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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 35/2013, sobre el Centre d’Estudis d’Opi-
nió, corresponent al 2013
Tram. 256-00027/10

Obertura del procediment i encàrrec a la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes
Reg. 54200

Acord: Mesa del Parlament, 11.02.2014.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes es 
reprodueix en la secció 4.85.

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 18.02.2014 al 
03.03.2014).
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.02.2014.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 37/2013, sobre Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya, corresponent al 2010 i 
al 2011
Tram. 256-00028/10

Obertura del procediment i encàrrec a la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes
Reg. 54202

Acord: Mesa del Parlament, 11.02.2014.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes es 
reprodueix en la secció 4.85.

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 18.02.2014 al 
03.03.2014).
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.02.2014.

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 36/2013, sobre la Societat Municipal de 
Promoció Urbanística a Vallirana, SA, cor-
responent al 2010
Tram. 258-00018/10

Obertura del procediment i encàrrec a la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes
Reg. 54201

Acord: Mesa del Parlament, 11.02.2014.

N. de la R.: L’Informe de la Sindicatura de Comptes es 
reprodueix en la secció 4.85.

Termini per a demanar la presentació de l’informe

Termini: 15 dies hàbils (del 18.02.2014 al 10.03.2014).
Finiment del termini: 11.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.02.2014.
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4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Informe de fiscalització 35/2013, sobre el 
Centre d’Estudis d’Opinió, corresponent al 
2013
Tram. 256-00027/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de Comptes

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 tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’informe de fiscalit-
zació núm. 35/2013, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu al Centre d’Estudis d’Opinió, exercici 2012.

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

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

Manel Rodríguez Tió, secretari general de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya, 

Certifico: 

Que a Barcelona, el dia 23 de desembre del 2013, re-
unit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la pre-
sidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, 
amb l’assistència dels síndics Sr. Andreu Morillas An-
tolín, Sra. Emma Balseiro Carreiras, Sr. Jordi Pons i 
Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, Sra. 
Maria Àngels Servat i Pàmies, i Sr. Miquel Salazar 
Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari gene-
ral de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a 
ponent la síndica Sra. Emma Balseiro Carreiras, amb 
deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe de fisca-
lització 35/2013, relatiu al Centre d’Estudis d’Opinió, 
exercici 2012.

I, perquè així consti i tingui els efectes que correspon-
guin, signo aquest certificat, amb el vistiplau del sín-
dic major.

Barcelona, 20 de gener de 2014

Manel Rodríguez Tió Vist i plau
Secretari general  El síndic major
 Jaume Amat i Reyero
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Origen, objecte i finalitat 

De conformitat amb la normativa vigent i amb el Programa anual d’activitats de la Sin
dicatura de Comptes de Catalunya s’emet el present informe de fiscalització relatiu al 
Centre d’Estudis d’Opinió (CEO o el Centre), exercici 2012. 

Els objectius d’aquest informe són els següents: 

• Verificar l’adequació del Compte general del CEO als principis i les normes comptables 
i pressupostàries que li són d’aplicació. 

• Verificar que en el desenvolupament de la seva activitat s’ha actuat d’acord amb la 
legislació vigent. 

• Analitzar la Memòria del programa pressupostari 584, Avaluació de polítiques i estudis 
d’opinió, de la Generalitat de Catalunya i l’assoliment dels objectius fixats en el marc de 
les funcions encomanades. 

L’àmbit temporal ha estat l’exercici 2012 tot i que, quan ha estat necessari, s’ha ampliat a 
períodes anteriors i/o posteriors. 

En les conclusions d’aquest informe es fan constar tant les observacions que es desprenen 
del treball de fiscalització com les recomanacions i possibles mesures a emprendre per 
millorar la gestió del CEO en les àrees examinades. 

1.1.2. Metodologia i limitacions 

El treball de fiscalització s’ha realitzat d’acord amb els principis i normes d’auditoria del 
sector públic generalment acceptats i ha inclòs totes aquelles proves que s’han considerat 
necessàries per poder manifestar les conclusions d’aquest informe. 

El treball de camp ha finalitzat el 31 de juliol del 2013. 

1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS 

1.2.1. Objecte i funcions 

La Llei 6/2007, del 17 de juliol, crea el CEO com a organisme autònom de caràcter 
administratiu de la Generalitat de Catalunya que gaudeix de personalitat jurídica pròpia, 
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d’autonomia funcional i de gestió, i que té plena capacitat d’obrar per complir les seves 
funcions. En l’exercici 2012 estava adscrit al Departament de la Presidència. 

El CEO té, entre altres, les funcions següents: 

a) Elaborar, supervisar i controlar estudis d’opinió i enquestes que proporcionin informació 
sobre les opinions dels habitants de Catalunya. 

b) Elaborar, en exclusiva en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, estudis d’opinió i 
enquestes electorals que preguntin sobre la intenció de vot o sobre la valoració dels 
líders i dels partits polítics, i també els estudis postelectorals. 

c) Prestar assessorament amb relació als criteris tècnics que cal seguir a l’hora de dis
senyar i desenvolupar estudis d’opinió de la Generalitat. 

d) Gestionar el Registre d’Estudis d’Opinió (REO), que és un registre públic dels estudis 
d’opinió elaborats o promoguts pel CEO i pels departaments de la Generalitat de Ca
talunya o per ens dependents al qual poden accedir totes les persones físiques o jurí
diques que ho sol·licitin, sempre que compleixin els requisits i procediments establerts 
per reglament. 

e) Difondre els resultats de l’activitat del Centre.  

El CEO elabora estudis d’opinió per al mateix Centre (Baròmetres d’Opinió Política i en
questes sobre el Debat de Política General) o per als departaments de la Generalitat o 
altres ens (enquestes òmnibus, informes del baròmetre sanitari del departament de Salut, 
enquestes per a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), etc.). Per realitzarlos subcontrac
ta les tasques del treball de camp a empreses especialitzades i destina els seus recur
sos humans a les funcions d’estudi, control, seguiment i avaluació de les dades obtin
gudes. A més, el Centre homologa les empreses que realitzen aquests estudis, dóna el 
vistiplau i supervisa les propostes i presta assistència tècnica als departaments de la Ge
neralitat. 

1.2.2. Òrgans de govern 

D’acord amb l’article 5 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió 
(LCEO), els òrgans de govern del Centre són els següents: 

• El Consell Rector 

• La Direcció 
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El Consell Rector 

El Consell Rector és l’òrgan, designat pel Govern, que assessora i supervisa el director. Té 
entre altres, les funcions següents: 

a) Aprovar un pla anual dels estudis d’opinió sobre la intenció de vot i sobre la valoració 
dels partits polítics i dels estudis postelectorals, i també dels estudis per avaluar les po
lítiques o els serveis de la Generalitat que consideri pertinent impulsar directament el 
CEO. 

b) Ser informat, amb caràcter previ, sobre els plans anuals d’estudis d’opinió que hagin 
d’elaborar els departaments de la Generalitat o els ens que en depenen amb relació a 
l’avaluació de polítiques o serveis de la Generalitat. 

c) Prestar assessorament sobre els criteris amb relació a la periodicitat, el contingut, el 
procediment d’adjudicació i la difusió dels estudis d’opinió i formular, si escau, propos
tes sobre la qualitat tècnica dels estudis, i també analitzarne els resultats. 

d) Ser informat sobre les enquestes de conjuntura que tinguin per objecte mesurar l’im
pacte que una situació d’urgència o d’actualitat ha generat en l’opinió pública. 

e) Elaborar un informe anual sobre els estudis que ha fet i sobre la qualitat d’aquests 
estudis. 

El president del Consell Rector és nomenat pel Govern d’entre els membres del Consell 
Rector. El president convoca i dirigeix les sessions del Consell Rector. En l’exercici 2012 el 
Consell Rector estava presidit per Joan Marcet i Morera i estava compost pels membres 
següents: 

• Sis membres designats a proposta dels grups parlamentaris:  

Francesc Xavier Sánchez Vera  
Joan Marcet Morera 
Juan Milian Querol  
Ana María Sanz León  
Moisés Amorós Perich  
Montserrat Baras Gómez  

• Tres membres designats d’entre els catedràtics i els professors vinculats a les univer
sitats de Catalunya de les àrees de coneixement de les ciències polítiques i socials, 
econòmiques o estadística: 

Xavier Arbós Marín 
Agustí Bosch Gardella  
Joaquim Colominas Ferran  
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• Tres membres designats a proposta del Govern: 

Carles Agustí Hernández  
Antoni Font i Renom  
Salvador Estapé Triay  

La Direcció 

El director és nomenat pel Govern, a proposta del conseller del departament al qual el 
Centre està adscrit. En l’exercici 2012 el director era Jordi Argelaguet i Argemí. 

Al director li correspon, entre altres, les funcions següents: dirigir i administrar el Centre; 
actuar com a secretari del Consell Rector; proposar el pla anual dels estudis d’opinió al 
Consell Rector perquè s’aprovi; elaborar l’avantprojecte de pressupost; ser l’òrgan de con
tractació; donar el vistiplau a les propostes dels estudis d’opinió que elaboren els depar
taments de la Generalitat de Catalunya i, en general, les funcions que no s’han encomanat 
expressament a altres òrgans. 

1.2.3. Estructura organitzativa 

D’acord amb l’article 3 del Decret 14/2010, del 9 de febrer, d’organització i funcionament 
del CEO i del Registre d’Estudis d’Opinió, l’organigrama de l’estructura administrativa del 
Centre l’exercici 2012, era el següent: 

Director 

Àrea d’Enquestes, Estudis i Àrea de Difusió i Sistemes Àrea de Serveis Generals i 
Treballs d’Informació Administració 

1.2.4. Control financer 

El CEO, com a organisme autònom administratiu, està sotmès a la fiscalització prèvia d’un 
interventor delegat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

L’exercici 2012 la Intervenció va expedir un informe de fiscalització corresponent a la 
contractació menor. La conclusió d’aquest informe evidencia que en quatre de les cent 
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quinze factures analitzades, la data d’aprovació de la despesa és posterior a la de la 
factura. 

1.2.5. Normativa aplicable 

La normativa aplicable al CEO emprada en la fiscalització és, entre altra, la que es detalla 
a continuació: 

• Llei 6/2007, del 17 de juliol, del CEO, modificada per la Llei 16/2008, del 23 de desem
bre, de mesures fiscals i financeres, i la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de 
reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa. 

• Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2012 (LPGC). 

• Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic. 

• Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya (TRLFPC). 

• Decret 14/2010, del 9 de febrer, d’organització i funcionament del CEO i del REO. 

• Ordre del 28 d’agost de 1996, per la qual s’aprova el Pla general de comptabilitat 
pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC). 

• Ordre ECF/300/2002, del 18 d’abril, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya. 

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

2.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

A continuació es presenta resumida l’execució del pressupost de l’exercici 2012. D’altra 
banda, en l’apartat 7.1 es detallen la resta d’estats pressupostaris que conformen la liqui
dació anual. 
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Per a una correcta interpretació del saldo pressupostari de l’exercici, tot i que en els estats 
del CEO no hi consta, el resultat pressupostari total s’ha d’ajustar pels crèdits de despeses 
finançats amb romanents de tresoreria d’exercicis anteriors, 1.140.940 €, el que dóna lloc a 
un superàvit de 140.279 €.  

S’ha comprovat que els crèdits inicials presentats en el Compte general del CEO es 
corresponen amb els aprovats per la LPGC per al 2012. 

2.1.1. Modificacions pressupostàries 

A continuació s’analitzen les modificacions pressupostàries corresponents als pressupos
tos d’ingressos i de despeses. 

Els crèdits autoritzats en el pressupost d’ingressos de l’exercici 2012, amb les seves mo
dificacions pressupostàries, són els següents: 

Quadre 2. Crèdits autoritzats i les seves modificacions 

Descripció 
Pressupost

 inicial 
Augments 

de crèdit 
Disminucions 

de crèdit 
Drets 

definitius 

Taxes i altres ingressos 

Transferències corrents 

Ingressos patrimonials 

Transferències de capital 

Actius financers 



1.213.213,00 

100,00 

3.020,00 

10.000,00 

26.904,00 

82.022,39 





1.140.940,25 



(1.137.920,25) 



(3.020,00) 



26.904,00 

157.315,14 

100,00 



1.150.940,25 

Total 1.226.333,00 1.249.866,64 (1.140.940,25) 1.335.259,39 

Imports en euros. 
Font: Centre d’Estudis d’Opinió. 

Mitjançant la resolució del secretari general del Departament de la Presidència, del 17 d’a
bril del 2012, es van reduir les transferències corrents i de capital en 1.137.920 € i 3.020 €, 
respectivament, amb l’increment del capítol d’actius financers en aplicació de l’article 12.4 
de la LPGC per al 2012. Aquest article estableix que en el cas que el 31 de desembre del 
2011 les entitats tinguessin un romanent de tresoreria derivat d’un excés d’ingressos ce
dits, transferències o aportacions de la Generalitat o de les entitats del seu sector públic no 
obtingudes en concurrència, el Departament d’Economia i Coneixement retindria les apor
tacions i transferències que els departaments als quals estiguessin adscrites les entitats 
afectades tinguessin previst atorgar el 2012, per l’import que determinés la Intervenció 
General, llevat que per llei, contracte programa o per altres acords del Govern s’hagués 
establert que havien de tenir una altra destinació. 

Els crèdits autoritzats per la LPGC per al 2012 en el pressupost de despeses, amb les 
seves modificacions pressupostàries, són els següents: 
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Quadre 3. Modificacions en el pressupost de despeses 

Descripció 
Crèdit 
inicial 

Augments per 
transferència 

Disminucions per 
transferència 

Generacions 
de crèdit 

Crèdits 
definitius 

Remuneracions del personal 

Béns corrents i serveis 

Despeses financeres 

Transferències corrents 

Inversions reals 

Transferències de capital 

Actius financers 

748.990,82 

463.162,18 

100,00 

1.060,00 

3.020,00 

-

10.000,00 

-

15.452,92 

-

-

-

-

-

(11.722,92) 

(3.730,00) 

-

-

-

-

-

82.022,39 

26.904,00 

-

-

-

-

-

819.290,29 

501.789,10 

100,00 

1.060,00 

3.020,00 

-

10.000,00 

Total 1.226.333,00 15.452,92 (15.452,92) 108.926,39 1.335.259,39 

Imports en euros. 
Font: Centre d’Estudis d’Opinió. 

La generació de crèdit de 82.022 € correspon a la incorporació del personal de la Funda-
ció Centre de Documentació Política (FCDP) a la plantilla del CEO que hi va haver a mitjans 
de l’exercici 2012 (vegeu l’apartat 2.1.3.1). 

La Resolució del 29 de maig del 2012 del secretari general del Departament de la Pre-
sidència disposava que el CEO havia d’assumir les funcions d’anàlisi del tractament infor-
matiu i de l’opinió publicada que realitzava la FCDP i que es va liquidar el 2012. Aquestes 
funcions van ser acceptades pel director del CEO mitjançant la Resolució del 4 de juny del 
2012 i es van subrogar en les obligacions laborals de quatre treballadors.

2.1.2. Liquidació del pressupost d’ingressos 

La comparació dels drets liquidats d’ingressos dels exercicis 2011 i 2012 és la següent:  

Quadre 4. Drets liquidats 

Article 
Drets liquidats 

2012 
Drets liquidats 

2011 

Variació drets liquidats 

Import % 

39. Altres ingressos 

41. Transferències corrents de l’Adminis-
tració de la Generalitat 

71. Transferències de capital de l’Adminis-
tració de la Generalitat 

81. Reintegrament de préstecs i bestretes 

30.658,98 

157.315,14 

-

-

(5.884,99) 

1.262.480,36 

85.380,75 

900,00 

36.543,97 

(1.105.165,22) 

(85.380,75) 

(900,00) 

(620,97) 

(87,54) 

(100,00) 

(100,00) 

Total 187.974,12 1.342.876,12 (1.154.902,00) (86,00) 

Imports en euros.  
Font: Centre d’Estudis d’Opinió.  

