796,00 


   Radiologia, SA  167.634,00 


f Negociat Subministrament de radiofàrmacs  29.07.2013 30.391,13 


   GE Healthcare Bio-Sciences, SA  9.120,80 


   Covidien Spain, SL  13.470,33 


   Barnatron, SA  7.800,00 


g Negociat Subministrament d’un equip de ressonància magnètica Siemens, SA 07.11.2013 415.800,00 


h Negociat Subministrament d’equipament informàtic Semic, SA 08.11.2013 31.764,75 


Total    4.259.907,20 


Imports en euros, IVA inclòs. 


 


De la fiscalització dels expedients licitats el 2013 es fan les observacions següents: 


 


a) Aspectes de la tramitació 


L’adjudicació dels contractes dels expedients a, b, d i e es va realitzar sense l’adequada 


acreditació formal per part dels adjudicataris de trobar-se al corrent de les obligacions 


tributàries i de la Seguretat Social en contra del que preveu l’article 60 del TRLCSP. 


 


Pel que fa al contracte de l’expedient g, subjecte a regulació harmonitzada, no es va com-


plir el tràmit de publicitat de l’adjudicació al Butlletí Oficial de l’Estat i al Diari Oficial de la 


Unió Europea, en contra del que estableix l’article 154 del TRLCSP. 


 


b) Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 


El 4 de febrer del 2014 l’Institut va adjudicar els quatre lots de la licitació del subminis-


trament de diversos equipaments de diagnòstic per als centres de l’IDI de la província de 


Tarragona (expedient e) a tres dels licitadors que es varen presentar al concurs.  


 


Les ofertes econòmiques de dos dels adjudicataris, d’acord amb el Plec de clàusules ad-


ministratives particulars del contracte, podien ser considerades desproporcionades o anor-
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mals. En aquest sentit, en l’expedient no consta cap informe de la Mesa de contractació 


valorant aquest fet, i en conseqüència sobre la conveniència de donar audiència als li-


citadors corresponents per tal que justifiquessin la valoració de les ofertes presentades i en 


precisessin les condicions d’execució.11 


 


 


2.8.1.1. Contractes de subministraments adjudicats en anys anteriors 


De la fiscalització de les despeses de l’any 2013 derivades de contractes de subminis-


trament adjudicats en anys anteriors, es fan les observacions següents: 


 


a) Aprovació de pròrrogues 


El mes de gener del 2013 l’entitat va aprovar una pròrroga del contracte de subministra-


ment de material fungible per intervencionisme, adjudicat mitjançant un concurs obert du-


rant l’any 2011 i del qual van resultar adjudicataris un conjunt de vint-i-dues empreses, per 


1,35 M€, IVA inclòs, amb un termini de vigència comprès entre el gener del 2012 i el gener 


del 2013. 


 


Tanmateix, la pròrroga dels contractes des del mes de febrer del 2013 fins al mes de gener 


del 2014, aprovada pel mateix import, no estava prevista en els plecs de condicions que 


regien aquell concurs ni en els contractes.  


 


b) Despeses compromeses amb càrrec a exercicis futurs 


El mes de juliol del 2012 l’IDI va formalitzar un contracte de subministrament d’equipament 


per al diagnòstic amb l’empresa Philips Ibérica, SA, mitjançant l’arrendament financer de 


quatre equips, per 5,56 M€, i una vigència de sis anys. L’import del contracte inclou també 


el manteniment dels equips i obres d’adequació d’espais. 


 


Atès que es tracta d’una despesa amb abast pluriennal, superior als quatre anys, l’adjudi-


cació per part de l’òrgan de contractació requeria l’autorització prèvia del Govern de la 


Generalitat, en compliment del que disposa la Llei de finances públiques de Catalunya i 


l’article 45.3 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. 


 


 


2.8.2. Contractació de serveis 


L’any 2013 l’entitat va licitar un total de vuit contractes de serveis per un total de 3,74 M€, 


quatre dels quals superen l’import dels llindars comunitaris. Els treballs contractats cor-


responen, principalment, a serveis de manteniment dels equips assistencials. 


 


 


11. Observació modificada arran de l’al·legació número 10 presentada per l’Institut. 
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Quadre 32. Contractes de serveis licitats l’any 2013 


Id. Procediment Concepte Proveïdor 


Data de 


contracte 


Import 


adjudicat 


a Negociat Servei de manteniment d’equips Philips Ibérica, SA 30.01.2013 857.060,75 


b Negociat Servei de manteniment d’equips General Electric Healthcare 


España, SAU 


20.02.2013 330.181,22 


c Negociat Servei de manteniment d’equips Siemens, SA 22.02.2013 230.906,95 


d Negociat Projecte d’execució de les obres 


d’adequació del centre IDI a l’Hospital 


Joan XXIII de Tarragona  


D.N. (persona física) 30.10.2013 50.544,81 


e Negociat Pòlissa d’assegurances de béns 


mobles i immobles 


Nacional Suiza Cia. de Segu-


ros y Reaseguros, SA 


01.01.2014 21.513,72 


f Negociat Servei de manteniment d’equips Philips Iberica, SA 17.02.2014 1.646.684,91 


g Negociat Servei de manteniment d’equips General Electric Healthcare 


España, SAU 


17.02.2014 398.186,87 


h Negociat Servei de manteniment d’equips Siemens, SA 17.02.2014 209.715,00 


Total    3.744.794,23 


Imports en euros, IVA inclòs. 


 


De la fiscalització dels expedients de la mostra es fan les observacions següents: 


 


a) Ús del procediment negociat sense publicitat per raons tècniques 


El mes de febrer del 2013 l’Institut va adjudicar mitjançant el procediment negociat sense 


publicitat tres contractes per al manteniment preventiu i correctiu anual d’equips de diag-


nòstic per la imatge (expedients a, b i c), i va adduir raons d’exclusivitat tècnica per a 


l’adjudicació directa a les mateixes empreses que havien subministrat i instal·lat els equips 


corresponents. 


 


Així mateix, el mes de febrer del 2014 l’Institut va adjudicar mitjançant el mateix pro-


cediment els serveis de manteniment dels equips per a l’any 2014 (expedients f, g i h), i en 


el cas del contracte f, també hi va incloure la prestació del servei per a l’any 2015.  


 


D’acord amb diversos informes de les juntes consultives de contractació de la Generalitat 


i de l’Estat,12 el fonament per a l’ús de les causes que habiliten per adjudicar un contracte 


pel procediment negociat sense publicitat ni concurrència és que han de donar-se un 


seguit de circumstàncies objectives en l’empresari, alienes a la voluntat de l’òrgan de 


contractació, que fan impossible la licitació pública del contracte i que comporten que, 


necessàriament, s’hagi d’encarregar a un únic professional o empresari perquè és l’únic 


 


 


12. Informes 1/2011 i 4/2011, del 14 d’abril (Generalitat) i informes 48/2009, de l’1 de febrer del 2010, i 11/2004, 


del 7 de juny (Estat), entre d’altres. 
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amb capacitat per fer-ho. La Sindicatura entén que la utilització d’aquest procediment, 


que només s’ha de fer de forma excepcional, no queda prou justificada, atès que si es 


tracta de serveis necessaris i inherents als equips que només poden prestar les empre-


ses subministradores dels equips, corresponia haver-los previst i inclòs en l’objecte 


contractual en el moment de l’adquisició a fi que tots els licitadors tinguessin la mateixa 


informació.  


 


b) Aspectes de la tramitació 


L’IDI va adjudicar els contractes dels expedients d i e sense l’adequada acreditació formal 


per part dels adjudicataris de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Se-


guretat Social. En el cas del contracte d, l’adjudicatari no va dipositar la fiança prevista en 


els plecs de condicions i en el contracte. 


 


Pel que fa als contractes dels expedients a i b, subjectes a regulació harmonitzada, no es 


va donar compliment al tràmit de publicitat de l’adjudicació al Butlletí Oficial de l’Estat i al 


Diari Oficial de la Unió Europea, com s’estableix en l’article 154 del TRLCSP.  


 


D’altra banda, l’adjudicació del servei per a l’any 2013 (expedients a, b i c) es va realitzar 


sense exigir el dipòsit de les preceptives garanties definitives.  


L’inici de la vigència de la prestació del servei dels expedients b i c és anterior a la for-


malització dels corresponents contractes. 


 


A més dels contractes tramitats el 2013, el mes de desembre del 2012 l’IDI va aprovar la 


pròrroga del contracte de servei de neteja dels diversos centres ubicats en els hospitals de 


l’ICS, que havia estat adjudicat mitjançant el procediment negociat sense publicitat el 


gener del 2012 per 0,33 M€, IVA inclòs. L’adjudicació del contracte primitiu es va realitzar 


sense complir els tràmits de dipòsit de garanties definitives, acreditació d’obligacions tribu-


tàries i amb la Seguretat Social i de publicitat de l’adjudicació del contracte. 


 


 


2.8.2.1. Altres aspectes de la despesa per prestació de serveis 


De la fiscalització de les despeses de l’any 2013 derivades de prestacions de serveis per 


tercers, es fan les observacions següents: 


 


a) Contractació menor 


El mes d’abril del 2013 l’IDI va contractar de forma directa el servei d’assessorament jurídic 


en les àrees del dret laboral, civil, administratiu, mercantil i penal a un gabinet jurídic per 


un període d’un any i un import de 21.780,00 €. 
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Aquest bufet presta els seus serveis a l’entitat, de forma continuada, almenys des de l’any 


2011. Així, doncs, atès que la relació contractual amb aquest assessor supera l’any natural 


l’adjudicació del contracte requeria promoure la concurrència amb altres licitadors, inde-


pendentment de l’import adjudicat. 