A continuació s’exposen els aspectes que destaquen de la fiscalització realitzada. 
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Taxes i altres ingressos 

El capítol 3 d’ingressos, Taxes i altres ingressos, de 30.658,98 €, recull els imports pro
vinents dels convenis de col·laboració amb els departaments de la Generalitat, organismes 
o entitats que en depenen o hi estan vinculats, que deriven de la realització d’estudis 
d’opinió. D’acord amb els convenis, es preveu que aquests ens transfereixin al CEO l’im
port de la despesa prevista corresponent a la contractació externa de treballs. En el 
moment en què es fa l’entrega definitiva dels resultats a l’ens es liquiden les despeses 
realitzades, sense inclourehi cap taxa o preu intern de transferència que compensi els 
costos incorreguts en la realització de les activitats compromeses en els convenis. 

Les despeses i els ingressos derivats dels convenis per encàrrecs de gestió del 2012 
s’enumeren en el quadre 5. L’import de les despeses està inclòs dins del concepte Tre
balls realitzats per altres empreses (vegeu l’apartat 2.1.3.2) i dins de la mostra de con
tractes1 seleccionats (vegeu l’apartat 3). 

Quadre 5. Ingressos i despeses relacionats amb els convenis 

Concepte Ingressos Despeses 

Encàrrec de gestió DARPAMN 

Conveni amb l’OAC 

Devolució conveni amb l’OAC 

Devolució conveni Agència Catalana de la Joventut 

26.904,00 

15.662,24 

(3.136,32) 

(8.770,94) 

21.489,60 

12.525,92 





Total 30.658,98 34.015,52 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia.  

Durant l’any 2012 s’han formalitzat dos convenis que es detallen a continuació: 

• Un encàrrec de gestió, mitjançant un conveni amb el Departament d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARPAMN) del 26 de juny del 2012 per a la 
realització del Baròmetre 2012 de percepció i consum dels aliments ecològics de Cata
lunya per 26.904 €. La diferència entre els ingressos rebuts i les despeses, de 5.414 €, 
és un import a retornar en el 2013 (vegeu l’apartat 2.1.5). 

• El conveni de col·laboració amb l’OAC signat el 26 de setembre del 2012 per a l’ela
boració de l’Enquesta sobre corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes, 
any 2012 per 15.662 €. Aquesta col·laboració comprèn l’encàrrec d’assessorament 
tècnic i la realització de les tasques de selecció, contractació, seguiment i control del 
treball de camp en l’elaboració de l’enquesta. La liquidació de despeses d’aquest con
veni suposà un import final de 12.526 €. 

Les observacions corresponents a aquest apartat són les següents: 

1. Text modificat arran de les al·legacions presentades. 
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Devolucions d’ingressos 

El capítol 3, Taxes i altres ingressos, inclou una devolució de 8.771 €, corresponent a la 
liquidació del conveni signat el 26 de maig de 2010, de l’encàrrec de gestió amb l’Agència 
Catalana de la Joventut i el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 
Ciutadana per a la realització de l’Enquesta sobre participació política i ciutadana a Ca
talunya. La devolució derivada de la liquidació del conveni s’ha comptabilitzat en el 2012 
mentre que es va meritar en el 2011. 

S’ha comptabilitzat una devolució d’ingressos corresponent al conveni amb el DARPAMN, 
per 5.414 €, en l’exercici 2013 mentre que aquesta es va produir el 13 de desembre del 
2012, i per tant s’hauria d’haver imputat aquest exercici (vegeu l’apartat 2.1.5).  

Generació de crèdit 

La imputació al pressupost de l’expedient corresponent al conveni de col·laboració amb 
l’OAC, per 15.662 €, s’hauria d’haver formalitzat mitjançant un expedient de generació de 
crèdit, d’acord amb l’article 44 del TRLFPC i de l’article 7 de la LPGC.  

De les dues primeres incidències es desprèn que el resultat pressupostari està infravalorat 
en 3.357 € i el romanent de tresoreria, sobrevalorat en 5.414 € (vegeu l’apartat 2.1.5). 

2.1.3. Liquidació del pressupost de despeses 

La liquidació del pressupost de despeses figura al quadre 1, presentat anteriorment. A 
continuació s’analitzen els principals capítols del pressupost corrent de despeses del CEO. 

2.1.3.1. Despeses de personal 

El detall per articles pressupostaris de les remuneracions del personal de l’exercici 2012, 
juntament amb les dades de l’exercici 2011 a efectes comparatius, és el següent:  

Quadre 6. Remuneracions del personal 

Article 

Obligacions 
reconegudes 

2012 

Obligacions 
reconegudes 

2011 

Variació oblig. reconegudes 

Import % 

10. Alts càrrecs 

12. Personal funcionari 

13. Personal laboral 

15. Incentius, rendiments i activitats extraordinàries 

16. Assegurances i cotitzacions socials 

78.957,33 

335.082,45 

165.045,90 

0,00 

142.666,72 

78.971,00 

396.837,93 

108.139,67 

6.960,91 

139.900,23 

(13,67) 

(61.755,48) 

56.906,23 

(6.960,91) 

2.766,49 

(0,02) 

(15,56) 

52,62 

(100,00) 

1,98 

Total capítol 1 721.752,40 730.809,74 (9.057,34) (1,24) 

Imports en euros.  
Font: Centre d’Estudis d’Opinió.  
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La reducció en les retribucions del personal funcionari és deguda als fets següents: 

• Reducció de la jornada dels llocs de treball ocupats pel personal interí en un 15% a 
partir de l’1 d’abril del 2012, amb la reducció proporcional de les retribucions bàsiques i 
complementàries. 

• Reducció retributiva segons l’Acord de Govern del 24 de juliol del 2012. 

L’increment en les retribucions del personal laboral s’explica per la subrogació de quatre 
persones provinents de la FCDP (vegeu més endavant). 

S’ha comprovat que el CEO ha aplicat de forma adequada les variacions en les retribu
cions del seu personal per adaptarles a la normativa vigent en matèria de retribucions per 
a l’exercici 2012. 

El detall de personal del CEO segons la relació de llocs de treball, amb les places pres
supostades i les realment ocupades a 31 de desembre del 2012 és el següent: 

Quadre 7. Personal 

Personal: Tipus de vinculació / Grup RLT Pressupost Places ocupades  

Alts càrrecs 1 1 1 

Funcionaris 

Grup A 8 7 7 

Grup A/B 1 1 1 

Grup B 1 1 1 

Grup C 1 1 1 

Grup C/D 2  

Grup D 1 1 1 

Total funcionaris 14 11 11 

Laborals 

Grup A1 4 3 3 

Grup C1 1 1 1 

Grup D1   

Total laborals 5 4 4 

Llocs de treball no relacionats 
(personal subrogat) 

Grup C1  3 3 

Grup D1  1 1 

Total - 4 4 

Total personal CEO 20 20 20 

Font: Centre d’Estudis d’Opinió. 
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De la revisió del capítol pressupostari Remuneracions del personal destaquen les observa
cions següents: 

Relació de llocs de treball (RLT) 

En l’RLT del personal laboral del CEO no hi consten els quatre llocs de treball que ocupen 
a partir de l’1 de juliol de 2012 les persones que es van incorporar com a conseqüència de 
l’assumpció de funcions de la FCDP (vegeu l’apartat 2.1.1). 

Retribucions dels llocs de treball no relacionats 

En l’informe 4/2011, Fundació Centre de Documentació Política, exercici 2009, de la Sin
dicatura de Comptes es va evidenciar que els treballadors de la FCDP percebien retribu
cions bàsiques superiors a les establertes en les taules salarials del conveni d’oficines i 
despatxos, segons la categoria professional. A més de les retribucions bàsiques, el per
sonal percebia un complement de puntualitat que no estava especificat en el conveni. 
També es va detectar que no s’especificava la categoria laboral segons la classificació del 
conveni. 

En l’exercici fiscalitzat continuen vigents les incidències anteriors corresponents a les re
tribucions dels quatre treballadors integrats al CEO de la FCDP. 

2.1.3.2. Despeses de béns corrents i serveis 

El detall per articles pressupostaris del capítol de despeses de béns corrents i serveis de 
l’exercici 2012, juntament amb les dades de l’exercici 2011 a efectes comparatius, és el 
següent: 

Quadre 8. Despeses de béns corrents i serveis 

Article 

Obligacions 
reconegudes 

2012 

Obligacions 
reconegudes 

2011 

Variació obligacions reconegudes 

Import % 

20. Lloguers i cànons 

21. Conservació i reparació 

22. Material, subministrament i altres 

23. Indemnitzacions per raó del servei 

24. Despeses de publicacions 

126.282,56 

12.798,81 

319.655,42 

8.145,85 



103.602,27 

7.376,75 

487.626,12 

12.293,61 



22.680,29 

5.422,06 

(167.970,70) 

(4.147,76) 



21,89 

73,50 

(34,45) 

(33,74) 

Total capítol 2 466.882,64 610.898,75 (144.016,11) (23,57) 

Imports en euros.  
Font: Centre d’Estudis d’Opinió.  
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En l’article Lloguers i cànons s’inclouen, entre altres conceptes, el lloguer de l’oficina seu 
del CEO, per 96.255 € i el lloguer de fotocopiadores i d’equips informàtics, per 29.576 €. 

En Conservació i reparació s’inclouen, principalment, les despeses de manteniment dels 
serveis generals, per 7.127 € i el manteniment dels equips de processament de dades, per 
4.308 €. 

En Material, subministraments i altres s’inclouen els conceptes següents: 

Quadre 9. Material, subministrament i altres  

Concepte Import reconegut 

Material d’oficina 

Aigua i energia 

Comunicacions 

Neteja i despeses diverses 

Treballs realitzats per altres empreses 

Serveis informàtics 

11.803,07 

13.543,51 

18.332,95 

22.706,83 

196.973,04 

56.296,02 

Total 319.655,42 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia.  

En Treballs realitzats per altres empreses, per 196.973 €, s’inclouen les despeses relatives 
als estudis d’opinió efectuats per un total de 179.781 € (vegeu l’apartat 3, quadres 14 i 15). 

A continuació es detallen les observacions corresponents a aquest apartat. 

Període de pagament 

La mitjana del període de pagament de les factures per part del CEO ha estat al voltant de 
quaranta-nou dies. Aquest termini supera els quaranta dies per efectuar el pagament que 
estableix l’article 3.3 de la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, del 
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

Requisits de les factures 

L’article 24.1 del Codi de comerç estableix que les factures han de contenir les dades de 
la inscripció de la societat en el Registre Mercantil. De les vint-i-cinc factures revisades, 
per un total de 93.265 €, s’han detectat set factures que no compleixen el que estableix la 
norma, per 36.857 €. 
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2.1.4. Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari presentat pel CEO, un dèficit de 1.000.661 €, s’hauria d’haver 
ajustat per l’import dels romanents provinents d’exercicis anteriors, 1.140.940 €, d’acord 
amb el PGCPGC, i llavors hauria resultat un superàvit de 140.279 € (vegeu l’apartat 2.1). 

2.1.5. Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria del CEO corresponent a l’exercici 2012 és el següent: 

Quadre 10. Romanent de tresoreria 

Concepte Import 

A. Drets pendents de cobrament 

Del pressupost corrent 

Dels pressupostos tancats 

De les operacions no pressupostàries 

Total 

B. Obligacions pendents de pagament 

Del pressupost corrent 

Dels pressupostos tancats 

De les operacions no pressupostàries 

Total 

C. Fons líquids 

75.292,75 

-

261.343,84 

336.636,59 

159.899,85 

-

36.457,41 

196.357,26 

-

Romanent de la tresoreria (A–B+C) 140.279,33 

Imports en euros.  
Font: Centre d’Estudis d’Opinió.  

En la fiscalització efectuada s’observa que el saldo dels drets pendents de cobrament del 
pressupost corrent del romanent de tresoreria no inclou una devolució d’ingrés de 5.414 €, 
derivada de la regularització d’un conveni amb el DARPAMN i meritada en l’exercici 2012 i, 
per contra, inclou una regularització d’un conveni meritada el 2011, per 8.771 € (vegeu 
l’apartat 2.1.2).  

2.2. BALANÇ DE SITUACIÓ 

El Balanç de situació del 2012 presentat pel CEO, juntament amb les dades de l’exercici 
2011 a efectes comparatius, és el següent: 
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Quadre 11. Balanç de situació 

ACTIU PASSIU 

CONCEPTE 31.12.2012 31.12.2011 CONCEPTE 31.12.2012 31.12.2011 

IMMOBILITZAT FONS PROPIS 

Immobilitzat immaterial 308.507,55 308.507,55 Patrimoni 936.929,82 936.929,82 

Estudis, projectes i altre Resultats exercicis anteriors 482.645,30 622.250,00 
immobilitzat 308.507,55 308.507,55 Resultats de l’exercici (1.060.481,37) (139.604,70) 

Immobilitzat material (79.534,49) (20.228,85) TOTAL FONS PROPIS 359.093,75 1.419.575,12 

Edificis i altres construccions 

Instal·lacions tècniques i 

16.279,02 16.279,02 

maquinària 22.208,83  22.208,83 

Utillatge i mobiliari 3.024,50 3.024,50 

Altre immobilitzat material 59.879,42 59.879,42 

Amortitzacions (180.926,26) (121.620,62) 

TOTAL IMMOBILITZAT 228.973,06 288.278,70 

CREDITORS A CURT TERMINI 

CIRCULANT Creditors pressupostaris 170.058,49 64.139,96 

Deutors 72.874,42 0,00 Creditors no pressupostaris 94,54 93,60 

Inversions financeres temporals 260.427,17 1.238.094,53 Administracions públiques 33.401,97 35.754,98 

Tresoreria entitat 0,00 0,00 Fiances i dipòsits rebuts a 

Tresoreria habilitats 3.335,00 3.335,00 curt termini 

TOTAL CREDITORS A CURT 

2.960,90  10.144,57 

TOTAL CIRCULANT 336.636,59 1.241.429,53 TERMINI 206.515,90 110.133,11 

TOTAL ACTIU 565.609,65 1.529.708,23 TOTAL PASSIU 565.609,65 1.529.708,23 

Imports en euros.  
Font: Centre d’Estudis d’Opinió. 

S’han analitzat les confirmacions de saldos de creditors, deutors i tresoreria, amb un re
sultat satisfactori. 

De la fiscalització realitzada cal fer les observacions següents: 

Valoració de l’immobilitzat immaterial 

L’epígraf Immobilitzat immaterial no inclou l’amortització acumulada, relativa a llicències i 
programari, de 106.207 €, que el CEO ha comptabilitzat dins l’epígraf Immobilitzat ma
terial. 

El compte Estudis, projectes i altre immobilitzat recull despeses no activables de l’exercici 
2008 per 106.868 €, i altres despeses que haurien d’estar amortitzades per 27.716 € en el 
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2012. De l’anàlisi del compte, la Sindicatura considera incorrecte haver comptabilitzat com 
a immobilitzat aquests conceptes. 

Segons el que s’ha exposat, s’estima que l’epígraf Immobilitzat immaterial està sobreva
lorat en 240.791 € (vegeu el quadre 12), que l’immobilitzat material està infravalorat en 
106.207 €, i que les reserves s’haurien de disminuir en 134.584 €. 

Quadre 12. Ajustaments del valor de l’immobilitzat immaterial 

Concepte Import 

Import de l’Immobilitzat immaterial segons CEO (A) 

Ajustaments: 

(–) Despeses no activables (B) 

(–) Amortització comptabilitzada en l’immobilitzat material (C) 

(–) Amortització no comptabilitzada en l’immobilitzat immaterial (D) 

Total ajustaments (E=B+C+D) 

308.508 

(106.868) 

(106.207) 

(27.716) 

(240.791) 

Import de l’Immobilitzat immaterial segons la Sindicatura (A+E) 67.717 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia.  

Inventari 

L’inventari de béns del CEO únicament està actualitzat fins a mitjans de l’exercici 2010. La 
Sindicatura ha detectat que no hi consten béns per valor de 123.230 €, dels quals 23.777 € 
corresponen al 2011 i 99.453 € al 2010. 

Imputació temporal de despeses 

En el concepte Serveis informàtics s’han comptabilitzat obligacions reconegudes per 
11.027 € de manteniment de llicències per al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre del 2013. D’acord amb el PGCPGC les despeses comptabilitzades en l’exercici 
que es tanca i que corresponen al següent haurien d’haverse comptabilitzat en l’actiu del 
Balanç com a despeses anticipades i augmentar el resultat de l’exercici en 11.027 €. El 
CEO ha de tenir en compte també les despeses pel mateix concepte corresponents a 
l’exercici corrent que es van comptabilitzar en l’anterior. 

2.3. COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

El Compte del resultat economicopatrimonial del CEO de l’exercici 2012, juntament amb 
les xifres de l’exercici 2011 a efectes comparatius, és el següent: 
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Quadre 13. Compte del resultat economicopatrimonial 

DESPESES INGRESSOS 

CONCEPTE 2012 2011 CONCEPTE 2012 2011 

DESPESES DE GESTIÓ, FUN
CIONAMENT DE SERVEIS 

Despeses de personal 

Sous i salaris 

Càrregues socials 

Dotacions per amor
titzacions d’immobilitzat 

Altres despeses de gestió 

Serveis exteriors 

Despeses financeres i 
assimilables 

1.251.812,03 

732.832,80 

586.460,68 

146.372,12 

59.305,64 

459.673,59 

459.673,59 



1.393.348,68 

744.511,65 

598.384,51 

146.127,14 

54.819,65 

594.008,38 

594.008,38 

9,00 

ALTRES INGRESSOS DE 
GESTIÓ 

Altres ingressos de 
gestió 

34.015,52 

34.015,52 

 (8.736,38) 

(8.736,38) 

TRANSFERÈNCIES I 
SUBVENCIONS 

Transferències corrents 

TRANSFERÈNCIES I 
SUBVENCIONS 

Transferències corrents 

157.315,14 

157.315,14 

1.262.480,36 

1.262.480,36 

DESESTALVI (1.060.481,37) (139.604,70) 

TOTAL 191.330,66 1.253.743,98 TOTAL 191.330,66 1.253.743,98 

Imports en euros.  
Font: Centre d’Estudis d’Opinió.  

El resultat d’1.060.481 € de pèrdua és conseqüència de la disminució, en l’exercici 2012, 
de les transferències rebudes del Departament de la Presidència. 

Els diferents comptes, s’han analitzat en els apartats 2.1.2 i 2.1.3 corresponents a la 
liquidació pressupostària. 

2.4. MEMÒRIA DELS ESTATS FINANCERS 

La Memòria presentada pel CEO no correspon a una memòria dels estats financers sinó a 
un informe de gestió, ja que únicament conté l’activitat realitzada en l’exercici i l’estructura 
organitzativa sense que es completi, ampliï ni comenti la informació inclosa en els estats 
comptables tal com requereix el PGCPGC. 
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3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ2 

D’acord amb l’article 15 de la LCEO, la contractació del CEO es regeix per la normativa 
vigent en matèria de contractes de les administracions públiques. 

El CEO és l’organisme competent per homologar i contractar les empreses que poden fer 
les enquestes quantitatives dels estudis d’opinió d’interès de la Generalitat. 

El 20 d’agost del 2012 va ser prorrogat l’Acord marc signat el 30 de juliol del 2010 
mitjançant el qual es contractaven els serveis de realització d’estudis d’opinió d’interès de 
la Generalitat de Catalunya, per un valor estimat de 2.880.000 €. S’ha fiscalitzat el proce
diment obert de contractació d’aquest Acord, amb resultat satisfactori.  

En el 2012 el CEO va formalitzar els tres contractes no menors següents, per 234.841 €, 
que ha revisat la Sindicatura.  

Quadre 14. Mostra de contractes no menors 

Núm. 
expedient Objecte Import Empresa adjudicatària 

Forma 
d’adjudicació 

1 Tres Baròmetres d’Opinió 
Política 2012 

117.096,00 Instituto DYM, Investigaciones y Ase
soramiento Económico en Distribución, 
Mercados y Ventas, SA 

Derivat d’acord 
marc 

2 Lloguer de la finca C/Pau 
Claris, 138, 4a planta 

96.255,00 Cofibalto SL Privat 

3 Baròmetre 2012 sobre la 
percepció i el consum dels 
aliments ecològics de Ca
talunya. 

21.489,60 Opinòmetre, SL Derivat d’acord 
marc 

Total 234.840,60 

Imports en euros amb l’IVA inclòs.  
Font: Centre d’Estudis d’Opinió.  

Es van formalitzar un total de trentatres contractes menors per 150.810 €, dels quals el 
73% (vintiquatre contractes3 per 45.923 €) són inferiors a 6.000 € i el 27% restant (nou 
contractes per un total de 104.887 €) estan per sobre d’aquesta xifra. S’han revisat, 
seleccionats a criteri de l’auditor, sis dels onze contractes superiors a 5.800 € amb un 
import total de 66.451 €, que representen una cobertura del 44% de l’import total de la 
contractació menor de l’exercici. La mostra seleccionada és la següent: 

2. Aquest apartat ha estat modificat arran de les al·legacions presentades. 

3. D’aquests vintiquatre contractes menors formalitzats pel CEO, dinou, per un import de 23.463 €, són infe
riors a 3.000 €. 
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Quadre 15. Mostra de contractes menors 

Núm. 
expedient Objecte Import Empresa adjudicatària 

4 Òmnibus 2012 Primer semestre 18.747,84 Grupo MDK Universal, SL 

5 Desenvolupament aplicació EinesCeo V.2 13.310,00 The Mamasu Agency, SL 

6 Enquesta sobre la corrupció a Catalunya: 
Percepcions i actituds ciutadanes. Any 2012 

12.525,92 Instituto DYM, Investigaciones y Ase
soramiento Económico en Distribución, 
Mercados y Ventas, SA 

7 Enquesta debat de política general 2012 9.922,00 Grupo MDK Universal, SL 

8 Col·locació d’una mampara de tancament a la 
nova sala del Consell Rector 

6.136,86 Instaldeco, SL 

9 Migració i manteniment de BBDD PostgresSQL 5.808,00 GreenBit, SL 

Total 66.450,62 

Imports en euros amb l’IVA inclòs.  
Font: Centre d’Estudis d’Opinió.  

De la fiscalització de l’àrea de contractació no s’ha observat cap incidència. 

4. REVISIÓ DEL PROGRAMA 584 

El programa 584, Avaluació de polítiques i estudis d’opinió, està inclòs dins del pressupost 
per programes de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2012 en l’Àrea de despesa 5, 
Producció de béns públics de caràcter econòmic i en la de política 58, Altres actuacions 
de caràcter econòmic. L’execució del programa 584 és a càrrec del CEO. 

El cost previst del programa, per a l’exercici fiscalitzat, ha estat de 1.226.333 € i el cost real 
va ser d’1.188.635 € (vegeu la Memòria del programa a l’epígraf 7.2). 

S’ha analitzat la Memòria del programa pressupostari així com l’assoliment dels objectius 
en el marc de les funcions encomanades. 

Cal tenir present que la Memòria del programa no inclou la funció corresponent al recull i 
l’anàlisi de premsa desenvolupada des de mitjan 2012 pel CEO amb la incorporació del 
personal provinent de la FCDP (vegeu l’apartat 2.1.3.1). 

4.1. ANÀLISI DE LA MEMÒRIA DEL PROGRAMA 584 

La Memòria del programa 584, elaborada pel CEO com a únic gestor, inclou un objectiu 
estratègic, dos d’operatius, set activitats i nou indicadors (vegeu l’apartat 7.2). 

De la revisió de la Memòria del programa pressupostari es fan les observacions següents: 

• El diagnòstic de la situació identifica la necessitat específica què es pretén resoldre, a 
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qui va dirigit el programa i que aquest respon a un mandat legal específic; però no 
descriu la situació de partida. 

• El CEO fixa en la Memòria del programa un objectiu estratègic: consolidar el CEO com a 
referent principal en la recollida d’informació rigorosa i de qualitat en l’anàlisi de les 
opinions dels ciutadans respecte als afers polítics i socials, i també respecte a les 
actuacions dels principals actors polítics del país. 

L’objectiu estratègic és coherent amb la missió del programa, però la seva definició és 
molt genèrica i no fa referència a cap període. A més, tal com estableix la guia per a la 
planificació i pressupostació estratègica de la Generalitat de Catalunya (GPPEGC) dels 
Departaments d’Economia i Coneixement i de la Presidència 2011, vigent el 2012, hi 
hauria d’haver com a mínim dos objectius estratègics i com a màxim cinc. 

• Els objectius operatius estan lligats a l’objectiu estratègic. No obstant això, no són me
surables, no estan quantificats, no especifiquen un resultat concret i no representen un 
repte com requereix l’apartat 6.1.5 de la GPPEGC. 

• Les actuacions definides en la Memòria del programa no recullen la totalitat del Pla de 
treball vigent en el 20124 (vegeu l’apartat 4.2.1), atès que no s’hi va incloure l’estudi 
sobre la configuració de la identitat nacional a Catalunya. 

• No existeix una vinculació explícita entre els objectius operatius, les activitats i els in
dicadors. La Sindicatura ha relacionat cada objectiu operatiu amb les activitats i els indi
cadors continguts en la Memòria del programa quan ha estat possible i en funció de la 
seva coherència. No obstant això, sis d’aquests indicadors no s’han pogut vincular amb 
els objectius operatius de la memòria del programa però sí amb l’objectiu l’estratègic 
(vegeu l’apartat 4.2.2) 

• En general els indicadors reuneixen els requisits establerts per la GPPEGC, com són la 
rellevància, la claredat i la comparabilitat. No obstant això, dos indicadors no s’han po
gut verificar (vegeu els apartats 4.2.1 i 4.2.2) i l’indicador IG.5 no fa cap distinció entre 
els estudis propis i els realitzats per tercers (vegeu l’apartat 4.2.1). 

4.2. OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 

Economia i eficiència 

El CEO no porta a terme cap sistema de comptabilitat analítica que reculli els ingressos i 
despeses imputables a cada activitat, tant les associades a les funcions pròpies com les 
corresponents al recull i anàlisi de premsa, fet que impossibilita verificar l’economia i 
l’eficiència en l’execució del programa pressupostari 584. 

4. El Pla anual va ser aprovat pel Consell Rector el 7 de juliol del 2011 i va ser publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5970, del 23 de setembre del 2011, en compliment de l’article 17.1 de la LCEO.  
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Eficàcia 

La revisió de l’eficàcia o l’assoliment de l’objectiu estratègic s’exposa amb la distinció 
següent: 

1. Objectius operatius. L’anàlisi dels dos objectius operatius continguts en la Memòria del 
programa es fa amb l’explicació de les seves vinculacions amb actuacions i indicadors i 
del seu assoliment i finalment, amb l’observació de l’evolució de les actuacions del CEO 
en el període 2008-2012 per tal de verificar si els objectius han representat un repte tal 
com determina la GPPEGC, i així es complementa l’anàlisi dels objectius (vegeu l’apar-
tat 4.2.1). 

2. Indicadors als qual no s’ha pogut vincular cap objectiu operatiu. S’ha analitzat el compli-
ment de les previsions d’aquests indicadors i l’evolució de les actuacions relacionades 
fetes pel CEO en el període 2008-2012 (vegeu l’apartat 4.2.2). 

3. Assoliment de l’objectiu estratègic (vegeu l’apartat 4.2.3). 

4.2.1. Objectius operatius 

Objectiu operatiu 1.1 

A continuació s’analitzen les vinculacions i l’assoliment de l’objectiu operatiu 1.1 així com 
l’evolució de les actuacions que hi estan relacionades. 

Vinculacions 

Les vinculacions de l’objectiu operatiu 1.1, actuacions i indicadors, fetes per la Sindicatura, 
és la següent: 

Quadre 16. Vinculacions de l’objectiu operatiu 1.1 

Objectiu operatiu Béns/serveis i actuacions destacades Indicador  

1.1. Mantenir els estudis d’opi-
nió d’intenció de vot, va-
loració de líders, partits i 
institucions per aconse-
guir sèries històriques de 
dades que permetin una 
anàlisi temporal d’aques-
tes dades 

1. Baròmetre de l’Opinió Pública, 1a onada 

2. Baròmetre de l’Opinió Pública, 2a onada 

3. Baròmetre de l’Opinió Pública, 3a onada 

4. Enquesta sobre el Debat de Política General 

5. Enquesta Òmnibus al servei dels Departa-
ments de la Generalitat, 1a onada 

6. Enquesta Òmnibus al servei dels Departa-
ments de la Generalitat, 2a onada 

7. Enquesta de Valoració de les Polítiques 
Públiques i del Govern 

IP.2 Grau de compliment 
Estudis d’Opinió / CEO 
Pla de treball anual (en 
percentatge) 

Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Centre d’Estudis d’Opinió. 
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El CEO ha d’aprovar anualment un pla de treball que ha d’incloure els estudis electorals 
que preguntin sobre la intenció de vot o sobre la valoració dels líders polítics i també els 
estudis postelectorals. Aquest pla ha de determinar el contingut i la periodicitat dels estu
dis previstos. 

El Pla de treball del 2012 inicialment preveia vuit estudis d’opinió: tres Baròmetres d’Opinió 
Política, una enquesta sobre el Debat de Política General, dues enquestes Òmnibus, un 
estudi de la configuració de la identitat nacional a Catalunya5 i un estudi de Percepció de 
les polítiques públiques i valoració del Govern. 

El Consell Rector va modificar el 5 de novembre del 2012 el Pla de treball amb l’exclusió 
de l’enquesta sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del Govern, con
seqüència de la convocatòria anticipada d’eleccions al Parlament de Catalunya.  

Assoliment de l’objectiu operatiu 1.1 

El grau real d’assoliment de l’objectiu, expressat mitjançant els indicadors relacionats amb 
ell, és el següent: 

Quadre 17. Assoliment de l’objectiu operatiu 1.1 

Indicador 
Previst 

2011 
Real 
2011 

Previst 
2012 

Real 
2012 

Desviació 
% 

Assoliment 
de l’objectiu 

IP.2 Grau de compliment Estudis d’Opi
nió / CEO Pla de treball anual 100 100 100 86 (14,0) |

Xifres en percentatges.  
Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Centre d’Estudis d’Opinió. 
Clau: | = no assolit.  

En la fitxa d’avaluació dels resultats del programa que presenta el CEO hi consta un 
grau d’assoliment de l’objectiu del 100% tot i que dels set estudis aprovats, únicament 
se’n van realitzar sis; per tant, el percentatge és del 86%, tal com consta en el quadre 
anterior. 

Actuacions relacionades amb l’objectiu operatiu 1.1 

Els estudis d’opinió elaborats pel CEO en el 2012 i l’evolució des del 2008 són els 
següents: 

5. No inclòs en la Memòria del programa. 
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Quadre 18. Estudis d’opinió elaborats pel CEO 

Estudis d’opinió 2008 2009 2010 2011 2012 

Baròmetres d’Opinió Política 

Òmnibus 

Enquesta sobre el Debat de Política General 

Enquesta sobre la percepció ciutadana de les polítiques públiques i 
valoració del Govern  

4 

2 

1 

1 

4 

2 

1 

2 

4 

1 

-

1 

3 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

-

Total enquestes de competència exclusiva del CEO i vinculades a 
l’acció de Govern (A) 8 9 6 6 6 

Total enquestes dissenyades per aprofundir en el coneixement de la 
societat catalana (B)  3 - 1 1 -

Total (A+B) 11 9 7 7 6 

Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Centre d’Estudis d’Opinió. 

En el quadre anterior s’observa que el nombre d’actuacions realitzades en el 2012 han 
estat inferiors a les dels exercicis precedents. 

Objectiu operatiu 1.2 

A continuació s’analitzen les vinculacions i l’assoliment de l’objectiu operatiu 1.2 així com 
l’evolució de les actuacions relacionades amb ell. 

Vinculacions 

Les vinculacions de l’objectiu operatiu 1.2 del programa 584 fetes per la Sindicatura són 
les següents: 

Quadre 19. Vinculacions de l’objectiu operatiu 1.2 

Objectiu operatiu Béns/serveis i actuacions destacades Indicador 

1.2. Augmentar la col·laboració i 
assessorament amb els de-
partaments de la Generalitat 
i altres òrgans que en 
depenen en la realització 
d’estudis d’opinió. 

No s’ha pogut vincular cap actuació. IP.3 Mitjana de temps de resposta en 
el vistiplau del CEO als estudis 
d’opinió d’altres departaments. 

IG.5 Nombre d’estudis dels quals el 
centre fa el seguiment. 

Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Centre d’Estudis d’Opinió. 

Tal com consta en el quadre 19, no s’ha vinculat cap actuació del programa amb l’objectiu 
operatiu 1.2. 