 


b) Despeses per treballs de consultoria 


El servei de certificació i seguiment conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 va ser adju-


dicat directament a un proveïdor. Atès l’import total de la despesa facturada per l’empresa 


per aquest concepte l’any 2013, de 29.662,70 €, l’adjudicació del contracte requeria el 


corresponent procediment contractual. 


 


L’IDI va adjudicar els serveis de formació, manteniment i millora dels sistemes de gestió de 


la qualitat, mitjançant un procediment negociat sense publicitat per raons d’especificitat 


tècnica. En el període 2012-2014 l’IDI va adjudicar per aquests serveis a la mateixa em-


presa un total de 87.603,40 €,13 mitjançant la tramitació de quatre procediments negociats 


sense publicitat. En aquest sentit, la Sindicatura considera que la impossibilitat de pro-


moure la concurrència d’altres licitadors no va quedar plenament justificada en l’expedient, 


atès que no hi consten les circumstàncies objectives de l’empresari que determinessin 


l’exclusivitat de l’adjudicatari. 


 


 


2.9. PERSONAL 


El personal de l’IDI és contractat en règim laboral. També presta serveis a l’Institut personal 


estatutari de l’ICS amb plaça en propietat, adscrit formalment a l’entitat en comissió de 


serveis. El conjunt d’aquests treballadors figuren distribuïts en els nou centres de treball 


amb què compta l’Institut al territori de Catalunya. 


 


En el període fiscalitzat, al personal laboral li era d’aplicació el VII Conveni col·lectiu de 


treball dels hospitals de la XHUP i dels centres d’atenció primària concertats per als anys 


2005-2008, vigent en període d’ultraactivitat fins al 7 de juliol del 2013. L’IDI es va adherir a 


aquest conveni per l’acord del 15 de juny del 2006. En la mateixa data l’empresa i la 


representació legal dels treballadors van acordar un seguit de Pactes complementaris a 


l’esmentat conveni col·lectiu, d’aplicació a tots els treballadors contractats laboralment per 


l’Institut amb independència del tipus de contracte. 


 


El mes de març del 2007 l’empresa i la representació legal dels treballadors van acordar 


modificar els pactes complementaris pel que fa als preus per hora de les guàrdies de 


 


 


13. L’import que correspon a les despeses meritades el 2013 pels contractes vigents és de 29.613,43 €. 
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presència física i de localització i l’article 38 del VII Conveni col·lectiu, que regula la retri-


bució variable en funció dels objectius. 


 


L’any 2013 la plantilla contractada equivalent a temps complet era de tres-cents seixanta-


quatre treballadors i l’any 2012 de tres-cents vint-i-set treballadors, la qual cosa representa 


un increment de l’11,3% (vegeu l’apartat 1.2.2). 


 


L’import total de la despesa de personal corresponent a l’exercici fiscalitzat va ser de 


17,64 M€, mentre que en l’exercici 2012 va ser de 15,70 M€. Això representa un increment 


del 12,4%. 


 


Quadre 33. Despeses de personal 


Epígraf 31.12.2013 31.12.2012 


Variació 


2012-2013 % 


Sous i salaris 13.842.714,19 12.255.882,00 12,9 


Indemnitzacions 12.615,16 45.091,12 (72,0) 


Seguretat social empresa 3.453.482,95 3.123.752,01 10,6 


Altres despeses socials 326.862,79 271.362,18 20,5 


Despeses de personal 17.635.675,09 15.696.087,31 12,4 


Imports en euros. 


Font: Comptes anuals de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge dels exercicis 2012 i 2013. 


 


Per aplicació de l’article 2.1 del Reial decret llei 20/2012, del 13 de juliol, de mesures per 


garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, l’IDI no va liquidar als 


seus treballadors la part corresponent a la paga extraordinària de desembre de l’exercici 


2012, quantificada en 0,69 M€. Davant la reclamació judicial per part dels treballadors de 


la part d’aquesta paga extraordinària meritada amb anterioritat a l’entrada en vigor de 


l’esmentat Reial decret llei, la direcció de l’Institut ha considerat que, en cas que es dicti 


sentència favorable als interessos dels treballadors, les obligacions futures que se’n po-


guessin derivar serien assumides pel CatSalut. 


 


Els articles 68, 69 i 70 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, 


van establir un nou règim jurídic sobre la base de l’autonomia de gestió de les entitats que 


gestionen de forma indirecta els serveis públics sanitaris. L’aplicació d’aquest nou règim a 


les entitats de salut es va iniciar l’any 2011, i per als exercicis posteriors, està condicionada 


a l’assoliment de l’objectiu general pressupostari en l’exercici precedent.  


 


La modificació més significativa d’aquest nou règim d’autonomia de gestió en matèria de 


personal és la no aplicació al personal contractat per aquestes entitats de les normes 


sobre despeses de personal, les instruccions, les restriccions a la contractació, ni altres 


mesures limitatives, destinades específicament al conjunt del sector públic de la Gene-


ralitat, sens perjudici del compliment de la legislació bàsica de l’Estat. 
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Sota l’empara d’aquest règim jurídic l’entitat va acordar no aplicar l’Acord de Govern 


19/2013, del 26 de febrer, de mesures de contenció de la despesa de personal per a l’any 


2013, que preveia la reducció de les retribucions anuals en una paga extraordinària.  


 


La fiscalització realitzada ha posat de manifest que els conceptes retributius satisfets al 


personal l’any 2013 no presenten increments respecte als satisfets en l’exercici anterior, en 


compliment del que establien les disposicions vigents amb caràcter bàsic. 


 


 


2.9.1. Contractació de personal 


La Llei 17/2012, del 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 


2013, establia, amb caràcter de normativa bàsica, una taxa de reposició del personal fix 


màxima del 10% en el cas de les administracions públiques amb competències sanitàries. 


D’acord amb la documentació facilitada per l’Institut, durant el 2013 no es va formalitzar 


cap contracte laboral fix ni es va nomenar cap nou funcionari. Per tant, la taxa de reposició 


va ser nul·la. 


 


D’altra banda, la mateixa normativa estatal establia, també amb caràcter bàsic, la pos-


sibilitat de contractar personal laboral temporal o funcionari interí per cobrir necessitats 


urgents i inajornables que afectessin serveis públics essencials. Tanmateix, aquesta nor-


mativa no especificava quins eren aquells serveis públics essencials ni quin era l’òrgan 


competent per a determinar-los. No és fins a l’Acord del Govern de la Generalitat del 23 de 


desembre del 2013 que es va establir que per contractar personal laboral temporal i per 


nomenar personal interí era necessària l’autorització prèvia de la Comissió de retribucions i 


despeses de Personal del Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Adminis-


tració. No calia aquesta autorització quan la contractació temporal fos per substitucions o 


quan les contractacions corresponguessin a promocions o processos de mobilitat interna. 


 


La formalització el mes d’abril del 2013 dels convenis de col·laboració entre l’ICS i l’IDI per 


a la gestió compartida del diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear en els àmbits 


territorials de Girona i Tarragona – Terres de l’Ebre va comportar l’adscripció de personal 


estatutari fix de l’ICS en comissió de serveis a l’IDI, amb el manteniment de la vinculació 


amb la seva institució d’origen que, a la vegada, es feia càrrec de les seves retribucions. 


L’eventual trasllat de lloc de treball no comportava cap modificació en el règim que tingués 


establert. En cas de necessitar noves contractacions de personal per cobrir la cartera de 


serveis, els convenis preveien que les realitzaria el mateix IDI.  


 


D’acord amb la informació facilitada per l’entitat fiscalitzada, el 31 de desembre del 2013 el 


personal de l’ICS adscrit al dispositiu de gestió compartida de Girona era de vint-i-cinc 


treballadors, i a Tarragona – Terres de l’Ebre, de seixanta-un treballadors. Pel que fa al 


personal de l’IDI, els convenis preveien, a Girona, adscriure-hi quaranta-vuit treballadors i 
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promoure setze noves contractacions, i a Tarragona – Terres de l’Ebre, adscriure-hi trenta-


tres treballadors i promoure vint-i-quatre noves contractacions.  


 


En relació amb la contractació del personal de l’Institut es fan les observacions següents: 


 


a) Contractació de personal temporal 


Durant l’exercici 2013 l’Institut va formalitzar un total de dos-cents quaranta-un contractes 


de personal laboral temporal, que van afectar cent quaranta-una persones, de les quals 


noranta-nou tenien el contracte vigent al final de l’exercici. A requeriment de la Sindicatura, 


l’Institut va adduir la necessitat urgent i inajornable en totes aquestes contractacions. 


 


L’article 23.2 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, que és nor-


mativa bàsica, habilitava a contractar personal temporal o nomenar personal interí en 


aquells casos estrictament excepcionals i restringits als sectors considerats prioritaris, o 


que afectessin el funcionament dels serveis públics essencials. 


 


Tot i que durant bona part de l’exercici fiscalitzat no s’havia determinat quins eren els 


sectors prioritaris i els serveis públics essencials, l’Institut hauria d’haver deixat constància 


en l’expedient de la contractació de la motivació de la necessitat urgent i inajornable per a 


la cobertura d’aquests llocs, i de la impossibilitat d’atendre-la amb els recursos existents. 