Assoliment de l’objectiu operatiu 1.2 

L’assessorament que presta el CEO respecte als estudis d’opinió de la Generalitat, als de-
partaments, als organismes i a les entitats que en depenen, el realitza a través d’encàrrecs 
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de gestió, d’assessorament tècnic puntual i d’assessorament tècnic vinculat al tràmit ad
ministratiu. 

Tots els estudis d’opinió estan sotmesos a l’emissió d’un informe de viabilitat tècnica previ 
a la seva incorporació al REO (vegeu l’apartat 1.2.1). 

El grau d’assoliment de l’objectiu, expressat mitjançant els indicadors relacionats amb ell, 
és el següent: 

Quadre 20. Assoliment de l’objectiu operatiu 1.2 

Previst Real Previst Real Desviació Assoliment 
Indicador 2011 2011 2012 2012 % de l’objectiu 

IP.3 Mitjana de temps de resposta en el 
vistiplau del CEO als estudis d’opinió 
d’altres departaments o (en dies) 10 10 10 10  z

IG.5 Nombre d’estudis dels quals el Centre 
fa el seguiment  50 107 50 92 84,0 z

Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Centre d’Estudis d’Opinió.  
Clau: z = assolit.  

A continuació es fan les observacions corresponents a l’indicador IG.5: 

• No s’ha pogut validar l’indicador, ja que aquest s’extreu d’una base de dades en què no 
es pot consultar la situació a 31 de desembre del 2012 (vegeu l’apartat 4.1). 

• S’evidencia una previsió incorrecta en l’indicador pel que fa al número d’estudis dels 
quals el CEO fa el seguiment. En el 2011 i el 2012 es preveuen 50 estudis quan les 
xifres reals gairebé van duplicar aquesta previsió.  

• La definició de l’indicador IG.5 inclou tots els estudis d’opinió que gestiona el Centre. 
Dels norantados d’expedients gestionats pel CEO en el 2012, vuitantados van ser ela
borats per altres ens. Per a una millor informació, s’haurien de diferenciar els que són 
estudis propis i els realitzats per altres ens del sector públic de la Generalitat. 

Actuacions relacionades amb l’objectiu operatiu 1.2 

L’activitat d’assessorament del CEO presenta l’evolució següent: 

Quadre 21. Assessorament prestat als departaments, organismes i ens dependents 

Concepte 2008 2009 2010 2011 2012 

Encàrrecs de gestió 

Assessorament tècnic 

Assessorament tècnic vinculat al tràmit administratiu 

5 

14 

89 

6 

2 

101 

2 

5 

126 



6 

96 

2 

2 

73 

Total 108 109 133 102 77 

Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Centre d’Estudis d’Opinió. 
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L’evolució dels estudis d’opinió en el període 2008-2012 és la següent: 

Quadre 22. Seguiment dels estudis d’opinió 

Concepte 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre total d’estudis d’opinió 103 113 140 107 92 

Font: Memòria de programa CEO. 

En el quadre anterior s’observa una disminució de l’activitat d’assessorament i seguiment 
duta a terme pel CEO en l’exercici 2012 respecte als exercicis anteriors. 

4.2.2. Indicadors no relacionats amb objectius operatius 

Tal com s’ha mencionat anteriorment, el CEO presenta en la Memòria del programa 
indicadors que no s’han pogut vincular amb cap objectiu operatiu, però sí amb l’objectiu 
estratègic, per tant la seva anàlisi fa referència al grau d’assoliment.  

Valors assolits dels indicadors 

Els valors assolits respecte a les previsions inicials dels indicadors no relacionats amb cap 
objectiu operatiu són els següents: 

Quadre 23. Indicadors vinculats amb l’objectiu estratègic 

Previst Real Previst Real Desviació Assoliment 
Indicador 2011 2011 2012 2012 % de l’objectiu 

IP.1 Nombre de peticions de consultes al 
REO 500 974 500 593 18,6 z

IG.1 Mitjana del temps de resposta en les 
peticions d’usuaris del REO (en dies) 2 2 2 2 - z

IG.2 Nombre d’hores de formació del perso-
nal tècnic del CEO  45 41 45 85 88,9 z

IG.3 Nombre de visites al web del CEO 20.000 23.969 20.000 39.735 98,67 z

IG.4 Nombre de descàrregues del web del 
CEO 7.000 1.300 7.000 2.253 (67,8) |

IG.6 Valoració de la formació impartida 
(nombre de punts, sobre 10)  - 8,5 9 5,8 z

Font: Elaboració pròpia amb dades proporcionades pel Centre d’Estudis d’Opinió.   
Clau: z = assolit; | = no assolit.  

De l’anàlisi dels indicadors destaquen les observacions següents: 

• No s’ha pogut validar l’indicador IP.1, Nombre de peticions de consultes, ja que aquest 
indicador s’extreu d’una base de dades en què no es pot consultar la situació a 31 de 
desembre del 2012. 



17 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 262

4.85. INFORMACIó 30

• El valor previst que consta en la memòria del pressupost per al 2012 de l’indicador IG.2, 
Nombre d’hores de formació del personal tècnic del CEO, de 246 hores no era correcte, 
ja que, segons el CEO, és una errada en l’entrada de dades en el programari corporatiu 
de la Generalitat que no s’ha pogut esmenar. La Sindicatura ha pogut validar les 85 
hores de formació de personal. 

• S’evidencia una pressupostació incorrecta en els anys 2011 i 2012 respecte a l’indi
cador IG.4, Nombre de descàrregues del web del CEO, atès que es van preveure 7.000 
descàrregues en cada exercici i se’n van produir 1.300 i 2.253, respectivament. 

Actuacions relacionades amb els indicadors 

Respecte a l’indicador no validat IP.1, Nombre de peticions de consultes al REO, en el 
2012 es van efectuar 593 consultes. Vegeu l’evolució des del 2008 en el quadre següent:  

Quadre 24. Evolució del nombre de consultes al REO 

Consultes al REO 2008 2009 2010 2011 2012 

REO telemàtic 

REO no telemàtic 



16 

195 

36 

945 

57 

949 

25 

589 

4 

Total 16 231 1.002 974 593 

Font: Centre d’Estudis d’Opinió. 

Pel que fa a l’indicador IG.2, l’evolució de la formació del personal tècnic del CEO és la 
següent: 

Quadre 25. Evolució del nombre d’hores de formació del personal tècnic del CEO 

Concepte 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre d’hores 70 80 47 41 85 

Font: Centre d’Estudis d’Opinió. 

Respecte als indicadors IG.3 i IG.4, cal dir que el CEO difon els resultats de la seva 
activitat a través d’internet, com a mitjà preferent. 

L’evolució del nombre de visites al CEO a través d’internet es detalla a continuació: 

Quadre 26. Evolució del nombre de visites a la pàgina electrònica 

Ús del web 2008 2009 2010 2011 2012 

Visites 

Pàgines visualitzades 

Descàrregues

 18.543 



17.023 

17.773 





25.182 

88.882 

8.856 

23.969 

72.277 

1.300 

39.735 

119.808 

2.253 

Font: Centre d’Estudis d’Opinió. 

De l’anàlisi del quadre 24 s’observa una disminució de l’activitat.  



17 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 262

4.85. INFORMACIó 31

4.2.3. Assoliment de l’objectiu estratègic 1 

Respecte al compliment global del grau d’eficàcia del programa 584, destaquen les 
observacions següents: 

• De l’exercici 2012, la Sindicatura ha validat l’assoliment de l’objectiu estratègic en un 
55,6%, ja que s’han igualat o superat les previsions de cinc indicadors i no s’han 
complert en dos (22,2%). Cal tenir present que no s’han pogut validar dos dels nou 
indicadors que representen un 22,2%. 

• S’ha detectat una previsió incorrecta en el valor dels indicadors IG.4 i IG.5 (vegeu els 
apartats 4.2.1 i 4.2.2). 

• En general es constata una disminució de les actuacions del CEO en el 2012 respecte 
al període 2008-2011. 

5. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 

5.1. CONCLUSIONS 

D’acord amb els objectius previstos d’aquest informe, la Sindicatura conclou que el 
Compte general del CEO de l’exercici 2012, excepte per les observacions contingudes en 
l’apartat 5.2.a, s’adequa als principis i normes de comptabilitat i pressupostàries que li són 
d’aplicació. Pel que fa a la legalitat, llevat de l’observació 7, relativa al personal provinent 
de la FCDP, s’ha complert amb la legalitat. 

Respecte a la revisió de la Memòria del programa 584, Avaluació de polítiques i estudis 
d’opinió de la Generalitat de Catalunya i el grau d’assoliment dels objectius, la Sindicatura 
conclou que la Memòria presentada pel CEO, llevat de les observacions contingudes en 
l’apartat 5.2.c, descriu i sintetitza en els aspectes més significatius tota la informació 
rellevant del programa, i ha validat l’assoliment de l’objectiu estratègic en un 55,6%, (dels 
nou indicadors dos no s’han complert i dos no s’han pogut comprovar); ni s’ha pogut 
analitzar l’economia i l’eficiència de la gestió. Cal tenir present que la Memòria del 
programa no recull les funcions de la FCDP assumides pel CEO des de l’1 de juliol del 
2012. 

5.2. OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 

A continuació es presenten de forma resumida les observacions més destacables 
assenyalades al llarg de l’informe i les recomanacions que proposa la Sindicatura. 



17 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 262

4.85. INFORMACIó 32

a) Respecte a la comptabilitat 

Valoració de l’immobilitzat 

1. S’han detectat incorreccions en la comptabilització de l’epígraf Immobilitzat immaterial, 
ja que hi inclou l’amortització acumulada de l’immobilitzat material per 106.207 €, i des-
peses no activables d’exercicis anteriors. Segons tot això s’estima que l’epígraf Immo-
bilitzat immaterial està sobrevalorat en 240.791 €, l’immobilitzat material està infravalorat 
en 106.207 € i les reserves s’haurien de disminuir en 134.584 € (vegeu l’apartat 2.2). 

La Sindicatura recomana que per activar els estudis es compleixin els requisits esta
blerts en el PGCPGC i, en conseqüència, que es donin de baixa de l’immobilitzat les 
despeses no activables que no els compleixin.  

Imputació de despeses 

2. El CEO ha comptabilitzat en l’exercici fiscalitzat despeses corresponents a l’exercici 
posterior per 11.027 €. Això ha representat una disminució del resultat economicofinan-
cer de l’exercici i una infravaloració del compte d’actiu de despeses anticipades pel 
mateix import (vegeu l’apartat 2.2). 

El CEO hauria de registrar les despeses d’acord amb el període que realment es 
meriten. 

Inventari 

3. El CEO no disposa d’un inventari de béns actualitzat de l’Immobilitzat. La Sindicatura 
ha detectat béns comptabilitzats per valor de 123.230 € corresponents a programari i 
llicències dels exercicis 2010 i 2011 que no estan inventariats (vegeu l’apartat 2.2). 

La Sindicatura, amb l’objecte de mantenir un adequat control dels actius del CEO, re
comana que el Centre mantingui permanentment actualitzat el seu inventari. 

Memòria dels estats financers 

4. La Memòria presentada pel CEO no correspon a una memòria dels estats financers 
sinó a un informe de gestió, ja que únicament conté l’activitat realitzada en l’exercici i 
l’estructura organitzativa i, per tant no completa, ni amplia, ni comenta la informació 
inclosa en els estats comptables (vegeu l’apartat 2.4). 

La Sindicatura recomana que el CEO elabori la Memòria dels estats financers d’acord 
amb tots els requisits establerts en el PGCPGC. 
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Resultat pressupostari 

5. El CEO presenta un dèficit en la Liquidació del pressupost de 1.000.661 €. Aquest re
sultat s’hauria d’haver ajustat per l’import dels romanents provinents d’exercicis an
teriors, 1.140.940 €, d’acord amb el PGCPGC. Així, resultaria un superàvit de 140.279 € 
(vegeu els apartats 2.1 i 2.1.4). 

Devolucions d’ingressos 

6. S’ha detectat que dues devolucions d’ingressos no s’han imputat al període en què 
s’han meritat, en contra del que preveu l’Ordre del 28 d’agost de 1996, per la qual 
s’aprova el PGCPGC, una corresponent a l’exercici 2011 que s’ha imputat en el 2012 i 
una altra corresponent al 2012 que s’ha imputat al 2013, i això ha afectat el resultat 
pressupostari i el romanent de tresoreria (vegeu l’apartat 2.1.2). 

b) Respecte a la legalitat  

Dotació de personal 

7. El CEO no té actualitzada la seva RLT amb la incorporació de quatre persones pro
vinents de la FCDP a la seva plantilla. La Sindicatura ha detectat que les retribucions 
d’aquest personal no estan d’acord amb la normativa (vegeu l’apartat 2.1.3.1). 

El CEO ha d’actualitzar la seva RLT i incloure-hi el personal incorporat de l’extinta 
FCDP. A la vegada ha de regularitzar la situació d’aquest personal mitjançant la trami-
tació de l’adhesió de les persones que ocupen aquests llocs de treball al VI Conveni 
col·lectiu i adequar les seves retribucions a les funcions realment exercides i a la nor-
mativa vigent. 

Generació de crèdit 

8. El CEO no ha formalitzat el corresponent expedient de generació de crèdit, derivat del 
conveni de col·laboració amb l’OAC en contra del que estableix l’article 44 del TRLFPC 
i l’article 7 de la LPGC (vegeu l’apartat 2.1.2). 

c) Respecte a la revisió del programa pressupostari  

9. La Memòria del programa no descriu la situació de partida en el diagnòstic, la definició 
de l’objectiu estratègic és molt genèrica i no fa referència a cap període i no inclou el 
nombre mínim d’objectius estratègics que fixa la GPPEGC (vegeu l’apartat 4.1). 

El CEO hauria de definir i concretar més acuradament el diagnòstic de la situació i els 
objectius estratègics, que, a més han de tenir un horitzó temporal de realització per a 
una millor execució que permeti avaluar el grau del seu compliment. 
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10. Els objectius operatius no estan quantificats i no especifiquen un resultat concret, i 
tampoc existeix cap vinculació amb els indicadors i les activitats (vegeu l’apartat 4.1). 

Els objectius haurien de ser quantificables i orientats a resultats. Hauria d’existir una 
vinculació explícita entre els objectius, les activitats i els indicadors, els quals haurien 
de ser útils i efectius per avaluar el grau d’assoliment dels objectius. 

11. Les actuacions definides en la Memòria del programa haurien de ser com a mínim les 
establertes en el Pla de treball de l’exercici 2012 aprovat pel Consell Rector. No obs
tant, no es va incloure un dels estudis d’opinió aprovats (vegeu l’apartat 4.1). 

12. S’ha detectat una previsió incorrecta en dos indicadors, sis indicadors no s’han pogut 
vincular amb els objectius operatius de la Memòria del programa però sí amb l’objectiu 
estratègic (vegeu l’apartat 4.2.2), dos indicadors no s’han pogut validar (vegeu els 
apartats 4.2.1 i 4.2.2) i l’indicador IG.5 no fa cap distinció entre els estudis propis del 
CEO dels realitzats per tercers (vegeu l’apartat 4.2.1). 

13. En l’exercici 2012, s’ha pogut validar un assoliment de l’objectiu estratègic del 55,6%, 
ja que s’han igualat o superat les previsions de cinc indicadors, no se n’han complert 
dos (22,2 %) i dos indicadors no s’han pogut validar. En general es fa evident una dis
minució de les actuacions del CEO en el 2012 respecte al període 20082011 (vegeu 
l’apartat 4.2.3). 

14. El CEO no porta a terme cap sistema de comptabilitat de costos, el que impossibilita 
avaluar l’economia i l’eficiència en l’execució del programa pressupostari (vegeu 
l’apartat 4.2). Així mateix, el CEO no té establert cap taxa o preu intern de transferència 
que compensi els costos incorreguts per a la realització de les activitats compromeses 
en els convenis per a la realització d’estudis d’opinió (vegeu l’apartat 2.1.2). 

Es recomana que el CEO estableixi un sistema de comptabilitat de costos que permeti 
conèixer el cost de cada activitat que realitza, que fixi preus interns de transferència 
dels serveis que presta i que elabori una memòria dels costos i de rendiment per ava
luar el grau d’eficàcia, eficiència i economia de la seva gestió. 

6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte previst per la normativa vigent el projecte d’aquest informe de fiscalització va ser 
tramès al Centre d’Estudis d’Opinió el 19 de novembre del 2013. 

Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, el CEO ha enviat resposta a través de 
l’escrit que es transcriu literalment a continuació. Els documents annexos, als quals es 
refereixen algunes de les al·legacions, no han estat reproduïts i estan dipositats en l’arxiu 
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 



17 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 262

4.85. INFORMACIó 35

Centre 
d’Estudis 
d’Opinió 

Sra. Emma Balseiro Carreiras 
Síndica 
Sindicatura de Comptes 
Av. Litoral, 12-14 
08005 Barcelona 

Senyora, 

Adjunto a aquest escrit les al·legacions que el Centre d’Estudis d’Opinió presenta al 
projecte d’informe referent al Centre d’Estudis d’Opinió, exercici 2012, que el passat 
dia 19 de novembre de 2013 va tenir entrada al Centre, als efectes que siguin 
tingudes en compte en la redacció de l’informe definitiu. 

Atentament, 

El director 

Jordi Argelaguet i Argemí 
Barcelona, 5 de desembre de 2013 

ESCRIT D’AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’INFORME DE LA SINDICATURA DE 
COMPTES DE FISCALITZACIÓ REFERENT AL CENTRE D’ESTUDIS D’OPINIÓ, 
EXERCICI 2012 

Seva ref. F22/2013-A 

El projecte d’informe consta de diversos apartats. A continuació, seguint l’estructura 
de l’informe, es fan algunes consideracions o puntualitzacions. En cada cas es fa 
referència a l’apartat al qual corresponen. En blau consta el text del projecte 
d’informe i en negre les consideracions del CEO.[6] 

No es fa cap consideració als apartats que no s’esmenten. 

6. Per a l’edició de l’informe (en blanc i negre), el text blau de les al·legacions s’ha reproduït amb fons gris. 
(Nota de la Sindicatura) 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS 

Apartat 1.2.4. Control financer 

“L’exercici 2012 la Intervenció va expedir un informe de fiscalització corresponent a la 
contractació menor. La conclusió d’aquest informe evidencia que en quatre de les 
cent quinze factures analitzades, la data de l’aprovació de la despesa és posterior a 
la de la factura”. 

Cal indicar que tal com es va comunicar a la Intervenció delegada en els quatre 
casos hi havia un document de reserva de crèdit signat per l’òrgan competent per 
aprovar la despesa amb data anterior a la de la factura.  

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

2.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

En el Quadre 1. Resum liquidació del pressupost hi ha una nota al peu que fa re
ferència a l’ajustament per Crèdits de despeses finançats amb romanent de treso
reria, i que diu 

“Aquest ajustament no forma part de la liquidació del pressupost presentada pel 
CEO, la Sindicatura ho ha afegit per a ajustar el resultat pressupostari a la seva 
magnitud real.” 

L’informe continua: 

“Per a una correcta interpretació del saldo pressupostari de l’exercici, tot i que en els 
estats del CEO no consta, el resultat pressupostari total s’ha d’ajustar pels crèdits de 
despeses finançats amb romanents de tresoreria d’exercicis anteriors, 1.140.940 €, 
donant lloc a un superàvit de 140.279 €.” 

En els documents que conformen la liquidació del pressupost del CEO consta l’estat 
amb el Títol “Liquidació de l’exercici” que té dos folis i que en el 2 si que recull 
l’aplicació del romanent de tresoreria d’exercicis anteriors (1.140.940,25 €) i dóna un 
romanent de tresoreria de 140.279,33 €. S’adjunta com a Document 1. 

Apartat 2.1.2. Liquidació del pressupost d’ingressos 

Taxes i altres ingressos 

El segon paràgraf recull el següent: 

“Les despeses i els ingressos derivats dels convenis per encàrrecs de gestió 
produïts en el 2012 s’enumeren en el quadre 5. L’import de les despeses està inclòs 
dins del concepte Treballs realitzats per altres empreses (vegeu l’apartat 2.1.3.2) i 
dins de la mostra de contractes menors seleccionats (vegeu l’apartat 3).” 
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En el Quadre 5. Ingressos i despeses relacionats amb els convenis, que hi ha a con
tinuació el primer concepte és “Encàrrec de gestió DARPAMN: Ingressos 26.904,00 € 
i Despeses 21.489,60 €.” 

Cal indicar que l’encàrrec del DARPAMN, va comportar la contractació d’uns treballs 
que no es va tramitar com un contracte menor (l’import de la licitació és superior als 
18.000,00 € més IVA que preveu el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic per a aquest procediment simplificat). L’expedient de contractació fou el núm. 
CO13/2012 i es va comunicar al Registre de contractes, amb el número d’assen
tament 123232012. 

Generació de crèdit 

“De les dos primeres incidències es desprèn que el resultat pressupostari està 
infravalorat en 3.357 € i el romanent de tresoreria està sobrevalorat en 5.414 € (vegeu 
l’apartat 2.1.5).” 

Quant a la darrera afirmació relativa al romanent de tresoreria, ja es va detectar i el 30 
d’abril es va incorporar en el romanent de tresoreria un ajustament per l’import 
aquesta devolució pendent de pagar. S’adjunta l’estat com a Document 2. 

2.1.3. Liquidació del pressupost de despeses 

2.1.3.1. Despeses de personal 

Relació de llocs de treball (RLT) 

“En la RLT del personal laboral del CEO no consten els quatre llocs de treball que 
ocupen a partir de l’1 de juliol de 2012 les persones que es van incorporar com a 
conseqüència de l’assumpció de funcions de la FCDP (vegeu l’apartat 2.1.1).” 

Retribucions dels llocs de treball no relacionats 

En aquest apartat es fa referència a l’informe 4/2011 de la Sindicatura en el qual es 
va detectar algunes incidències i que en l’exercici fiscalitzat continuen vigents pel 
que fa a les retribucions dels quatre treballadors integrats al CEO de la FCDP. 

Pel que fa a la incorporació en la relació de llocs de treball del CEO del personal 
subrogat de la FCDP cal recordar que el Centre no fou l’organisme encarregat de 
gestionar els canvis en la RLT per tal de fer efectiva la subrogació de part del per
sonal de la FCDP. Aquest procés el va dur a terme el Departament al qual s’adscriu 
el Centre. 

El mandat que va rebre el CEO fou el que disposa el Secretari general de la Pre
sidència en la resolució de 29 de maig de 2012, que se cita en el darrer paràgraf de 
l’apartat 2.1.1, Taxes i altres ingressos, del projecte d’informe.  

Pel que fa al personal l’apartat tercer de la Resolució esmentada preveu que el CEO 
se subrogarà en les obligacions laborals de la FCDP en relació al cap d’àrea d’anàlisi 
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i dels tres analistes que obtinguin la millor puntuació en el procés de selecció que ha 
de dur a terme el Centre i les persones subrogades passaran a prestar serveis al 
CEO en la situació de personal laboral no fix de plantilla. La consideració tercera de 
la citada Resolució preveu que es tracta d’una successió parcial d’acord amb la 
definició de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. 

En aquest sentit les indicacions rebudes pel CEO han estat de mantenir les 
condicions del personal subrogat en els termes que preveu la normativa citada. 

A partir de l’assumpció de les noves funcions i la subrogació del personal l’1 de juliol 
de 2012 s’ha produït una modificació dels processos de treball i activitats que es 
duien a terme en la FCDP, per tal d’adaptar-los a la nova realitat i nous recursos 
humans i tècnics. Això ha desembocat en part en la proposta d’amortització d’un dels 
llocs subrogats. En aquests moments s’està treballant en la proposta de definició de 
la resta de llocs de treball que s’adapti a les funcions i necessitats actuals. 

2.1.3.2. Despeses de béns corrents i serveis 

Període de pagament 

“La mitjana del període de pagament de les factures per part del CEO ha estat al 
voltant dels quaranta-nou dies. Aquest termini supera els quaranta dies per efectuar 
el pagament que estableix l’article 3.3 de la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de mo-
dificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per al qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials.” 

El CEO està integrat en el sistema de gestió de la tresoreria de la Generalitat (Cash-
pooling), per això hem de seguir les instruccions del Departament d’Economia i 
Coneixement sobre el dia en què s’han de fer els pagaments i fins quin volum es pot 
atendre. En concret, tenim instruccions de concentrar els pagaments en un únic dia 
al mes i alguns mesos s’ha limitat el volum de pagaments, cosa que ha dificultat el 
compliment dels terminis legals citats. Tot i així el termini mitjà de pagament és pro-
per al termini legal. 

2.1.4. Resultat pressupostari 

En aquest apartat s’afirma de nou: 

“El resultat pressupostari presentat pel CEO, un dèficit de 1.000.661 €, s’hauria d’ha-
ver ajustat per l’import dels romanents provinents d’exercicis anteriors, 1.140.940 €, 
d’acord amb el PGCPGC, resultant un superàvit de 140.279 € (vegeu l’apartat 2.1).” 

Ens remetem a les observacions fetes en l’apartat 2.1. 

2.1.5. Romanent de tresoreria 

Ens remetem a les observacions fetes en l’apartat 2.1.2 subapartat Generació de 
crèdit. 
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3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

En el quart paràgraf s’afirma que: 

“En el 2012 el CEO va formalitzar els dos contractes no menors següents, per 
213.351 € que s’han revisat per la Sindicatura.” 

Tot seguit hi ha el Quadre 14. Mostra de contractes no menors en el qual s’inclou el 
contracte de lloguer de la finca del c/ Pau Claris, 138, 4a. planta. 

Pel que fa al lloguer es produeix una pròrroga del contracte signat en el seu moment 
per un organisme de la Generalitat, i no la formalització del contracte. 

En aquest mateix apartat s’inclou el Quadre 15. Mostra de contractes menors, que 
inclou en primer lloc el Contracte del Baròmetre 2012 sobre la percepció i el consum 
dels aliments ecològics de Catalunya, d’import 21.489,60. 

Tal com s’ha indicat en les observacions de l’apartat 2.1.2 subapartat Taxes i altres 
ingressos, el procediment emprat per contractar aquests treballs no fou el dels 
contractes menors. 

4. REVISIÓ DE LA GESTIÓ 

El paràgraf quart d’aquest apartat preveu: 

“Cal tenir present que la Memòria del programa no inclou la funció corresponent al 
recull i l’anàlisi de premsa desenvolupada des de mitjans del 2012 pel CEO amb la 
incorporació del personal provinent de la FCDP (vegeu l’apartat 2.1.3.1).” 

Efectivament en la Memòria del programa no es fa referència a les funcions 
assignades mitjançant la resolució del 29 de maig de 2012 citada atès que en el 
moment d’elaborar-la, el mes de setembre de 2011, no es tenia informació ni dades 
suficients per incorporar-les. 

4.1. ANÀLISI DE LA MEMÒRIA DEL PROGRAMA 

Abans d’entrar a comentar els aspectes d’aquest apartat és necessari tenir present 
que l’any 2012 es reben noves instruccions per elaborar les Memòries de programes 
pressupostaris que incorporen diferències substancials respecte a les dels anys 
anteriors. 

El model corporatiu de planificació busca integrar els sistemes de planificació 
estratègica i pressupost de la Generalitat. 

Per a la planificació i elaboració de les memòries s’ha seguit les indicacions del 
Departament de la Presidència al qual el CEO s’adscriu, i la Guia per a la planificació 
i pressupostació estratègica de la Generalitat de Catalunya, que l’informe cita com 
GPPEGC. 
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Com a novetat s’elaboren dos tipus de memòries: les de l’agrupació i les de gestor. 

Les memòries de programa segons la Guia citada són el document en el qual es 
concreta la informació rellevant dels programes pressupostaris i constitueixen la tra
ducció econòmica dels plans departamentals. Contenen una doble perspectiva: la de 
l’agrupació departamental i la de cadascun dels gestors del programa. 

La memòria de l’agrupació incorpora la visió més estratègica, en el nostre cas 
l’elabora el Gabinet Tècnic del Departament de la Presidència tot i que el CEO com a 
unitat operativa hi col·labora. 

La memòria de gestor té una visió més operativa i l’elabora el CEO tenint en compte 
la memòria de l’agrupació. 

En el projecte d’informe, pel que fa al diagnòstic de la situació que consta en la 
Memòria del programa s’afirma el següent: 

“El diagnòstic de la situació identifica la necessitat específica que es pretén resoldre, 
a qui va dirigit el programa i respon a un mandat legal específic; però no descriu la 
situació de partida.” 

La GPPEGC preveu que el diagnòstic de la situació és el punt de partida que ajuda a 
entendre el perquè de l’acció pública en aquell àmbit concret. En aquest apartat cal 
fer una descripció de la situació, preferentment fonamentada en algun estudi espe
cífic i utilitzar dades estadístiques per descriure i detallar la situació actual, quines 
són les mancances que es detecten o bé quines són les necessitats específiques 
que es volen cobrir. 

Els diferents subapartats: necessitats a la qual fa front el programa, població objectiu, 
descripció detallada de la necessitat i marc regulador del programa incorporen la 
informació que al nostre entendre descriu la necessitat a la qual fa front el programa. 

Tot i així per a propers exercicis s’intentarà millorar aquest apartat. 

Pel que fa a l’objectiu estratègic en l’informe s’afirma el següent: 

“El CEO fixa en la memòria del programa un objectiu estratègic: Consolidar el CEO 
com a referent principal en la recollida d’informació rigorosa i de qualitat, en l’anàlisi 
de les opinions dels ciutadans respecte els afers polítics i socials, i també respecte a 
les actuacions dels principals actors polítics del país. 

L’objectiu estratègic és coherent amb la missió del programa, però la seva definició 
és molt genèrica i no fa referència a cap període. A més, tal com estableix la guia 
per a la planificació i pressupostació estratègica de la Generalitat de Catalunya 
(GPPEGC) dels Departaments d’Economia i Coneixement i de la Presidència 2011, 
vigent al 2012, hauria d’haver com a mínim dos i com a màxim cinc objectius es
tratègics.” 

Pel que fa als objectius estratègics, en la Guia citada s’indica que representen la 
direcció estratègica del departament (no de la unitat operativa, CEO) i contribueixen 
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a concretar els objectius departamentals, el nombre ha de ser limitat (es recomana 
de 2 a 5 per objectiu de pla departamental) d’acord amb el seu pes pressupostari i la 
complexitat del mateix. 

També es donen criteris per a la seva definició, i pel que fa al període aquests criteris 
preveuen que fan referència a un període relativament llarg, i que tendeixen a ro
mandre invariables mentre no hi hagi un canvi en l’entorn que els ha justificat o fins 
que el resultat esperat s’hagi assolit. Aquests objectius tampoc fixen actuacions 
específiques sinó que concreten allò que es vol aconseguir. 

Creiem que la definició de l’objectiu segueix aquests criteris i a més el fet que només 
n’hi hagi un no depèn del CEO sinó que ve establert pel departament al qual 
s’adscriu. 

Quant als objectius operatius: 

“Els objectius operatius estan lligats a l’objectiu estratègic. No obstant això, no són 
mesurables, no estan quantificats, no especifiquen un resultat concret i no repre
senten un repte com requereix l’apartat 6.1.5 de la GPPEGC.” 

Pel que fa a si són mesurables, el primer entenem que sí que ho és atès que 
consisteix a mantenir els estudis d’opinió de caire “polític”, i el segon, que és el 
d’augmentar la col·laboració i assessorament, atès que no depèn única i exclusi
vament del CEO sinó d’aquells a qui assessora o amb qui col·labora, és més difícil 
de quantificar, això no obstant, en futures planificacions s’intentarà millorar aquest 
aspecte. 

Pel que fa a que no representen un repte, la GPPEGC també diu a continuació 
“però han de ser assolibles i consistents amb els recursos disponibles”. Tenint en 
compte la situació econòmica creiem que en aquest context sí que representen un 
repte. 

Quant a les actuacions: 

“Les actuacions definides en la Memòria del programa no recullen la totalitat del Pla 
de treball vigent en el 2012 (vegeu l’apartat 4.2.1) atès que no es va incloure l’estudi 
sobre la configuració de la identitat nacional a Catalunya.” 

Efectivament en la relació d’actuacions no es preveu per error aquest estudi. 