 


b) Prestació de serveis per part de professionals externs 


L’any 2013 un conjunt de quaranta-un professionals externs, entre els quals hi havia 


metges radiòlegs, cardiòlegs i altre personal mèdic, prestaven serveis als diversos centres 


de l’IDI sense haver estat formalment contractats. Els serveis prestats inclouen la realit-


zació d’actes mèdics (informes, proves i exploracions), l’atenció d’urgències programades 


en dies laborables i la realització de guàrdies físiques en dissabtes, diumenges i festius. 


L’any 2013 el conjunt d’aquestes activitats va comportar unes despeses a l’Institut de 


0,24 M€, 0,11 M€ dels quals corresponien a guàrdies mèdiques, i 0,13 M€, a la resta 


d’activitats facturades. 


 


Aquest personal, atès que té una relació de dependència jeràrquica respecte del personal 


de direcció o comandament de l’IDI, realitza la seva activitat en les dependències de l’IDI 


dins la jornada i els horaris determinats per l’empresa i percep una retribució fixada en 


funció dels preus aprovats per l’entitat. Aquests actes podrien considerar-se determinants 


per al reconeixement d’una relació laboral. 


 


D’altra banda, la fiscalització de les factures presentades per aquests professionals ha 


posat de manifest, en alguns casos, preus unitaris de l’aprovació formal dels quals no es té 


constància o bé mancances quant a la documentació acreditativa de l’activitat realitzada. 
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2.9.2. Retribucions del personal 


L’any 2013 el volum total de les retribucions del personal de l’Institut va ser de 13,84 M€, 


amb el desglossament següent per conceptes retributius:  


 


Quadre 34. Despesa de personal, detall per conceptes retributius 


Concepte Import 


Retribució anual fixa (a) 9.597.610,72 


Plus de responsabilitat 307.730,05 


Retribucions complementàries (b) 1.678.868,71 


Complement d’antiguitat 192.341,29 


Plus per condicions especials de treball  2.982,72 


Complement de nocturnitat 109.820,11 


Plus per festius 39.595,07 


Complement personal (millora voluntària i dedicació especial) 35.287,93 


Activitat complementària (informes) 261.742,70 


Atenció continuada (guàrdies i desplaçaments) 1.202.247,84 


Serveis extraordinaris 7.282,24 


Dietes 17.223,37 


Liquidació (quitances) 100.764,02 


Millores socials 288.677,61 


Retribució variable (DPO) 2012 676.280,55 


Altres 38.786,22 


Regularitzacions 3.805,71 


Deduccions Decret llei 3/2010 (718.332,67) 


Total 13.842.714,19 


Imports en euros. 


Font: Direcció de personal de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, exercici 2013. 


Notes: 


(a) Inclou: salari base, pagues extres, plus de conveni, plus d’homologació i funcions superiors. 


(b) Inclou: complements d’atenció programada, de lloc de treball, personals, de jornada partida, millora 


voluntària, plus de vinculació i complements vinculats al sistema d’incentivació, promoció i desenvo-


lupament. 


 


Per a la fiscalització d’aquestes despeses s’ha seleccionat una mostra aleatòria de qua-


ranta-dos treballadors entre els diversos grups professionals: facultatius, diplomats assis-


tencials, tècnics assistencials i personal de suport tècnic, administratiu i divers. En la 


fiscalització també s’hi ha inclòs el personal directiu de l’entitat (quatre treballadors, un 


d’ells amb contracte d’alta direcció, i la resta, amb contracte laboral ordinari). 


 


De l’anàlisi de les retribucions satisfetes per l’IDI als treballadors de la mostra en l’exercici 


2013, i de l’aplicació de les disposicions vigents en matèria pressupostària i de despesa 


de personal, es fan les observacions següents:  
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a) Retribucions del personal directiu 


L’any 2013 l’IDI va pagar al conjunt dels quatre directius de l’entitat 28.601,02 € en con-


cepte de retribucions variables per objectius corresponents a l’any 2012. Tanmateix, dos 


d’ells, als que van correspondre 14.837,36 €, no tenien prevista la retribució variable per 


objectius en els seus contractes de treball. La Sindicatura no té constància que existeixin 


fitxes individualitzades d’establiment ni d’avaluació d’objectius d’aquestes persones ni que 


els imports retribuïts per aquest concepte hagin estat aprovats formalment per l’òrgan com-


petent. 


 


D’altra banda, dos dels directius comptaven amb retribucions fixes superiors a les esta-


blertes en els seus contractes. Segons l’Institut, aquest fet respon a l’equiparació de les 


seves retribucions a les d’altres llocs de treball, però no ha facilitat a la Sindicatura cap 


document d’aprovació d’aquestes retribucions per l’òrgan competent.  


 


b) Retribucions per activitats complementàries 


L’IDI retribueix al personal facultatiu de la seva plantilla la realització d’activitats comple-


mentàries fora de la seva jornada laboral ordinària, en concret la realització d’informes 


mèdics relatius a ressonàncies magnètiques, tomografies computades, ecografies i densi-


tometries. L’import total pagat als treballadors per aquest concepte l’any 2013 va ser de 


0,26 M€. 


 


L’Institut no ha facilitat a la Sindicatura cap document d’aprovació formal d’aquest com-


plement per l’òrgan competent, que es retribueix d’acord amb uns preus unitaris establerts 


al marge del conveni col·lectiu i dels pactes complementaris vigents. Així mateix, en algun 


cas concret la realització dels informes es fa en una franja horària en la qual el facultatiu fa 


un torn de guàrdia presencial, o bé és dins la seva jornada ordinària.  


 


c) Jornada complementària d’atenció continuada 


Tenen la consideració de jornada complementària d’atenció continuada les hores que es 


realitzen fora de la jornada ordinària com a conseqüència d’eventualitats urgents de ca-


ràcter assistencial i de manteniment, entre les quals s’inclouen les guàrdies de presència i 


de localització. L’any 2013, el preu per hora pagat als treballadors de l’IDI per aquestes 


guàrdies és el que establien els pactes complementaris al conveni col·lectiu.  


 


El treball de fiscalització ha posat de manifest que el personal facultatiu que presta els 


seus serveis a les unitats de angio-radiologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron, com a 


excepció, és retribuït per les guàrdies en aquest centre a un preu per hora diferent del fixat 


en els pactes complementaris, inferior en el cas de les corresponents a presència física i 


superior en el cas de guàrdies de localització. L’Institut ho ha justificat perquè es tracta 


d’unitats mixtes integrades per professionals de l’IDI i de l’ICS en les quals el preu per hora 


s’ha assimilat als preus retribuïts per l’ICS. 
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En relació amb aquest fet, l’Institut no ha facilitat a la Sindicatura cap documentació que 


acrediti l’acord d’assimilació per part de l’òrgan competent. 


 


Alguns treballadors superen la dedicació anual màxima establerta en el conveni col·lectiu 


vigent, ja que la suma de la jornada ordinària i la complementària d’atenció continuada 


(guàrdies de presència física) sobrepassa el límit de les dues mil dues-centes noranta 


hores establert en la Directiva 93/104/CE i en la Llei 55/2003, del 16 de desembre, de 


l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, de transposició de la Directiva 


esmentada al sector sanitari. 


 


d) Altres retribucions complementàries 


Durant l’exercici fiscalitzat vuit treballadors de la mostra analitzada, de diverses categories 


professionals, han percebut complements que retribueixen millores voluntàries, objectius o 


major responsabilitat, segons els casos, d’acord amb les especials circumstàncies, les fun-


cions o la dedicació dels seus llocs de treball. 


 


Aquests complements no es troben previstos en el conveni col·lectiu vigent ni en els 


pactes complementaris acordats ni en els seus contractes laborals. L’Institut no ha facilitat 


a la Sindicatura l’aprovació formal dels complements esmentats per part del Consell d’Ad-


ministració, òrgan que, d’acord amb els Estatuts de l’entitat, té la competència per establir 


els criteris o les instruccions per fixar les remuneracions del personal. 


 


 


2.9.3. Altres aspectes de personal 


D’acord amb la informació facilitada per l’Institut, l’any 2013 un total de set treballadors es 


trobaven en règim de pluriocupació i, per tant, desenvolupaven una segona activitat pú-


blica o privada. D’aquests, quatre casos havien estat autoritzats per realitzar una segona 


activitat pública assistencial, i els tres restants per a una segona activitat docent.  


 


Tot i no figurar entre els treballadors en règim de pluriocupació, uns altres cinc treballadors 


havien estat autoritzats per l’Institut per realitzar una segona activitat pública assistencial o 


docent.  


 


De la fiscalització realitzada es fa l’observació següent: 


 


Compliment del règim d’incompatibilitats del personal 


Per Resolució del conseller de Salut del 21 de novembre del 2011 es va denegar la 


sol·licitud de compatibilitat presentada per un facultatiu de l’IDI per realitzar una segona 


activitat pública assistencial. No obstant això, l’any 2013 aquest treballador estava en 


règim de pluriocupació en la cotització a la Seguretat Social.  
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2.9.4. Personal directiu 


El Consell Directiu de l’IDI està compost pel gerent o la gerent i per les persones que 


ocupen el comandament de la direcció de recursos humans, de la direcció de gestió as-


sistencial i de la direcció econòmica. L’any 2013, tres de les persones que ocupaven 


aquests càrrecs tenien signats amb l’Institut contractes sotmesos al règim laboral ordinari. 


D’altra banda, la persona que ocupava el càrrec de la direcció de gestió tenia un con-


tracte, signat l’1 de febrer del 2010, sota el règim laboral de personal d’alta direcció, re-


gulat pel Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost, que regula la relació laboral de caràcter 


especial del personal d’alta direcció. 


 


Respecte a aquesta qüestió cal fer l’observació següent: 


 


Efectes de l’entrada en vigor de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 


En l’estructura directiva de l’Institut hi ha tres persones que mantenen una relació de 


caràcter laboral ordinari. 


 


D’acord amb l’article 13 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat mitjançant la Llei 


7/2007, del 12 d’abril, el personal de les entitats públiques que desenvolupa serveis de 


caràcter directiu està subjecte al règim laboral d’alta direcció. Per tant, a partir de l’entrada 


en vigor d’aquesta normativa, l’IDI havia d’informar els directius professionals que tenia 


contractats que, a partir d’aquell moment, quedaven subjectes al Reial decret 1382/1985, 


de l’1 d’agost, que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direc-


ció, i dels efectes que aquesta subjecció comportava en les seves condicions de treball. 


 


De tota manera, cal esmentar que els òrgans de govern de la Generalitat no havien des-


envolupat en el període fiscalitzat la figura de l’alt directiu, fent ús del que determina 


l’article 6 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, ni n’havien concretat les característiques 


per tal que el marc normatiu d’aquest personal fos plenament eficaç.14 


 


 


 


3. CONCLUSIONS 


D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia d’aquest informe, detallats en la introducció, 


l’opinió de la Sindicatura, excepte pels efectes dels fets descrits en les observacions 2 i 5, 


els comptes anuals expressen en tots els aspectes significatius la imatge fidel del pa-


trimoni i de la situació financera de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge el 31 de desembre 


del 2013, i també els resultats i els fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici anual finalitzat 


 


 


14. En aquest sentit, la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 


administratives, financeres i del sector públic, desenvolupa la figura del personal directiu del sector públic de 


la Generalitat de Catalunya i en regula les seves condicions econòmiques.  
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en aquella data, segons el marc normatiu d’informació financera aplicat i, en particular, els 


principis i criteris comptables que aquest marc conté. 


 


En els apartats següents es destaquen les principals observacions fetes al llarg de l’in-


forme i les recomanacions que se’n desprenen.  


3.1. OBSERVACIONS 


Balanç de situació 


 


1) Marc comptable 


L’Institut ha comptabilitzat 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 comptable. De tota manera, com a entitat de dret 


públic adscrita al CatSalut, en l’exercici fiscalitzat li era d’aplicació el Pla general de comp-


tabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat per l’Ordre del 28 d’agost del 1996, 


el qual es troba actualment pendent d’adaptació al nou Pla general de comptabilitat. 


 


La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 


públic, modifica la redacció de l’article 69 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fis-


cals i financeres, i possibilita, en el marc de l’autonomia de gestió de les entitats del sector 


públic de salut, l’aplicació a partir de l’exercici 2014 del Pla general de comptabilitat esta-


blert pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre (vegeu l’apartat 2.1). 


 


2) Obres d’adequació en espais cedits 


En el compte Construccions del Balanç manca enregistrar el valor de les cessions d’ús 


dels espais dels diferents centres hospitalaris on l’IDI realitza la seva activitat. Així mateix, 


hi figuren obres activades realitzades en espais sobre els quals no està formalitzada tam-


poc la corresponent cessió d’ús. 


 


Atès que la formalització de les cessions d’ús van ser per un període de trenta anys, 


l’amortització de les inversions realitzades s’hauria d’adaptar a aquest termini (vegeu l’a-


partat 2.2.1.2). 


 


Compte de pèrdues i guanys 


 


3) Despeses derivades del conveni de relacions generals amb l’ICS 


La facturació de serveis de l’ICS a l’IDI dels centres de Tarragona i Terres de l’Ebre va ser 


compensada amb els ingressos previstos en els corresponents convenis d’integració ter-
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ritorial i, per tant, es va contravenir el principi comptable de no compensació (vegeu l’apar-


tat 2.3.2). 


 


Operacions amb parts vinculades 


 


4) Convenis entre parts vinculades 


L’IDI no disposa de cap acord que reguli les transaccions realitzades amb Gestió de Ser-


veis Sanitaris (vegeu l’apartat 2.4) 


Pressupost 


 


5) Gestió del pressupost 


L’IDI no segueix puntualment les fases de la gestió pressupostària, i durant l’any i al final 


de l’exercici elabora la Liquidació del pressupost transposant els imports del Compte de 


resultats de la comptabilitat financera, amb les conciliacions oportunes, fet que no permet 


fer l’adequat seguiment pressupostari de les operacions (vegeu l’apartat 2.7.1.a). 


 


6) Programa d’actuació, inversions i finançament 


L’IDI no disposa del Programa d’actuació. Inversions i finançament, establert per l’article 28 


del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de l’Es-


tatut de l’empresa pública catalana (vegeu l’apartat 2.7.1.b). 


 


Contractació 


 


7) Negociació en els procediments d’adjudicació 


L’any 2013 l’entitat va utilitzar el procediment negociat per adjudicar onze contractes de 


serveis o subministraments. En aquests casos, l’òrgan de contractació no va negociar amb 


els licitadors les ofertes presentades, en contra del que estableix l’article 169 del Text refós 


de la Llei de contractes del sector públic (vegeu l’apartat 2.8.a). 


 


8) Aspectes formals i de tramitació 


La fiscalització dels setze contractes de la mostra ha posat de manifest incidències en 


relació amb els aspectes formals de la seva tramitació: per a sis contractes, l’adjudicació 


es va realitzar sense l’acreditació formal dels adjudicataris de trobar-se al corrent de les 


obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; en quatre expedients, manca el dipòsit de 


la fiança establerta en els plecs de condicions; en tres contractes, subjectes a regulació 
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harmonitzada, no es va publicar l’adjudicació al Butlletí Oficial de l’Estat ni al Diari Oficial 


de la Unió Europea, i finalment, en dos casos, l’inici de la prestació del servei és anterior a 


la formalització dels contractes corresponents (vegeu els apartats 2.8.1.a i 2.8.2.b). 


 


Així mateix, en quatre casos els informes tècnics de valoració de les ofertes presentades 


als procediments no motiven suficientment les puntuacions assignades (vegeu l’apartat 


2.8.b). 


 


9) Execució contractual i altres despeses adjudicades de forma directa 


L’any 2013 almenys sis proveïdors van facturar a l’IDI imports superiors a les despeses 


que, en el mateix període, els havien estat adjudicades mitjançant procediments de con-


tractació, per un import global d’1,35 M€.  


 


D’altra banda, l’IDI va efectuar despeses vinculades al subministrament de radiofàrmacs i 


material d’intervencionisme per part d’altres proveïdors, per 0,13 M€, l’adjudicació de les 


quals hauria requerit procediments oberts o negociats de contractació (vegeu l’apartat 


2.8.c). 


 


10) Apreciació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats 


L’oferta econòmica de dos dels adjudicataris del contracte de subministrament d’equi-


pament de diagnòstic per als centres de la província de Tarragona, podrien considerar-se 


desproporcionades o anormals. Per aquest motiu, la Mesa de contractació hauria d’haver 


emès un informe motivat sobre aquesta qüestió, i en cas afirmatiu, l’IDI hauria d’haver de-


manat als licitadors corresponents que justifiquessin les ofertes presentades i haver-ne 


precisat les condicions (vegeu l’apartat 2.8.1.b).15  


 


11) Despeses adjudicades en exercicis anteriors 


La pròrroga dels contractes amb els adjudicataris del subministrament de material fungible 


per intervencionisme no estava prevista en els plecs de condicions ni en els contractes 


que es van formalitzar l’any 2011 (vegeu l’apartat 2.8.1.1.a).  


 


Les despeses amb càrrec a exercicis futurs vinculades al contracte formalitzat el juliol del 


2012 per al subministrament de quatre equips per al diagnòstic per la imatge, mitjançant 


l’arrendament financer, haurien requerit l’autorització prèvia del Govern de la Generalitat, 


en compliment de la Llei de finances públiques de Catalunya i l’article 45.3 de la Llei 


16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres (vegeu l’apartat 2.8.1.1.b). 


 


 


15. Observació modificada arran de l’al·legació 10 presentada per l’Institut. 
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12) Adjudicació de diversos serveis 


A l’IDI, el servei d’assessorament jurídic el presta un gabinet jurídic des de l’any 2011. Atès 


que el servei es presta de forma continuada per més d’un any, independentment de l’im-


port del contracte, per a la seva adjudicació haurien hagut de concórrer altres licitadors 


(vegeu l’apartat 2.8.2.1.a). 


 


L’IDI va adjudicar directament els serveis de certificació i seguiment de la norma UNE-EN 


ISO 9001. Per l’import facturat aquesta adjudicació hauria requerit el corresponent proce-


diment contractual. 


 


D’altra banda, l’IDI va adjudicar els serveis de formació, manteniment i millora dels sis-


temes de gestió de qualitat, mitjançant la tramitació de quatre procediments negociats sen-


se publicitat, sense que en l’expedient quedi suficientment justificada la impossibilitat de 


promoure la concurrència d’altres licitadors (vegeu l’apartat 2.8.2.1.b). 