4.2. OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 

Economia i eficiència 

“El CEO no porta a terme cap sistema de comptabilitat analítica que reculli els 
ingressos i despeses imputables a cada activitat, tant les associades a les funcions 
pròpies com a les corresponents al recull de premsa i anàlisi de premsa, el que 
impossibilita verificar l’economia i l’eficiència en l’execució del Programa pressu
postari 584.” 
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Creiem que la dimensió i quantia del pressupost del CEO; el fet que el 100% dels 
ingressos provenen de la mateixa font, una transferència del Departament de la 
Presidència; que el pressupost del CEO correspon a un únic programa el 584, i 
també l’aplicació del criteri de proporcionalitat no feien aconsellable destinar re
cursos econòmics i humans per implantar un sistema de comptabilitat analítica. Pel 
que fa a la funció d’anàlisi de premsa, com s’ha comentat, s’ha incorporat al mes de 
juliol. Nogensmenys, s’avaluarà la viabilitat d’implantar un sistema que permeti co
nèixer els costos i ingressos de cada activitat. 

4.2.1. Objectius operatius 

Objectiu operatiu 1.1 

Assoliment de l’objectiu operatiu 1.1 

“En la fitxa d’avaluació dels resultats del programa que presenta el CEO consta un 
grau d’assoliment de l’objectiu del 100% tot i que dels set estudis aprovats, 
únicament es van realitzar sis per tant el percentatge és del 86 % tal com consta en 
el quadre anterior.” 

És cert que un dels estudis inclosos en el pla anual aprovat pel Consell Rector el 7 de 
juliol de 2011 no es va realitzar, entre d’altres motius, perquè es van convocar 
eleccions anticipades al Parlament i tècnicament era aconsellable no realitzar de
terminades enquestes en període preelectoral. 

D’altra banda, la Sindicatura, quan mesura el percentatge d’assoliment del pla anual 
està considerant amb el mateix pes tots els estudis. Creiem que no tots haurien de 
tenir el mateix pes (per exemple és diferent una onada del baròmetre de l’enquesta 
del Debat de Política General). 

Actuacions relacionades amb l’objectiu operatiu 1.1 

“En el quadre anterior s’observa que les actuacions realitzades en el 2012 han estat 
inferior a les dels exercicis precedents”. 

Si entenem per actuacions realitzades en el 2012 només els estudis d’opinió in
closos en el pla anual, el motiu ha estat més enllà de les restriccions pressupos
tàries i de dedicació dels recursos humans (reducció del 15% de la jornada dels 
tècnics analistes), el de la convocatòria anticipada d’eleccions el darrer trimestre 
de l’any. 

Objectiu operatiu 1.2 

“Tal com consta en el quadre 19, no s’ha vinculat cap actuació del programa amb 
l’objectiu operatiu 1.2” 

Les actuacions 5 i 6 que corresponen a Enquestes Òmnibus són eines que es posen 
a disposició dels departaments per tal que facin preguntes del seu interès, així, 



17 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 262

4.85. INFORMACIó 43

malgrat que estan en el pla anual del CEO, el contingut de les enquestes està a 
disposició dels departaments. L’any 2011 se’n va executar un i el 2012 es va 
incrementar a dos. 

Assoliment de l’objectiu operatiu 1.2 

El sisè paràgraf conclou: 

“S’evidencia una previsió incorrecta en l’indicador pel que fa al número d’estudis dels 
quals el CEO fa el seguiment. En el 2011 i el 2012 es preveuen 50 estudis quan les 
xifres reals gairebé van duplicar aquesta previsió.” 

Atès que aquest indicador depèn sobre tot de la demanda dels departaments i 
organismes, hi ha una part que podem preveure però no en la seva totalitat. Es va fer 
una previsió excessivament prudent atès que es desconeixia l’impacte del context de 
restriccions en aquest indicador. S’analitzarà la tendència i conveniència de revisar 
aquest indicador. 

4.2.3. Assoliment de l’objectiu estratègic 

“En l’exercici 2012, la Sindicatura ha validat l’assoliment de l’objectiu estratègic en un 
55,6% ja que s’han igualat o superat les previsions de cinc indicadors i no s’han 
complert en dos (22,2%). Cal tenir present que no s’han pogut validar dos dels nou 
indicadors que representen un 22,2%.” 

Interpretem que en el càlcul d’assoliment de l’objectiu estratègic que es realitza es 
considera que cada objectiu assolit o superat té el mateix valor: 11,11 i es considera 
igual els no assolits que els que la Sindicatura no ha pogut validar. 

Si es consideren correctes els indicadors calculats pel CEO que la Sindicatura afirma 
que no ha pogut validar, amb el mateix criteri de puntuació que empra la Sindicatura, 
el nivell de compliment és del 77,8%. 

D’altra banda també caldria mesurar el pes que ha de tenir cada indicador, o dit 
d’una altra manera, si tots han de tenir el mateix pes. 

5. CONCLUSIONS: OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 

5.2. OBSERVACIONS I RECOMANACIONS 

a) Observacions i recomanacions respecte a la comptabilitat 

Valoració de l’immobilitzat 

Es proposarà a la Intervenció en el tancament de l’exercici 2013 la recomanació que 
fa la Sindicatura en aquest apartat. 
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Inventari 

S’actualitzarà l’inventari a 31.12.2013. 

Memòria dels estats financers 

S’elaborarà la propera memòria seguint la recomanació. 

Resultat pressupostari 

Tal com s’ha indicat en els apartats 2.1 i 2.1.4 creiem que ja està incorporat 
l’ajustament en els estats de la liquidació de 2012. 

b) Observacions i recomanacions respecte a la legalitat 

Dotació de personal 

Pel que fa a l’actualització de la relació de llocs de treball per incorporar el personal 
subrogat de la FCDP donem per reproduïdes les consideracions de l’apartat 2.1.3.1. 

c) Observacions i recomanacions respecte a la revisió del programa pressupostari 

Pel que fa a la definició d’alguns apartats de les memòries de programa i dels 
objectius estratègics, tot i que creiem que estan definits seguint els criteris de la 
GPPEGC, s’intentarà incorporar les recomanacions de la Sindicatura en l’elaboració 
dels de l’exercici pressupostari de 2015 (atès que els de l’any 2014 ja estan tancats 
en el moment de redactar aquestes notes). 

El mateix pel que fa a les recomanacions quant als objectius operatius. 

Finalment pel que fa a la recomanació d’establir un sistema de comptabilitat de 
costos per tal de conèixer el cost de cada activitat, s’avaluarà la viabilitat de la seva 
implantació. 

Barcelona, 5 de desembre de 2013 

Jordi Argelaguet i Argemí  
Director  

6.1. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 

Totes les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades detingudament. El text 
inicial de l’informe, llevat dels apartats 2.1.2 i 3, que s’han modificat pel que fa a la consi
deració d’un contracte com a no menor, no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions 
trameses són explicacions que confirmen la situació descrita en el projecte d’informe, o 
perquè no es comparteixen els judicis que s’hi exposen. 
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7. ANNEXOS  

A continuació es presenten diversos annexos, que permeten una millor comprensió de 
l’informe. 

7.1. ALTRES ESTATS PRESSUPOSTARIS 

A continuació es mostren altres estats pressupostaris complementaris dels continguts en 
l’informe, corresponents al CEO i a l’exercici 2012. 

7.1.1. Resultat pressupostari de l’exercici 

El Resultat pressupostari de l’exercici presentat pel CEO, desglossat per tipus d’opera
cions es detalla en el quadre següent: 

Quadre 27. Resultat pressupostari 

CONCEPTE 2012 2011 

Operacions corrents  

Drets liquidats 

Obligacions reconegudes 

Resultat pressupostari en concepte d’operacions corrents 

187.974,12 

1.188.635,04 

(1.000.660,92)

 1.256.595,37 

 1.341.717,49 

 (85.122,12) 

Operacions de capital 

Drets liquidats 

Obligacions reconegudes 

Resultat pressupostari en concepte d’operacions de capital 







85.380,75 

23.777,27 

61.603,48 

Resultat pressupostari en concepte d’operacions reals - (23.518,64) 

Actius financers 

Drets liquidats 

Obligacions reconegudes 

Resultat pressupostari en concepte d’actius financers 







900,00 

0,00 

900,00 

Passius financers 

Resultat pressupostari en concepte de passius financers  0,00 

Resultat pressupostari en concepte d’operacions financeres - 900,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI TOTAL (1.000.660,92) (22.618,64) 

Imports en euros.  
Font: Centre d’Estudis d’Opinió.  
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7.1.2. Estat de despeses d’exercicis tancats 

L’estat de despeses de pressupostos d’exercicis tancats es presenta a continuació: 

Quadre 28. Estat despeses pressupostos tancats 

Capítol 

Obligacions pendents 
de pagament a 

1.1.2012 
Rectificacions i 

anul·lacions 
Pagaments  

fets 

Obligacions pendents 
de pagament a 

31.12.2012 

2. Compra de béns i serveis 

6. Inversions reals 

 36.855,13 

17.641,00 

-

-

36.855,13 

17.641,00 

-

-

Total pressupostos tancats 54.496,13 - 54.496,13 -

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia amb dades de la Liquidació pressupostària del Centre d’Estudis d’Opinió.  

7.1.3. Compte general de tresoreria 

El moviment de l’exercici 2012 del Compte general de tresoreria del CEO és el següent: 

Quadre 29. Moviment anual del Compte general de tresoreria 

Concepte Saldo 2012 Saldo 2011 

Existència a l’inici de l’exercici 

Cobraments 

Pressupost corrent 

Pressupostos tancats 

Operacions de la tresoreria 

Total d’ingressos 

Pagaments 

Pressupost corrent 

Pressupostos tancats 

Devolució d’ingressos indeguts 

Operacions de la tresoreria 

Total de pagaments 

-

124.588,03 

-

 1.280.949,69 

1.405.538,32 

1.028.735,19 

54.496,13 

11.907,26 

 310.399,74 

1.405.538,32 

-

 1.348.795,67 

1.055.328,93 

1.594.068,68 

 3.998.193,28 

 1.310.998,63 

 50.468,40 

5.919,55 

2.630.806,70 

 3.998.193,28 

Existència al final de l’exercici - -

Imports en euros.  
Font: Centre d’Estudis d’Opinió.  
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7.1.4. Operacions de la tresoreria 

7.1.4.1. Operacions de la tresoreria. Deutors 

El compte d’Operacions de la tresoreria, deutors, del CEO corresponent a l’exercici 2012 
presenta el desglossament següent: 

Quadre 30. Operacions de la tresoreria. Deutors 

Descripció 
Saldo a 

1.1.2012 Pagaments Ingressos 
Saldo final a 
31.12.2012 

Fons de maniobra 

Dipòsit de fons per centralització de tresoreria 
(cash pooling) 

3.335,00 

1.238.094,53 

3.658,08 

127.006,96 

6.076,41 

1.365.101,49 

916,67 

260.427,17 

Total 1.241.429,53 130.665,04 1.110.750,73 261.343,84 

Imports en euros.  
Font: Centre d’Estudis d’Opinió.  

7.1.4.2. Operacions de la tresoreria. Creditors 

L’Estat d’operacions de la tresoreria, creditors, del CEO inclou principalment les retencions 
efectuades i que cal liquidar a Hisenda o a la Seguretat Social a 31 de desembre del 2012. 
El seu desglossament és el següent: 

Quadre 31. Estat d’operacions de la tresoreria. Creditors 

Descripció 
Saldo a 

1.1.2012 Ingressos Pagaments 
Saldo final a 
31.12.2012 

Generalitat creditora préstecs ICO 

IRPF 

Drets passius 

Quotes Seguretat Social 

MUFACE (fons general) 

Fiances definitives en metàl·lic 

-

32.838,61 

427,56 

2.488,81 

93,60 

10.144,57 

16.893,50 

118.962,48 

1.727,36

 29.647,14 

661,78 

2.306,70 

16.893,50 

121.755,62 

1.723,08 

29.211,29 

660,84 

9.490,37 

-

30.045,47 

431,84 

2.924,66 

94,54 

2.960,90 

Total 45.993,15 170.198,96 179.734,70 36.457,41 

Imports en euros.  
Font: Centre d’Estudis d’Opinió.  

7.2. MEMÒRIA DEL PROGRAMA PRESSUPOSTARI 584 

A continuació es presenta un detall de la Memòria del programa pressupostari 584: 
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Quadre 32. Memòria del Programa pressupostari (memòria de l’agrupació i del gestor) 

AGRUPACIÓ: Presidència 

Gestor de programa: Centre d’Estudis d’Opinió 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 584. Avaluació de polítiques i estudis d’opinió 

Pla de govern: 7. Administració 

Pla Departamental: 3. Potenciar el coneixement i la difusió del Govern i millorar i simplificar l’accés a la infor
mació i la tramitació dels serveis que presta i gestiona 

Diagnòstic de la situació 

Necessitat a la qual fa front el programa: 

En qualsevol procés de presa de decisions és fonamental disposar d’informació sobre l’entorn que interactua 
amb el decisor, en l`àmbit de les decisions col·lectives, la política, un component essencial d’aquesta infor
mació necessària és l’opinió dels ciutadans. 

Per tal que els actors polítics puguin prendre qualsevol tipus de decisió sent conscients de l’impacte que 
pugui tenir en la ciutadania és imprescindible que aquests disposin de dades fiables, robustes i de qualitat 
relatives a l’opinió pública. 

Així mateix, el coneixement de les opinions i les valoracions que fa la ciutadania en relació a l’acció de Go
vern possibilita que el Govern faci polítiques més responsables i que la governança del país sigui més eficient 
i eficaç. 

Els poders públics han de disposar d’aquest tipus de dades i les han de fer accessibles a la ciutadania, per 
imperatiu democràtic. 

D’acord amb les seves característiques, la seva complexitat i el seu valor intrínsec, aquestes dades han de 
ser tractades per un organisme públic, a partir dels principis de transparència, rigor tècnic, objectivitat i la in
dependència. 

Població objectiu: 

La població objectiu són totes les institucions i ciutadans interessats a conèixer l’opinió pública catalana i la 
seva evolució. 

Descripció detallada de la necessitat: 

Disposar de dades sobre l’opinió pública de la població catalana és una necessitat que neix del mateix 
funcionament democràtic: els poders públics actuen responsablement d’acord amb els interessos i les neces
sitats la ciutadania; i la ciutadania ha de disposar d’informació veraç i suficient sobre la valoració que els ha
bitants del país fan de l’impacte de l’acció de Govern per a poder exercir un control sobre els governants. 

En aquest sentit, els estudis d’opinió són informació sobre les opinions dels habitants de Catalunya sobre la 
realitat geogràfica, econòmica, demogràfica, política i social de Catalunya; sobre llurs actituds, hàbits, cos
tums i preferències, incloenthi les que fan referència a circumstàncies relatives a la intimitat personal o 
familiar; sobre llurs opinions i intencions en qüestions ètiques, morals, socials, ideològiques, polítiques, co
munitàries i electorals. 

A partir de les dades obtingudes en les enquestes i altres estudis anàlegs es pot avançar en el coneixement 
de les opinions existents a la societat catalana i de llur evolució al llarg del temps. 

D’acord amb aquesta necessitat, la Llei 6/2007, de 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, crea aquest 
Centre com a organisme autònom amb la finalitat de controlar, des d’un punt de vista tècnic, l’elaboració de 
les enquestes i altres estudis d’opinió; amb capacitat d’unificar, homogeneïtzar i universalitzar els criteris 
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AGRUPACIÓ: Presidència 

Gestor de programa: Centre d’Estudis d’Opinió 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 584. Avaluació de polítiques i estudis d’opinió 

tècnics que cal seguir en l’elaboració de les enquestes i els altres estudis d’opinió i també de centralitzar-ne 
la supervisió i la recollida d’informació, tot oferint un servei rigorós i de qualitat a totes les institucions i els 
ciutadans que tinguin interès en l’opinió pública a Catalunya i la seva evolució. 

Així mateix, el CEO també és l’encarregat legalment de la gestió del Registre d’Estudis d’Opinió. 

Per tant, és voluntat de la Generalitat de Catalunya que el CEO, fonamentar-se en els principis de transpa-
rència, rigor tècnic, objectivitat i independència, contribueixi decisivament en la generació d’aquestes dades, 
en la seva conservació i en la seva difusió. 