 


Personal 


 


13) Personal temporal 


Durant l’exercici fiscalitzat l’IDI va formalitzar un conjunt de contractes temporals sense que 


en els expedients de la contractació hi hagués constància de la motivació de la necessitat 


urgent i inajornable de la cobertura dels llocs de treball, i de la impossibilitat d’atendre la 


necessitat amb els recursos existents (vegeu l’apartat 2.9.1.a). 


 


14) Prestació de serveis per part de professionals externs 


L’any 2013 un conjunt de quaranta-un professionals externs prestaven serveis als centres 


de l’IDI sense haver estat formalment contractats. Atès que existia una relació de depen-


dència jeràrquica respecte del personal de la plantilla de l’IDI, es realitzava l’activitat en les 


dependències de l’IDI dins la jornada determinada per l’empresa i aquest personal va per-


cebre una retribució en funció dels preus aprovats per l’entitat, els actes es podrien con-


siderar determinants pel reconeixement d’una relació laboral (vegeu l’apartat 2.9.1.b). 


 


15) Retribucions del personal directiu 


Les retribucions variables satisfetes a dos càrrecs directius no estaven previstes en els 


seus contractes. No hi ha constància de les fitxes individualitzades d’establiment d’ob-


jectius, ni de l’avaluació d’objectius ni de l’aprovació formal per l’òrgan competent dels 


imports retribuïts.  


 


D’altra banda, les retribucions fixes de dos alts càrrecs són superiors a les establertes en 


els seus contractes i no hi ha constància de la seva aprovació formal per l’òrgan competent 


(vegeu l’apartat 2.9.2.a). 
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16) Activitat complementària 


La Sindicatura no té constància de l’aprovació formal per l’òrgan competent de les retri-


bucions satisfetes al personal facultatiu que realitzava activitat complementàries fora de la 


seva jornada laboral ordinària. En algun cas concret, els informes del facultatiu havien estat 


elaborats en una franja horària en què també constava que estava en un torn de guàrdia 


presencial, o bé que estava dins la seva jornada ordinària (vegeu l’apartat 2.9.2.b). 


 


El personal facultatiu de les unitats de angio-radiologia de l’Hospital de la Vall d’Hebron és 


retribuït per les guàrdies en aquest centre a un preu per hora diferent del fixat en els pac-


tes vigents, inferior en el cas de les guàrdies corresponents a presència física i superior en 


el cas de guàrdies de localització (vegeu l’apartat 2.9.2.c).  


 


Alguns treballadors superen la dedicació anual màxima establerta en el conveni col·lectiu 


vigent, sense que existeixin pactes individuals que ho justifiquin (vegeu l’apartat 2.9.2.c).  


 


Així mateix, un conjunt de vuit treballadors de la mostra analitzada va percebre comple-


ments per millores voluntàries, per objectius o per major responsabilitat, segons els casos, 


no previstos en el conveni col·lectiu vigent ni en els pactes complementaris acordats, ni 


tampoc en els seus contractes (vegeu l’apartat 2.9.2.d). 


 


17) Règim d’incompatibilitats del personal 


L’any 2013 hi va haver un treballador amb règim de pluriocupació en la cotització a la Se-


guretat Social, tot i que, per Resolució del Conseller de Salut se l’hi havia denegat la com-


patibilització d’una segona ocupació assistencial en l’àmbit de la sanitat pública (vegeu 


l’apartat 2.9.3). 


 


 


3.2. RECOMANACIONS 


A continuació es presenten les recomanacions que es desprenen del treball de fisca-


lització realitzat per la Sindicatura. 


 


1) Registre auxiliar de l’immobilitzat 


Els registres auxiliars que inclouen els actius de l’entitat no figuren actualitzats amb els 


saldos enregistrats en l’epígraf Balanç de l’entitat, de l’immobilitzat material, i en l’epígraf 


Immobilitzat intangible, per la qual cosa la Sindicatura recomana que l’Institut conciliï i ac-


tualitzi la informació extracomptable. 
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2) Convenis amb parts vinculades 


Els convenis de col·laboració amb l’ICO per a la col·laboració en els tractaments radio-


lògics preveuen pròrrogues de forma tàcita. Tanmateix, l’article 110 de la Llei 26/2010, del 


3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Cata-


lunya, estableix la necessitat que les pròrrogues que comportin compromisos de despesa 


siguin expresses. 


 


Per tant, seria convenient que l’IDI revisés els convenis amb l’ICO per tal d’adaptar la 


clàusula de revisió a la pròrroga expressa. 


 


3) Circuits i procediments interns de contractació 


La Sindicatura recomana que l’Institut implementi un procediment adequat per seguir la 


despesa vinculada als contractes adjudicats per tal de garantir que els imports facturats 


tenen sempre la cobertura contractual que requereixen i que els contractes es des-


envolupen d’acord amb les seves estipulacions i les dels plecs de clàusules adminis-


tratives i de prescripcions tècniques. 


 


4) Procediment negociat sense publicitat per raons d’exclusivitat 


Durant el període fiscalitzat l’Institut va adjudicar mitjançant el procediment negociat sense 


publicitat diversos contractes per al manteniment preventiu i correctiu anual d’equips de 


diagnòstic per la imatge, i va adduir raons d’exclusivitat tècnica per a l’adjudicació directa 


a les mateixes empreses que havien subministrat i instal·lat els equips. 


 


La Sindicatura recomana que, en els casos en que els serveis de manteniment siguin 


necessaris i inherents als equips i només puguin ser prestats per les empreses submi-


nistradores dels equips, l’Institut prevegi aquests serveis i els inclogui en l’objecte contrac-


tual en el moment de la licitació per adquirir els equips. 


 


5) Selecció de personal 


La Sindicatura considera que seria convenient que l’IDI organitzés i regulés una borsa de 


treball per poder cobrir la prestació de serveis amb caràcter temporal, atès que és un 


instrument que dotaria de major objectivitat els processos selectius, especialment en els 


casos de màxima urgència. 


 


6) Serveis externs contractats 


La Sindicatura recomana que l’Institut dicti les instruccions necessàries per regular la 


prestació de serveis per part de personal d’empreses externes i evitar que aquestes pres-


tacions de serveis esdevinguin un reconeixement de relacions laborals.  
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7) Exercici de les competències del Consell d’Administració en l’àrea de personal 


Seria convenient que l’Institut dissenyés i aprovés els procediments oportuns perquè les 


mesures que afectin, creïn o modifiquin l’establiment de retribucions del personal comptin 


amb la preceptiva aprovació del Consell d’Administració, que és l’òrgan que, d’acord amb 


els Estatuts, té la competència per fer-ho.  


 


 


 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès al 


President del Consell d’Administració de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge el 7 d’abril 


del 2015 per complir el tràmit d’al·legacions. 


 


 


4.1. AL·LEGACIONS REBUDES 


L’escrit d’al·legacions presentat per l’Institut de Diagnòstic per la Imatge a la Sindicatura 


de Comptes es reprodueix literalment a continuació.  


La còpia dels documents 1, 2 i 3 als quals fa referència l’al·legació corresponent al punt 


2.8, Contractació, resta dipositada en els arxius de la Sindicatura.  


 


Títol: Al·legacions a un projecte d’informe 


Cos de la tramesa: 


 


 


Senyors, 


 


Adjunt us fem tramesa de les al·legacions a l’informe de la nostre entitat. 


Joan Antoni Ara Alvarez - Director econòmic 


Data de la signatura: 09:27:51 24/04/2015 


 


Signant: CPISR-1 Joan Antoni Ara Àlvarez. 


 


Institut de Diagnòstic per la Imatge 


 


Al·legacions SC 


REF. 10/2014-C 


Nom del fitxer: IDI 2013-Projecte-10-2014 v10 (per al·legacions 07_03_2015).docx 
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INFORME AUDITORIA  


 


Punt 2.2.2.5 Creditors comercials i altres comptes a pagar. 


 


Pagament a proveïdors. 


 


A l’Institut no li consta, tal com diu l’informe, que el termini mig de pagament a pro-


veïdors fos a l’exercici 2013 de dos-cents noranta-cinc dies. L’Institut va fer constar 


als Comptes Anuals un termini mig ponderat de 94,72 dies. 


 


CONTRACTACIÓ 


 


2.8 Contractació. 


 


...Pel que fa als procediments interns de contractació, l’entitat compta amb plecs de 


clàusules tipus per a la tramitació dels procediments oberts i els negociats, però no 


té establerts formalment circuits o protocols interns en matèria de contractació. 


 


L’entitat sí té formalitzats circuits o protocols interns aprovats en matèria de 


contractació. 


 


S’acompanya circuit de PNT de qualitat, procediment P.G.7 compres (doc. 1), 


acta de constitució de la comissió de compres amb aprovació de circuit intern 


(doc. 2) i exemple de quadre “check list” de seguiment dels expedients de 


licitació (doc. 3) conforme al circuit previst en la normativa de contractació pú-


blica vigent (Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i normativa 


concordant). 


 


L’entitat a partir de l’any 2010 fou considerada com poder adjudicador adminis-


tració pública (fins aquell moment tenia aprovades i publicades unes instruc-


cions internes de contractació com corresponia a un poder adjudicador no 


administració pública). Per això a partir d’aquell any els seus circuits de con-


tractació pública es basen en una aplicació plena i directa del Text Refós de la 


Llei de Contractes del Sector Públic, essent aquesta normativa la que marca 


directament el circuit a seguir una vegada s’inicia l’expedient de licitació, circuit 


que es resumeix en l’esmentat quadre “check list” de seguiment de documen-


tació de l’expedient, del qual com hem dit adjuntem un exemple. 