Marc regulador del programa: 

El marc legal que regula les actuacions del programa l’integren: la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre 
d’Estudis d’Opinió i el Decret 14/2010, de 9 de febrer, d’organització i funcionament del Centre d’Estudis 
d’Opinió i del Registre d’Estudis d’Opinió. Ambdues normes culminen el procés iniciat per la Llei 23/2003, de 
4 de juliol, de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya seguit pel des-
plegament de la mateixa que va representar el Decret 1/2005, d’11 de gener, pel qual es regula l’elaboració i 
la publicitat dels estudis d’opinió de la Generalitat i per la modificació de la definició dels estudis d’opinió que 
incorpora la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Missió 

Oferir un servei d’informació rigorosa i de qualitat a totes les institucions i ciutadans interessats a conèixer 
l’evolució de l’opinió pública catalana, unificant i universalitzant els criteris tècnics en els estudis d’opinió 
impulsats per la Generalitat de Catalunya, definint nous indicadors, aplicant noves tècniques d’investigació 
social i gestionant el Registre d’Estudis d’Opinió per tal de democratitzar i difondre la informació esmentada. 

Vinculació amb plans interdepartamentals 

Objectius estratègics i operatius del programa 

1. Consolidar el CEO com a referent principal en la recollida d’informació rigorosa i de qualitat, en l’anàlisi de 
les opinions dels ciutadans respecte als afers polítics i socials, i també respecte a les actuacions dels prin-
cipals actors polítics del país (OE3.4) 

1.1. Mantenir els estudis d’opinió d’intenció de vot, valoració de líders, partits i institucions per aconseguir 
sèries històriques de dades que permetin una anàlisi temporal d’aquestes dades. 

1.2. Augmentar la col·laboració i assessorament amb els departaments de la Generalitat i altres òrgans que 
en depenen en la realització d’estudis d’opinió. 

Principals béns / serveis i actuacions destacades 

1. Baròmetre de l’Opinió Pública, 1a onada, N=2.500, CATI 
2. Baròmetre de l’Opinió Pública, 2a onada, N=2.500, CATI 
3. Baròmetre de l’Opinió Pública, 3a onada, N=2.500, CATI 
4. Enquesta sobre el Debat de Política General, N=800, CATI 
5. Enquesta Òmnibus al servei dels Departaments de la Generalitat, 1a onada, N=800, CATI 
6. Enquesta Òmnibus al servei dels Departaments de la Generalitat, 2a onada, N=800, CATI 
7. Enquesta de Valoració de les Polítiques Públiques i del Govern, N=1.800, CAPI 
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AGRUPACIÓ: Presidència 

Gestor de programa: Centre d’Estudis d’Opinió 

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 584. Avaluació de polítiques i estudis d’opinió 

Indicadors del programa Unitat 
2012 

Previst 

IP.1. Nombre de peticions de consultes al REO 

IP.2. Grau de compliment Estudis d’Opinió / CEO Pla de treball anual (en 
percentatge) 

IP.3. Mitjana de temps de resposta en el vistiplau del CEO als estudis d’opinió 
d’altres departament i ens 

Nombre 

% 

Nombre 

500,00 

100,00 

10,00 

Indicadors del gestor Unitat 
2012 

Previst 

IG.1. Mitjana de temps de resposta en les peticions d’usuaris del Registre 
d’Estudis d’Opinió 

IG.2. Nombre d’hores de formació del personal tècnic del CEO 

IG.3. Nombre de visites al web del CEO 

IG.4. Nombre de descàrregues del web del CEO 

IG.5. Nombre d’estudis dels quals el CEO fa el seguiment durant l’any 

IG.6. Valoració de la formació impartida 

Nombre 

Nombre 

Nombre 

Nombre 

Nombre 

Nombre 

2,00 

246,00 

20.000,00 

7.000.00 

50,00 

8,50 

Despeses per capítols Import 

1. Remuneracions del personal 

2. Despeses corrents de béns i serveis 

3. Despeses financeres 

4. Transferències corrents 

6. Inversions reals 

7. Transferències de capital 

8. Variació d’actius financers 

748.990,82 

463.162,18 

100,00 

1.060,00 

3.020,00 

-

10.000,00 

Total despeses 1.226.333,00 

Llocs de treball pressupostats 16 

Font: Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. Memòries de programes.  
Nota: La Sindicatura ha numerat els objectius i els indicadors del programa per a un millor seguiment de 
l’informe.  
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Informe de fiscalització 37/2013, sobre Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya, cor-
responent al 2010 i al 2011
Tram. 256-00028/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de Comptes

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 tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’informe de fiscalit-
zació núm. 37/2013, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
exercicis 2010 i 2011.

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

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

Manel Rodríguez Tió, secretari general de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya, 

Certifico: 

Que a Barcelona, el dia 23 de desembre del 2013, re-
unit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la pre-
sidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, 
amb l’assistència dels síndics Sr. Andreu Morillas An-
tolín, Sra. Emma Balseiro Carreiras, Sr. Jordi Pons i 
Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, Sra. 
Maria Àngels Servat i Pàmies, i Sr. Miquel Salazar 
Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari gene-
ral de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a 
ponent el síndic Sr. Miquel Salazar Canalda, amb deli-
beració prèvia s’acorda aprovar l’informe de fiscalitza-
ció 37/2013, relatiu a Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, exercicis 2010 i 2011.

I, perquè així consti i tingui els efectes que correspon-
guin, signo aquest certificat, amb el vistiplau del sín-
dic major.

Barcelona, 20 de gener de 2014

Manel Rodríguez Tió Vist i plau
Secretari general  El síndic major
 Jaume Amat i Reyero
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Objecte i abast 

De conformitat amb la normativa vigent, i d’acord amb el Programa anual d’activitats de la 
Sindicatura de Comptes, s’emet el present informe de fiscalització relatiu a l’empresa 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) corresponent als exercicis 2010 i 2011. 

L’objecte d’aquest informe és la fiscalització de la regularitat i està constituït per: 

• Anàlisi dels estats financers corresponents als exercicis 2010 i 2011. 

• Anàlisi de la liquidació pressupostària i avaluació de la seva correcta realització en ter
mes econòmics i financers. 

• Anàlisi del compliment de la legalitat. 

Pel que fa a la contractació administrativa, l’abast de la fiscalització s’ha limitat a la re
visió del compliment de la legalitat de les Instruccions internes de contractació (IIC) ela
borades per FGC en aplicació del que estableix l’article 175 de la Llei de contractes del 
sector públic (LCSP). 

1.1.2. Metodologia 

Les proves realitzades, de compliment i substantives, han estat aquelles que, de forma se
lectiva, s’han considerat necessàries per tal d’obtenir evidència suficient i adient, amb l’ob
jectiu d’aconseguir una base raonable que permeti manifestar les conclusions que es des
prenen del treball realitzat sobre la informació economicofinancera i els preceptes legals 
que són d’aplicació a la societat, d’acord amb les normes d’auditoria pública generalment 
acceptades. 

FGC ha sotmès a auditoria financera els seus comptes anuals dels exercicis 2010 i 2011. 
En l’epígraf 1.2.4 s’esmenta l’opinió d’auditoria dels informes referits a aquests dos exer
cicis. S’ha tingut accés als treballs i proves que donen suport a l’elaboració d’aquests 
informes, i s’han realitzat les proves addicionals que s’han estimat necessàries amb relació 
a determinats comptes i masses patrimonials del Balanç i del Compte de pèrdues i 
guanys. 
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1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Antecedents, creació i naturalesa jurídica 

FGC és una empresa pública sotmesa a la Generalitat, que ha d’ajustar la seva activitat a 
l’ordenament jurídic privat sens perjudici de les excepcions que assenyala la seva llei de 
creació, i que està inclosa en l’article 1.b.1 (entitat de dret públic) del 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. 

Amb la disposició addicional tercera del Decret llei 4/2010, del 3 d’agost, es va autoritzar el 
Govern de la Generalitat a transformar FGC en una societat mercantil amb capital íntegra
ment públic en un termini de sis mesos, que s’exhauria l’1 de març del 2011. Finalment, 
però, el Govern de la Generalitat no ha fet ús d’aquesta autorització. 

En l’informe de la Sindicatura 16/2010 ja es van explicar amb detall els antecedents, la 
constitució, l’objecte social, les competències i els òrgans d’FGC. Els Estatuts d’FGC en 
vigor són els aprovats mitjançant el Decret 287/2001, del 6 de novembre, modificats pel 
Decret 150/2002, del 28 de maig i pel Decret 415/2004, del 19 d’octubre. 

La composició del Consell d’Administració en els exercicis 2010 i 2011 és la següent:  

Quadre 1. Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Membres del Consell i secretari Exercici 2010 Exercici 2011 

President Joan Torres i Carol 
President d’FGC 

Enric Ticó i Buxados 
President d’FGC 

Vicepresident representant del Depar
tament de Territori i Sostenibilitat 

Manel Nadal i Farreras 
Secretari per a la Mobilitat 

Damià Calvet i Valera 
Secretari de Territori i Mobilitat 

Consellers representants del Depar
tament de Territori i Sostenibilitat 

Oriol Nel·lo i Colom 
Secretari per a la Planificació Territorial 

Ricard Font i Hereu 
Director general de Transport i Mobilitat 

Manel Villalante i Llauradó 
Director general de Transport Terrestre 

Isidre Gavín i Valls 
Director general de Centrals i Infra
estructures per a la Mobilitat i les 
Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) 

Aleix Pons i Coll 

Consellers representants del Depar
tament d’Economia i Coneixement 

Àngel David Fuentes de los Santos 
Cap del Gabinet del conseller 

Albert Carné i Hernández 
Cap del Gabinet del conseller 

Arseni Gibert i Bosch 
President de l’Autoritat Catalana de la 
Competència 

Conseller representant del Depar
tament d’Interior 

Joan Delort i Menal 
Secretari de Seguretat Pública 

Manel Prat i Peláez 
Director general de la Policia 

Conseller representant del Depar
tament d’Empresa i Ocupació 

 Marian Muro i Oller 
Directora general de Turisme 

Conseller representant de l’Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM) 

Ramon Seró i Esteve 
Director general de l’ATM 

Ramon Seró i Esteve 
Director general de l’ATM 

Conseller representant de l’Entitat Me
tropolitana del Transport (EMT) 

Antonio Poveda i Zapata 
President de l’EMT 

Antonio Poveda i Zapata 
President de l’EMT 
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Membres del Consell i secretari Exercici 2010 Exercici 2011 

Conseller representant de l’Ajuntament 
de Barcelona 

Francesc Narváez i Pazos 
Regidor de Mobilitat 

Francesc Narváez i Pazos 
Regidor de Mobilitat 
(fins al 12 de setembre) 

Eduard Freixedes i Plans 
Regidor de Mobilitat 
(a partir del 13 de setembre) 

Consellers representants dels muni
cipis als quals FGC dóna servei 

Carme Garcia i Lorés 
Alcaldessa de Rubí 

Carme Garcia i Lorés 
Alcaldessa de Rubí 

Mercè Conesa i Pagès 
Alcaldessa de Sant Cugat 

Mercè Conesa i Pagès 
Alcaldessa de Sant Cugat 
(fins al 25 de juliol) 

Cristina Paraira i Beser 
Tinent d’alcalde de Sant Cugat 
(a partir del 26 de juliol) 

Jaume Bosch i Pugés 
Alcalde de Sant Boi de Llobregat 

Salvador Esteve i Figueras 
Alcalde de Martorell 
(fins al 4 de juliol) 

Jaume Bosch i Pugés 
Alcalde de Sant Boi de Llobregat 
(a partir del 5 de juliol) 

Jordi Aymamí i Roca 
Alcalde d’Igualada 

Jordi Aymamí i Roca 
Alcalde d’Igualada 
(fins al 4 de juliol) 

Marc Castells i Berzosa 
Alcalde d’Igualada 
(a partir del 5 de juliol) 

Consellers especialistes en gestió 
d’empreses 

Antoni Prunés i Santamaria 
Antoni Morral i Berenguer 

Antoni Prunés i Santamaria 
Manuel Maria Vicens i Matas 

Consellers representants del personal 
laboral 

Antonio Mendoza i Conde 
UGT 

Antonio Mendoza i Conde 
UGT 

Jaume Rius i Rovira 
CCOO 

Jaume Rius i Rovira 
CCOO 

Conseller a títol personal, per haver 
estat president de Ferrocarrils de Mun
tanya de Grans Pendents, SA 

Salvador Carrera i Comes 

Secretària del Consell Carme Sardà i Vilardaga 
Advocada en cap del Departament de 
Territori i Sostenibilitat 

Carme Sardà i Vilardaga 
Advocada en cap del Departament de 
Territori i Sostenibilitat 

Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les actes del Consell d’Administració.  
Nota: En aquest quadre s’han inclòs els noms dels departaments de la Generalitat en vigor a partir del 29 de desembre del  
2010, d’acord amb el Decret 200/2010, del 27 de desembre. 

El president d’FGC que exerceix el càrrec en l’exercici 2010 fou nomenat mitjançant Decret 
180/2004, del 10 de febrer. Els consellers d’aquest període, segons el que preveuen els 
Estatuts d’FGC, havien estat nomenats per Acord del Govern de la Generalitat. 

En l’exercici 2011 ha estat nomenat un nou president d’FGC, mitjançant el Decret 225/2011, 
del 25 de gener, i renovats mitjançant Acord del Govern de la Generalitat els representants 
dels departaments de la Generalitat i dels municipis, així com un conseller especialista en 
gestió d’empreses. 
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1.2.2. Estructura organitzativa 

L’estructura organitzativa d’FGC en els exercicis 2010 i 2011 és la següent: 

Estructura organitzativa en vigor fins al 10 d’abril del 2011 

El 28 de febrer del 2007 el president d’FGC establí l’estructura d’organització empresarial 
en vigor a partir de l’1 de març del 2007, d’acord amb les directrius del Consell d’Admi
nistració. Aquesta estructura es configura en dues grans unitats, la de Tren i la d’Oci, tres 
àrees corporatives i una àrea de suport a la Presidència. 

Les funcions de les unitats i de les àrees corporatives són les següents: 

• La Unitat de Tren té com a funcions programar, planificar, dirigir i controlar la gestió de 
les operacions del servei de viatgers i de les mercaderies, i l’ús de les infraestructures i 
el seu manteniment. 

• La Unitat d’Oci té com a funcions programar, planificar, dirigir i controlar els productes 
turístics, així com la seva promoció i comercialització. 

• Les àrees corporatives són les responsables de garantir una gestió empresarial homo
gènia, mitjançant el suport i el recolzament a l’activitat de la resta d’àrees, així com es
tablir polítiques i plans orientats a la gestió d’aspectes transversals de l’organització. Hi 
han tres àrees corporatives: l’Àrea Economicofinancera, l’Àrea de Recursos Humans i 
l’Àrea de Desenvolupament i Planificació. 

• Com a àrea de suport a la Presidència hi ha la Direcció de Comunicació i Màrqueting 
Estratègic que depèn directament del president. 

Aquesta estructura d’organització es recolza en el Comitè Executiu Permanent, que pre
sideix el president d’FGC, i que està integrat pel director general de la Unitat de Tren, que 
actua com a vicepresident, pel director gerent de la Unitat d’Oci i pel director corporatiu de 
l’Àrea Economicofinancera. Actua com a secretari el director de Comunicació i Màrqueting 
Estratègic. 

Estructura organitzativa en vigor des de l’11 d’abril del 2011 

El 31 de març del 2011, el Consell d’Administració aprova la reorganització empresarial 
d’FGC, i en la Circular del president d’FGC, que entra en vigor l’11 d’abril del 2011, es 
concreta l’estructura bàsica de les direccions de l’empresa, les seves funcions i respon
sabilitats, i les adscripcions de personal a cadascuna d’elles. 

Aquesta nova estructura s’organitza en una direcció general de què depenen directament 
sis direccions. També es crea una àrea d’Staff i comunicació que dóna suport i assessora 
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al president pel que fa a les relacions amb la premsa i els mitjans de comunicació, a les 
relacions institucionals i el protocol, i a la publicitat, la promoció i la imatge corporativa. 

La direcció general s’encarrega de planificar, dissenyar i implementar la política general de 
l’empresa i d’establir les polítiques globals que permetin una gestió homogènia de les 
diferents direccions. 