 


Qüestió diferent, i així entenem es va traslladar durant el període de fiscalització, 


és que aquests circuits s’han de revisar i completar amb altres circuits com de 


bones pràctiques en contractació pública, circuits o mecanismes de seguiment 


dels pressupostos adjudicats, etc. 


 


Observacions: 


 


7) Negociació en els procediments d’adjudicació. 


 


L’any 2013 l’entitat va utilitzar el procediment negociat per a l’adjudicació d’onze 


contractes de serveis o subministraments. En aquests casos, l’òrgan de contractació 
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no va negociar amb els licitadors les ofertes presentades, en contra del que estableix 


l’article 169 del text refós de la Llei de contractes del sector públic (vegeu l’apartat 


2.8.a). 


En relació als onze procediments negociats indicats (apartat 2.8.a), l’elecció 


d’aquest procediment en cinc d’ells tenen a veure amb raons tècniques 


d’exclusivitat per la qual cosa, atès que es donen situacions de mercat pseu-


domonopolístiques, és de molta complexitat plantejar la negociació com un 


element de millora de les condicions de mercat. Altres tres procediments ne-


gociats són continuació de dos procediments oberts en els quals van quedar 


deserts diferents lots perquè no es va presentar cap candidatura. Finalment 


els altres tres procediments negociats es van enllestir per licitar subminis-


trament d’equipament d’informàtica, un servei d’assegurances, la redacció 


d’un projecte i direcció d’obra on les condicions de mercat tant tècniques com 


econòmiques de sortida, eren prou ajustades a la prestació requerida que no 


indicaven realitzar més rondes de negociació, motiu pel qual, atenent a que 


totes les propostes s’adequaven als requeriments dels plecs i de la docu-


mentació lliurada per l’IDI en l’expedient de contractació no procedia negociar 


l’adequació d’aquelles als mateixos, en aplicació del principi d’economia pro-


cessal i celeritat dels tràmits, no es va cursar una nova invitació de millora de 


proposta. 


 


Si bé és cert que darrerament s’ha anat consolidant la instrucció i/o mandat con-


forme en els procediments negociats “s’ha de negociar” per tal de no incórrer 


en una causa de nul·litat de l’expedient, també és cert que articular el proce-


diment en fases successives de negociació sembla que és una facultat potes-


tativa de la qual disposa l’òrgan de contractació (art. 178 TRLCSP) i no d’una 


obligació imperativa. 


 


Dit això, l’IDI en l’any 2014 i 2015 ha enllestit diferents procediment negociats 


en els que ha inclòs una segona fase de negociació (Exp. 2014/16 procedi-


ment negociat sense publicitat, pel contracte de subministrament d’un ecò-


graf, Exp. 2014/21 procediment negociat sense publicitat, pel contracte de 


subministrament d’una estació de procés DSM (Digital Spot Mammography) 


per a Taula de Biòpsia amb llicència DICOM de Taula de Biopsia i man-


teniment integral i Exp. 2015/07 corresponent al procediment negociat sense 


publicitat, pel contracte de servei de renovació de la certificació UNE-EN ISO 


9001). 


 


8) Aspectes formals i de tramitació. 


 


La fiscalització dels setze contractes de la mostra ha posat de manifest incidències 


en relació amb els aspectes formals de la seva tramitació: per a sis contractes, l’adju-


dicació es va realitzar sense l’acreditació formal per part dels adjudicataris de trobar-


se al corrent de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social; en quatre ex-


pedients, manca el dipòsit de la fiança establerta en els plecs de condicions; en tres 


contractes, subjectes a regulació harmonitzada, no es va publicar l’adjudicació al 


Butlletí Oficial de l’Estat ni al Diari Oficial de la Unió Europea, i finalment, en dos ca-
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sos l’inici de la prestació del servei és anterior a la formalització dels corresponents 


contractes (vegeu els apartats 2.8.1.a i 2.8.2.b). 


 


Així mateix, en quatre casos els informes tècnics de valoració de les ofertes presen-


tades als procediments no motiven suficientment les puntuacions assignades (vegeu 


l’apartat 2.8.b). 


 


De forma genèrica, les empreses en les quals no consta acreditació formal de la 


documentació, són empreses inscrites en el Registre d’Entitats Licitadores 


(RELI) i, conseqüentment, tenen acreditat el compliment d’aquest tràmit. En vir-


tut del principi d’economia processal, tractant-se d’un registre gestionat per la 


pròpia Administració de la Generalitat de Catalunya, no es reitera el tràmit d’a-


creditació dels extrems que ja consten acreditats al mateix, en aplicació de les 


previsions de l’art. 25.4. de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 


procediment de les administracions públiques de Catalunya. 


 


Els aspectes puntuals de tramitació quant a constitució i devolució de garanties 


i publicacions de les adjudicacions realitzades en procediments negociats ex-


clusius per raons tècniques són objecte de revisió contínua per tal de poder 


donar estricte compliment al procediment previst per a cada expedient. 


 


En relació a l’apartat 2.8.b), quant a la motivació de les puntuacions assig-


nades, l’IDI ha procedit conforme a l’observació realitzada a donar les instruc-


cions corresponents als vocals de les Meses de contractació, per tal de no in-


córrer en una possible insuficiència de motivació. Per altra banda, tal i com 


consta en els expedients, sempre es dóna audiència als licitadors per tal de 


explicar detalladament per part dels vocals de la Mesa encarregats de l’ava-


luació, el sentit de la seva valoració conforme als criteris susceptibles de valo-


ració publicats. 


 


9) Execució contractual i altres despeses adjudicades de forma directa. 


 


L’any 2013 almenys sis proveïdors van facturar a l’IDI imports superiors a les despe-


ses que, en el mateix període, els havien estat adjudicades mitjançant procediments 


de contractació, per un import global d’1,35 M€.  


 


D’altra banda, l’IDI va efectuar despeses vinculades al subministrament de radiofàr-


macs i material d’intervencionisme per part d’altres proveïdors, per 0,13 M€, l’adju-


dicació de les quals hauria requerit procediments oberts o negociats de contractació 


(vegeu l’apartat 2.8.c). 


 


El valor estimat dels contractes i el pressupost de licitació dels contractes de 


subministrament de tracte successiu es calculen atenent al consum històric del 


període immediatament anterior a la licitació i a la previsió d’activitat futura, ate-


nent al coneixement que es té en el moment de licitació de la previsió d’activitat 


futura, d’acord amb el què preveu l’art. 88.5. TRLCSP. En les licitacions es pre-


veuen possibles modificacions sobrevingudes, atès el procés de creixement 


que l’entitat va iniciar a l’abril de l’any 2013 i altres circumstàncies sobrevin-


gudes com increment d’activitat, complexitat de les proves, etc. 
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Es fa constar als Plecs de Clàusules Administratives Particulars que el volum de 


compra és estimatiu, que el preu del contracte s’estipula en la modalitat de preu 


unitari, sense que hi hagi un volum de contractació mínim ni màxim durant el 


període contractual, sinó que el subministrament depèn en tot moment de les 


necessitats puntuals i els subministraments efectivament realitzats durant la vi-


gència del contracte.  


 


És cert, com s’ha dit, que calen circuits o eines complementaries de segui-


ment dels pressupostos adjudicats, i l’IDI està treballant en la seva implan-


tació, però això no vol dir que no s’hagi realitzat tota la compra a l’adjudicatari 


de cada lot sota els mateixos preus unitaris adjudicats que figuren en el seu 


contracte. 


 


S’acompanya extracte de la documentació corresponent a un dels plecs dels 


contractes licitats en l’any 2013. 
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10) Apreciació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 


 


L’oferta econòmica de dos dels adjudicataris del contracte de subministrament d’e-


quipament de diagnòstic per als centres de la província de Tarragona, podrien con-


siderar-se desproporcionades o anormals. Per aquest motiu, l’IDI hauria d’haver 


donat audiència als licitadors corresponents per tal que justifiquessin les ofertes pre-


sentades i precisar-ne les condicions (vegeu l’apartat 2.8.1.b). 


 


Pel que fa a l’indicat en l’apartat 2.8.1.b) considerem que no resulta obligatori 


per a la Mesa de contractació iniciar el procediment per determinar si una ofer-


ta és desproporcionada o temerària si de la valoració de les característiques 


tècniques es justifica aquesta baixa. 


 


- Detall del plec administratiu – 
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11) Despeses adjudicades en exercicis anteriors 


 


La pròrroga dels contractes amb els adjudicataris del subministrament de material 


fungible per intervencionisme no estava prevista en els plecs de condicions ni en els 


contractes que es va formalitzar l’any 2011 (vegeu l’apartat 2.8.1.1.a).  


 


Les despeses amb càrrec a exercicis futurs vinculades al contracte formalitzat el juliol 


de 2012 pel subministrament de quatre equips per al diagnòstic per la imatge, mit-


jançant l’arrendament financer, hauria requerit l’autorització prèvia del Govern de la 


Generalitat, en compliment de la Llei de Finances públiques de Catalunya i l’article 


45.3 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres (vegeu 


l’apartat 2.8.1.1.b). 


 


Quant a l’aprovació de pròrrogues (apartat 2.8.1.1 a.), l’omissió detectada s’ha 


corregit en l’expedient 2014/02 adjudicat amb data febrer de 2014 en el qual ja 


s’inclou en el valor estimatiu, les previsions de pròrrogues i de modificacions 


de contracte. 


 


S’adjunta detall del quadre de característiques de l’expedient 2014/02: 
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Quant a les despeses amb abast plurianual en l’adquisició d’equipament mitjançant 


arrendament financer (apartat 2.8.1.1 b), no es va trametre via Acord de Govern per-


què el Director General de Pressupostos del Departament d’Economia i Finances va 


indicar l’escrit de data 29/12/2009 emès amb motiu de l’expedient 2009/04 (arren-


dament financer d’un equip de tomografia computada), que no s’ha de tramitar com a 


tal (annexem escrit referenciat). 


 


L’Institut de Diagnòstic per la Imatge, amb motiu de l’expedient citat, va tramitar a 


través del Departament de Salut l’obtenció d’aquesta autorització, qui va enviar la 


proposta a la Direcció General de Pressupostos del Departament d’Economia i Fi-


nances. En resposta, el Director General va comunica que “atès que l’Institut de 


Diagnòstic per la Imatge és una empresa pública l’autorització del corresponent com-


promís amb càrrec als seus pressupostos futurs no es tramita com a Acord de 


Govern”. 


 


- Detall de comunicació de l’any 2009 – 
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Dit això, l’IDI en dos expedients similars licitats l’any 2014 (Exp. 2014/11 i 2014/12) ha 


tramitat l’indicat Acord de Govern, prèviament a l’adjudicació dels contractes. 


 


 
 


12) Adjudicació de diversos serveis.  


 


El servei d’assessorament jurídic el presta un gabinet jurídic des de l’any 2011 mitjan-


çant una adjudicació directa per cadascun dels anys. Atès que el servei es presta de 


forma continuada per més d’un any, independentment de l’import del contracte, la seva 


adjudicació hauria requerit la concurrència d’altres licitadors (vegeu l’apartat 2.8.2.1.a). 


 


L’IDI va adjudicar directament els serveis de certificació i seguiment de la norma UNE-


EN ISO 9001, que per l’import facturat hauria requerit concurrència d’altres licitadors. 
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D’altra banda, l’IDI va adjudicar els serveis de formació, manteniment i millora dels 


sistemes de gestió de qualitat, mitjançant la tramitació de quatre procediments nego-


ciats sense publicitat, sense que en l’expedient quedi suficientment justificada la im-


possibilitat de promoure la concurrència d’altres licitadors (vegeu l’apartat 2.8.2.1.b). 


 


El contracte menor (apartat 2.8.2.1 a.) és per un assessorament jurídic extern de 


caràcter general en els diferents àmbits del dret que s’hi especifiquen, per un 


import inferior a 18.000,-€ (Iva exclòs). Amb anterioritat a la data del referit con-


tracte –30 d’abril de 2013– la contractació de serveis jurídics amb el gabinet 


contractat no era continuada i l’objecte havia estat la direcció lletrada i repre-


sentació legal en procediments contenciosos, tots ells davant la jurisdicció 


social, així com l’assessorament jurídic en procediments negociadors amb una 


alta probabilitat de que l’assumpte acabés sent objecte de procediment judicial 


(modificació substancial de condicions de treball ex-article 41 ET) davant els 


òrgans jurisdiccionals. Serveis jurídics, tant els directament destinats a l’actua-


ció en procediments judicials en representació de l’IDI com els directament vin-


culats o preparatoris d’una actuació processal, que la directiva europea de 


contractació pública exclou expressament del seu àmbit d’aplicació: 


 


“Artículo 10 Exclusiones específicas relativas a los contratos de servicios. 


... 


cualquiera de los siguientes servicios jurídicos: i) representación legal de un 


cliente por un abogado, en el sentido del artículo 1 de la Directiva 77/249/CEE 


del Consejo (2) en: — un arbitraje o una conciliación celebrada en un Estado 


miembro, un tercer país o ante una instancia internacional de conciliación o 


arbitraje, o — un procedimiento judicial ante los órganos jurisdiccionales o las 


autoridades públicas de un Estado miembro, un tercer país o ante órganos juris-


diccionales o instituciones Internacionales.” 


 


Dit això a futur l’IDI promourà la licitació pública corresponent a la contractació de 


serveis jurídics de caràcter general de manera continuada. 


 


En relació a l’apartat 2.8.2.1.b) els serveis de formació i manteniment de les certifi-


cacions de la norma UNE-EN ISO 9001, l’adjudicatari venia treballant en la implan-


tació d’aquest sistema des de l’any 2005. A partir de l’any 2012 com a conseqüència 


de la necessitat d’incrementar les unitats certificades i de les necessitats formatives, 


es considera que existeixen raons tècniques per les quals s’hagi d’adjudicar a un em-


presari determinat, atès que en el supòsit contrari, s’encariria considerablement la 


despesa a destinar a l’indicat projecte. Finalment a l’any 2014, es procedeix a inter-


nalitzar aquest servei de manteniment i formació, per tal de que sigui el personal 


propi de l’IDI que se encarregui d’aquestes competències i per altre banda, com s’ha 


dit, l’any 2015 s’ha licitat i adjudicat mitjançant procediment negociat sense publicitat, 


incloent una 2a fase de negociació a realitzar entre tots els participants, el contracte 


a l’empresa certificadora ISO-9001 per un període de tres anys. 


 


PERSONAL 


 


13) Personal temporal 


 


Durant l’exercici fiscalitzat l’IDI va formalitzar un conjunt de contractes temporals sen-


se haver deixat constància en els expedients de la contractació de la motivació de la 
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necessitat urgent i inajornable de la cobertura dels llocs de treball, i de la impos-


sibilitat d’atendre la necessitat amb els recursos existents (vegeu l’apartat 2.9.1.a). 


 


En relació a l’apartat 2.9.1 Contractació personal i d’acord amb la informació 


facilitada aclarir que on diu: 


 


“D’acord amb la informació facilitada per l’entitat fiscalitzada, a 31 de desem-


bre del 2013 el personal..., a Girona, adscriure-hi quaranta-vuit treballadors i 


promoure deu noves contractacions, i a Tarragona-Terres de l’Ebre, adscriure-


hi trenta-tres treballadors i vint-i-quatre noves contractacions. 


 


Ha de dir que: “a Girona, adscriure-hi quaranta-vuit treballadors i promoure 


setze noves contractacions”. 


 


14) Prestació de serveis per part de professionals externs 


 


L’any 2013 un conjunt de quaranta-un professionals externs prestaven serveis als 


centres de l’IDI sense haver estat formalment contractats. Atès que existia una relació 


de dependència jeràrquica respecte del personal de la plantilla de l’IDI, es realitzava 


l’activitat en les dependències de l’IDI dins la jornada determinada per l’empresa i 


aquest personal va percebre una retribució en funció dels preus aprovats per l’entitat, 


aquests actes es podrien considerar determinants pel reconeixement d’una relació la-


boral (vegeu l’apartat 2.9.1.b). 


 


En relació al punt 2.9.1.b) Prestació de serveis per part de professionals ex-


terns, aclarir que la dependència d’aquest personal és administrativa alhora que 


l’activitat que realitzen en les dependències de l’IDI és d’acord a la seva pròpia 


disponibilitat i no dins de la jornada establerta per l’Institut. 


 


Pel que fa a l’establiment dels preus unitaris, dir que la fixació d’aquests valors 


va ser d’acord amb el valor de mercat i que a partir de l’any 2007, el Consell 


d’Administració va validar el seu import i posteriorment a l’any 2012 va aprovar la 


reducció dels imports, com es pot veure que en els documents següents, que 


van ser lliurats el dia 30 de juny de 2014: 


 


 Doc 2 - Quadre d’imports establert a l’any 2007 i l’evolució en funció del 


valor de mercat 


 Doc 3 - Modificació substancial condicions de treball any 2012 on s’esta-


bleix la rebaixa dels preus dels informes  


 Doc 4 - Informe del Consell d’administració de l’IDI aprovisionament de 


65.994,20€ per possibles accions de reclamació com a conseqüència de 


la reducció de preu dels informes. 


 Doc 5 - Tancament pressupost 2012 amb l’aprovisionament 


 


Tanmateix, en sessions de 17 de desembre 2014 i de 16 de març de 2015, han estat 


presentades i aprovades pel Consell d’Administració les noves tarifes de telediag-


nòstic. 
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15) Retribucions del personal directiu 


 


Les retribucions variables satisfetes a dos càrrecs directius no estaven previstes en 


els seus contractes, no hi ha constància de les fitxes individualitzades d’establiment 


ni d’avaluació d’objectius ni de l’aprovació formal per l’òrgan competent dels imports 


retribuïts.  


 


D’altra banda, les retribucions fixes de dos alts càrrecs són superiors a les esta-


blertes en els seus contractes sense que hi hagi constància de la seva aprovació for-


mal per l’òrgan competent (vegeu l’apartat 2.9.2.a). 


 


Pel que fa a l’apartat 2.9.2.a) de retribucions de personal directiu, dir que en 


referencia a la retribució variable, a la documentació de 30 de juny de 2014, es 


va adjuntar la següent documentació: 


 


 Doc 8 – S’adjunten les fitxes individuals dels objectius del gerent i de la 


directora de gestió corresponents a l’any 2011 i que van ser abonats a 


l’any 2012, així com la resolució d’atorgament d’objectius al director 


econòmic financer i al director de recursos humans. 


 Doc 12 - S’adjunten les fitxes individuals dels objectius del gerent i de la 


directora de gestió de corresponents a l’any 2012 i que van ser abonats 


a l’any 2013, així com la resolució d’atorgament d’objectius al director 


econòmic financer i al director de recursos humans. 


 


En el cas de les retribucions fixes de dos directius, dir que les retribucions de 


l’actual Director de Recursos Humans incorporat a l’entitat el mes d’abril de l’any 


2014 es van equiparar a les retribucions de l’anterior Director de Recursos 


Humans. Tanmateix, en sessió de 4/06/2002, el Consell d’Administració de l’IDI 


va aprovar les retribucions del personal adscrit a Serveis Centrals inclòs la 


retribució del Director Econòmic-Financer i posteriorment equiparada a la del 
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director de recursos humans. Veure la documentació enviada el dia 30 de juny, 


següent: 


 


 Doc 9 - Acta de 4 de juny de 2002 del Consell d’administració de l’apro-


vació d’adequació salarial dels Serveis Centrals. 


 Doc 10 - Document de l’estructura directiva de l’IDI i informe del disseny 


organitzatiu de l’IDI amb l’organigrama. 


 Doc 11 - Contracte de treball del Director de RRHH de data 02/04/2002 


amb la retribució, quantitat actualitzada amb els corresponents incre-


ments anuals. 


 


16) Activitat complementària 


 


La Sindicatura no té constància de l’aprovació formal per l’òrgan competent de les 


retribucions satisfetes al personal facultatiu que realitza activitat complementària fora de 


la seva jornada laboral ordinària i, en algun cas concret, la realització dels informes per 


part del facultatiu té lloc en una franja horària en la que també consta estar en un torn 


de guàrdia presencial, o bé dins la seva jornada ordinària (vegeu l’apartat 2.9.2.b). 


 


Pel que fa a l’apartat 2.9.2.b) Retribucions per activitat complementària dir que 


les 15 hores de guàrdia que s’indiquen corresponen a 7 hores del dia en curs i a 


8 hores de l’endemà. Atès que l’horari de guàrdia va des de les 17 h fins a les 8 h 


de l’endemà. I els informes sempre estan realitzats fora d’aquesta franja horària. 


 


En relació a aquest punt, comunicar que en sessió ordinària de 16 de març de 


2015, del Consell d’Administració de l’IDI, han estat aprovades les tarifes de 


l’activitat realitzada a traves de telediagnòstic, així com el procediment de liqui-


dació de l’activitat complementària. Procediment que adjuntem: 
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El personal facultatiu de les unitats de radiodiagnòstic de l’Hospital de la Vall d’He-


bron és retribuït per les guàrdies en aquest centre a un preu/hora diferent al fixat en 


els Pactes vigents, inferior en el cas de les corresponents a presència física i superior 


en el cas de guàrdies de localització (vegeu l’apartat 2.9.2.c).  


 


Pel que fa a l’apartat 2.9.2.c) Jornada complementària d’atenció continuada, dir 


que l’excepcionalitat es dóna en el personal facultatiu que realitza guàrdies en la 


unitat de Angio-radiologia i no de radiodiagnòstic. La documentació que acredita 


l’acord d’assimilació es va lliurar, amb la documentació de 30 de juny, que va ser: 


 


 Doc 6 - Valors de guàrdia acordats en el Pactes Complementaris amb la 


RLT on s’estableix que es mantindran aquells acords subscrits de caràcter 


individual mentrestant persisteixin les causes que ho varen motivar. 


 


La Unitat d’Angio és una unitat mixta integrada en l’Hospital de la Vall d’Hebron, 


de la que formen part professionals de l’ICS i de l’IDI, en el moment de creació 


d’aquesta aliança, l’IDI no disposava de un model de relacions laborals, atès que 


el primer marc laboral normatiu, fora el “Primer Conveni Laboral de l’Empresa IDI” 


signat l’any 2004, amb una vigència d’un any. En aquest sentit, el valor de les 


guàrdies subscrit, va mantenir en aquells casos que existien una millor condició, 


els valor establerts anteriorment. En el cas que ens ocupa el valor de la guàrdia 


es correspon als imports que satisfà l’Hospital de la Vall d’Hebron als profes-


sionals de la unitat. 


 


Així mateix, un conjunt de vuit treballadors de la mostra analitzada va percebre com-


plements per millores voluntàries, objectius o major responsabilitat, segons els casos, 


no previstos en el conveni col·lectiu vigent ni en els Pactes complementaris acordats, 


ni tampoc en els seus contractes (vegeu l’apartat 2.9.2.d). 


 


Pel que fa a l’apartat 2.9.2.d) dir que els diferents complements van ser assignats 


per la gerència de l’Institut i en tots els casos han estat motivats. 


 


17) Règim d’incompatibilitats del personal  


 


L’any 2013 hi va haver un treballador amb règim de pluriocupació en la cotització a la 


Seguretat Social, tot i que, per Resolució del Conseller de Salut, se l’hi havia denegat 


la compatibilització d’una segona ocupació assistencial en l’àmbit de la sanitat pú-


blica (vegeu l’apartat 2.9.3). 


 


Pel que fa a l’apartat de 2.9.3, dir que el facultatiu va sol·licitar la pluriocupació 


prèvia la denegació de compatibilitat del Departament de Salut i en el moment 


de la auditoria ja no ocupava cap altre lloc de treball públic ni privat, ja s’ha 


regularitzat la situació de pluriocupació.  


 


A partir de juliol de 2014, s’ha incorporat en el procediment de contractació la 


“Declaració responsable” mitjançat la qual el treballador declara que no exerceix 


cap altra activitat i es compromet a posar en coneixement de l’empresa les seves 


circumstàncies i sol·licitar la corresponent autorització de compatibilitzar les 


activitats en el cas de que la seva situació variï. 


2.9.4. Personal directiu 


 


El consell directiu de l’IDI està compost pel gerent i per les persones que ocupen el 


comandament de la direcció de recursos humans, de la direcció de gestió assisten-
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cial i de la direcció econòmica. L’any 2013, tres de les persones que ocupaven aquest 


càrrecs tenien signats amb l’Institut contractes sotmesos al règim laboral ordinari. 


 


D’altra banda, la persona que ocupava el càrrec de la direcció de gestió tenia un 


contracte, signat l’1 de febrer del 2010, sota el règim laboral de personal d’alta di-


recció, regulat pel Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, que regula la relació laboral de 


caràcter especial del personal d’alta direcció. 


 


Pel que fa al punt 2.9.4 Personal directiu i els efectes de l’entrada en vigor de 


l’Estatut bàsic de l’empleat públic dir que, la Llei 2/2014, del 27 de gener, de me-


sures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, a la DA Vint-i-unena.  


 


Personal directiu del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 


 


1.2. Als efectes del que estableix aquesta disposició, són personal directiu del 


sector públic les persones que ocupen llocs o càrrecs qualificats expressament 


com a directius en les normes de creació o regulació de les entitats d’acord amb 


l’exercici de funcions d’especial responsabilitat gerencial, enteses com a funcions 


que comporten dedicació única o principal de la jornada, participació directa en 


la definició i execució de polítiques públiques, sempre que comprometin exter-


nament l’organització, dirigeixin equips de persones, gestionin i executin pres-


supostos i tinguin responsabilitat pel compliment d’objectius. Són personal di-


rectiu: 


 


a) Les persones que formen part del consell d’administració o, si no n’hi ha, 


són administradors i assumeixen les funcions de màxima responsabilitat de 


les societats mercantils participades. 


 


b) Les persones que assumeixen la màxima responsabilitat en les societats 


mercantils però que no s’inclouen en la lletra a i les persones que actuen 


sota la dependència exclusiva dels màxims òrgans de govern o consells 


d’administració o exerceixen funcions amb autonomia i responsabilitat 


només limitades per les instruccions o els criteris emesos pels màxims 


òrgans de govern, consells d’administració o càrrecs a què es refereix la 


lletra a. 


 


1.3. Els càrrecs a què fa referència la lletra a de l’apartat 1.2 es vinculen a l’ens o 


l’entitat per una relació de caràcter mercantil i els càrrecs a què fa referència la 


lletra b de l’apartat 1.2 s’hi vinculen mitjançant un contracte d’alta direcció. 


 


3.2. RECOMANACIONS 


 


5) Selecció de personal 


 


La Sindicatura considera convenient que l’IDI organitzi i reguli una borsa de treball per 


prestar serveis amb caràcter temporal, atès que és un instrument que dotaria de major 


objectivitat els processos selectius, especialment 


 


L’IDI utilitza el Servei d’Ocupació de Catalunya per realitzar les cobertures de 


lloc de treball que són urgents i inajornables. 
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4.2. TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 


Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de 


Comptes. Com a conseqüència de les al·legacions rebudes s’ha modificat el text de 


l’apartat 2.8, de l’observació b de l’apartat 2.8.1 i de l’observació 10 de l’apartat 3.1 del 


projecte d’informe, segons s’indica en les notes al peu de les pàgines corresponents. 


La resta del text del projecte d’informe no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions 


trameses són explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es 


comparteixen els judicis que s’hi exposen. 
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