Les sis direccions, i les seves funcions, són les següents: 

• FGC Operadora: té encomanada la producció del servei, el suport a la producció, la 
programació, la gestió documental i la mesura de les prestacions; la informació i 
comunicació amb el client; i la gestió dels ingressos complementaris per publicitat i llo
guer dels espais comercials. També s’encarrega d’elaborar els indicadors de qualitat 
del servei i efectuar el seguiment de la demanda, d’analitzar aquests indicadors i de for
mular les propostes d’escenaris de serveis i de tarifes anuals, així com gestionar les 
mercaderies i les línies no metropolitanes. 

• FGC Infraestructures: té com a funcions l’administració i la inspecció de les infraestruc
tures, i el manteniment de les infraestructures i del material mòbil. També té encoma
nada l’aprovació dels projectes bàsics i constructius que afectin la infraestructura i la 
recepció de les obres, així com la gestió del subministrament d’energia elèctrica. 

• FGC Turisme i Muntanya: té encomanades les explotacions de La Molina, Vall de Núria, 
Montserrat i els serveis que en depenen, així com el Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat 
i el Tren dels Llacs. 

• FGC Enginyeria: té com a funció la gestió dels projectes de totes les àrees relacionats 
amb l’obra civil i el material mòbil, el desenvolupament del negoci internacional, i l’anà
lisi de nous desenvolupaments. També s’encarrega d’establir les necessitats d’investi
gació, i impulsar la recerca, el desenvolupament i la innovació per obtenir nous pro
ductes, processos i serveis. 

• FGC Serveis Corporatius: dóna suport a totes les activitats empresarials en l’àmbit de la 
gestió econòmica, amb el control dels instruments de finançament, de tresoreria, i dels 
sistemes de cobrament i pagament, així com dels processos de contractació, de com
pres i d’assessoria jurídica. També gestiona la informàtica en tots els àmbits de l’em
presa. 

• FGC Direcció Social Corporativa: impulsa i dóna suport a les activitats empresarials en 
tots aquells aspectes relacionats amb el personal. 

També es crea la Fundació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per fomentar la 
investigació sobre el transport per ferrocarril, així com per vetllar per la conservació, la 
protecció i la restauració dels fons materials i documentals de valor històric, cultural o artís
tic relacionats amb els ferrocarrils i la seva difusió. 
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SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 37/2013 

14 

L’organigrama en vigor a partir de l’11 d’abril del 2011 és el següent: 

Presidència 

Àrea d’Staff i Comunicació Secretaria 

FGC Operadora 
FGC 

Infraestructura 
FGC Turisme i 

Muntanya * 
FGC Enginyeria 

FGC Serveis 
Corporatius 

Direcció 
General 

Manteniment La Molina 

Vall de Núria 

Montserrat 

Comercial 

Projectes Informàtica Cor-
porativa, Organit-
zació i Sistemes 

Tecnologia i 
Gestió 

Producció –
Circulació 

Producció – 
Estacions 

Oficina 
Tècnica 

Oficina Adminis-
trativa i de Control 

de Gestió 

Oficina de 
Control de 

Clients 

Oficina 
d’Estudis del 

Servei 

Infraestructures 

Trens i 
equipaments 

Oficina tècnica 
i administrativa 

Suport 
tecnològic 

Control de 
gestió 

Comunicació, 
Elèctrics i 
Material Mòbil 

Gestió Tecnico-
administrativa 

Inspecció 
Ferroviària 

Projectes de 
Via

Projectes 
d’Infraestructura

Projectes 
d’Arquitectura 

Projectes 
d’Obra civil 

Finances 

Aprovació i 
Contractació 

Comptabilitat i 
Control de 

Gestió 

Intervenció i 
Estadística 

Estudis Econo-
micofinancers 

Assessoria 
jurídica 

* A partir del mes de setembre del 2011 s’hi integra Espot i Port Ainé. 

FGC Direcció 
Social Corporativa 

Desenvolupa-
ment Humà 

Relacions 
Laborals 

Prevenció i 
Resp. Social 

i Laboral 

1.2.3. Activitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

FGC disposa d’un Pla d’actuació per al període 2010-2014, que va ser aprovat pel Consell 
d’Administració el 24 de novembre del 2009. 
 
Aquest Pla configura els aspectes estratègics d’FGC per al quinquenni 2010-2014, defineix 
el programa d’actuacions, i estableix els recursos necessaris (humans, d’inversió, de finan-
çament, etc.) per dur a terme les activitats previstes. 

El marc financer del Pla d’actuació està establert, fonamentalment, pels pressupostos de la 
Generalitat i de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM); pel contracte programa entre la 
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Generalitat de Catalunya i FGC; així com per les previsions del contracte programa entre 
l’Administració General de l’Estat i l’ATM que afecten FGC. 

El Pla d’actuació 2010-1014 ha estat desenvolupat mitjançant el Pla anual d’acció per a 
l’exercici 2010, aprovat pel Consell d’Administració el 26 de gener del 2010, i revisat per 
als exercicis 2011 i 2012 mitjançant l’aprovació del Consell d’Administració el 27 de setem-
bre del 2011. 

Aquesta revisió inclou les propostes d’actuació recollides en el Pla d’actuació 2010-2014, 
però mostra una reducció del seu abast temporal fins a l’exercici 2012, així com una re-
ducció de les necessitats totals de subvenció d’FGC respecte a les previstes en el Pla 
d’actuació 2010-2014. Aquestes reduccions són conseqüència dels canvis derivats de les 
noves disposicions legals, de la nova situació econòmica i pressupostària, i del nou Pla de 
Govern 2011-2014. Tot i això, en el cas de la divisió d’Infraestructura Ferroviària, les neces-
sitats de subvenció s’incrementen per finançar les obres que realitza Gestió d’Infraes-
tructures, SAU (GISA) per compte d’FGC. 

En el Pla d’actuació es detallen quines són les principals línies d’actuació estratègiques 
d’FGC en relació amb l’àmbit corporatiu (gestió, organització, finançament, recursos hu-
mans, inversions, etc.), a l’activitat ferroviària (metro del Vallès, metro del Baix Llobregat, 
línia Lleida – La Pobla de Segur, etc.), i a l’activitat de turisme i muntanya (La Molina, Vall de 
Núria, Montserrat, estacions d’esquí d’Espot i Port Ainé, Tren del Ciment, i Tren dels Llacs). 

1.2.4. Principal normativa aplicable 

La principal normativa aplicable a FGC és la següent: 

• Directiva 2004/17/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 31 de març del 2004, 
sobre coordinació dels procediments d’adjudicació de contractes en els sectors de 
l’aigua, de l’energia, dels transports i dels serveis postals. 

• Llei 31/2007, del 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de 
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 

• Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP). El seu text refós, 
aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 3/2011, entre en vigor a partir del 16 de 
desembre del 2011. 

• Reial decret 817/2009, del 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en vigor a partir del 16 de 
juny del 2009. 

• Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comp-
tabilitat. 
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• Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària, així com la restant normativa ferroviària del sec
tor del transport. 

• Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2010, prorrogats per al 2011 mitjançant el Decret 109/2011, de l’11 de gener. 

• Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011. 

• Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya. 

• 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. 

• Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

• Contracte programa entre l’Administració General de l’Estat i l’ATM per al finançament 
del transport regular de viatgers de Barcelona de l’exercici 2012 i regularització de 
l’exercici 2011, subscrit el 27 de desembre del 2012. 

• Contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC 20112012, subscrit el 10 
de gener del 2012. 

• Contracte programa entre l’Administració General de l’Estat i l’ATM per al finançament 
del transport regular de viatgers de Barcelona de l’exercici 2010 i regularització de 
l’exercici 2009, subscrit el 26 de juliol del 2010. 

• Contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC 20052010, subscrit el 24 
de gener del 2006. 

• Conveni col·lectiu d’FGC 20052010, d’aplicació al personal de Línies Metropolitanes, 
subscrit el 29 de novembre del 2005 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) el 25 d’octubre del 2006 amb vigència fins al 31 de desembre del 
2010, i prorrogat per a l’any 2011 mitjançant Resolució del Departament d’Empresa i 
Ocupació del 10 de novembre del 2011. 

• Conveni col·lectiu general del sector del comerç de Catalunya, d’aplicació al personal 
d’Espot i Port Ainé que s’ha incorporat a FGC a partir de l’1 d’octubre del 2011. 

• Conveni col·lectiu d’FGC d’activitats de turisme i muntanya 20072012, d’aplicació al 
personal de les explotacions de Vall de Núria, La Molina i Montserrat, subscrit i publicat 
en el DOGC el 25 de febrer del 2008. 



17 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 262

4.85. INFORMACIó 62

1.2.5. Informes d’auditoria 

Els comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011 han estat auditats per Ernst & Young, 
SL i PricewaterhouseCoopers Auditores, SL, respectivament, i els auditors n’han emès un 
informe favorable sense excepcions. 

La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya no ha emès cap informe d’auditoria 
en relació amb els comptes d’FGC corresponents a aquests dos exercicis, ni cap dictamen 
de diagnòstic financer. 

2. FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 

2.1. INTRODUCCIÓ 

FGC segueix, tal com correspon, les prescripcions del Pla general de comptabilitat amb 
les adaptacions al Pla general de comptabilitat pública, quan escau. 

Els comptes anuals d’FGC estan integrats pel Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, 
l’Estat de canvis en el patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu i la Memòria. 

Tot seguit es mostren el Balanç i el Compte de pèrdues i guanys d’FGC corresponents als 
exercicis 2010 i 2011, se’n fa una anàlisi, i es descriuen els resultats de la seva fisca
lització. 

En l’epígraf 7, Annexos, d’aquest informe hi figura el desglossament del Balanç i del Comp
te de pèrdues i guanys d’FGC per explotacions, d’acord amb la naturalesa de les diferents 
activitats i operacions que porta a terme l’entitat. 

Les explotacions en què es desglossa el Balanç i el Compte de pèrdues i guanys són les 
següents: 

• Línies Metropolitanes 

• Línia Lleida – La Pobla de Segur 

• Infraestructura Ferroviària d’FGC 

• La Molina 

• Vall de Núria 

• Montserrat 

• Tren Turístic de l’Alt Llobregat 

• Espot i Port Ainé (explotacions adquirides el 29 de setembre del 2011) 
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2.2. BALANÇ I COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

A continuació es presenta el Balanç a 31 de desembre del 2010 i del 2011, objecte de la 
fiscalització, així com les xifres a 31 de desembre del 2009. 

Quadre 2. Balanç a 31 de desembre del 2010 i del 2011 

Concepte 31.12.2011 31.12.2010 
% variació 
2011-2010 31.12.2009 

% variació
 2010-2009 

ACTIU 

Immobilitzat intangible: 
- Desenvolupament 
- Patents, llicències, marques i similars 
- Aplicacions informàtiques 

Immobilitzat material: 
- Terrenys i construccions 
- Instal·lacions tècniques i altre immob. material 
- Immobilitzat en curs i bestretes 

Inversions en emp. grup i assoc. a llarg termini: 
- Instruments de patrimoni 

Inversions financeres a llarg termini: 
- Instruments de patrimoni 
- Crèdit a tercers 
- Altres actius financers 

Actiu no corrent 

-
161,8 

2.786,1 

280.436,3 
834.351,2 
336.712,7 

164,4 

3.199,1 
57,7 

151,1 

-
139,7 

2.553,4 

240.262,9 
763.141,8 
285.070,7 

344,7 

3.199,1 
94,6 

155,0 

-
15,8 

9,1 

16,7 
9,3 

18,1 

(52,3) 

-
(39,0) 
(2,5) 

802,0 
139,7 

2.053,0 

209.134,1 
736.542,6 
148.940,7 

336,7 

3.199,1 
122,6 
102,7 

(100,0) 
-

24,4 

14,9 
3,6 

91,4 

2,4 

-
(22,8) 
50,9 

1.458.020,4 1.294.961,9 12,6 1.101.373,2 17,6 

Actius no corrents mantinguts per a la venda 

Existències: 
- Comercials 
- Matèries primeres i altres aprovisionaments 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar: 
- Clients per vendes i prestacions de serveis 
- Clients empreses del grup i associades 
- Deutors diversos 
- Personal 
- Actius per impost corrent 
- Altres crèdits amb adm. públiques 

Inversions financeres a curt termini: 
- Altres actius financers 

Periodificació a curt termini 

Efectiu i altres actius líquids equivalents: 
- Tresoreria 
- Altres actius líquids equivalents 

Actiu corrent 

1.225,6 

504,3 
1.209,9 

19.772,6 
33.987,2 

7.170,6 
170,6 
25,3 

27.290,8 

128,2 

326,4 

2.836,1 
33.547,9 

1.225,6 

-
1.321,1 

14.151,9 
38.449,1 
14.444,4 

141,2 
-

2.707,9 

109,6 

25,2 

3.930,6 
56.311,7 

-

-
(8,4) 

39,7 
(11,6) 
(50,4) 
20,8 

-
* 

17,0 

* 

(27,8) 
(40,4) 

-

-
1.295,5 

1.825,2 
288,8 

8.669,2 
202,7 

-
38.263,6 

38,9 

78,5 

1.509,4 
16.835,2 

-

-
2,0 

* 
* 

66,6 
(30,3) 

-
(92,9) 

181,7 

(67,9) 

160,4 
234,5 

128.195,5 132.818,3 (3,5) 69.007,0 92,5 

Total Actiu 1.586.215,9 1.427.780,2 11,1 1.170.380,2 22,0 
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Concepte 31.12.2011 31.12.2010 
% variació 
2011-2010 31.12.2009 

% variació
 2010-2009 

PATRIMONI NET I PASSIU 

Fons propis: 
- Fons social 
- Reserves 
- Resultats d’exercicis anteriors 
- Resultat de l’exercici 

Ajustos per canvi de valor 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 

Patrimoni net 

984.864,6 
25.405,8 

(169.471,5) 
(24.403,2) 

(10.619,6) 

145.802,7 

969.757,2 
25.405,8 

(145.597,0) 
(23.015,0) 

(7.402,2) 

113.431,1 

1,6 
-

16,4 
6,0 

43,5 

28,5 

950.220,5 
25.405,8 

(122.381,7) 
(21.841,4) 

(4.801,6) 

5.634,7 

2,1 
-

19,0 
5,4 

54,2 

* 

951.578,8 932.579,9 2,0 832.236,3 12,1 

Provisions a llarg termini: 
- Obligacions per prestacions al personal 
- Altres provisions 

Deutes a llarg termini: 
- Deutes amb entitats de crèdit 
- Altres passius financers 

Deutes amb emp. grup i assoc. a llarg termini 

Passiu no corrent 

1.830,8 
557,2 

346.312,1 
1.712,5 

13.148,5 

2.098,9 
906,4 

380.384,0 
1.336,0 

-

(12,8) 
(38,5) 

(9,0) 
28,2 

-

944,9 
1.257,3 

234.369,2 
204,5 

-

122,1 
(27,9) 

62,3 
* 

-

363.561,1 384.725,3 (5,5) 236.775,9 62,5 

Deutes a curt termini: 
- Deutes amb entitats de crèdit 
- Derivats 
- Altres passius financers 

Deutes amb emp. grup i assoc. a curt termini 

Creditors comercials i altres comptes a pagar: 
- Proveïdors 
- Proveïdors empreses del grup i associades 
- Creditors diversos 
- Personal 
- Altres deutes amb adm. Públiques 
- Acomptes de clients 

Periodificacions a curt termini 

Passiu corrent 

49.711,9 
10.619,6 

175.552,2 

1.162,3 

6.938,4 
1.088,2 

20.279,2 
2.349,4 
2.507,4 

198,3 

669,1 

35.544,6 
7.402,2 

22.490,4 

-

341,5 
11.644,5 
26.090,4 

-
6.374,9 

-

586,5 

39,9 
43,5 

* 

-

* 
(90,7) 
(22,3) 

-
(60,7) 

-

14,1 

24.351,7 
4.801,6 

27.608,3 

-

441,6 
84,1 

19.652,8 
-

23.574,8 
-

853,1 

46,0 
54,2 

(18,5) 

-

(22,7) 
* 

32,8 
-

(73,0) 
-

(31,3) 

271.076,0 110.475,0 145,4 101.368,0 9,0 

Total Patrimoni net i Passiu 1.586.215,9 1.427.780,2 11,1 1.170.380,2 22,0 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011.  
Notes: 
Pel que fa a l’exercici 2010, s’han inclòs els imports que consten per a aquest exercici en els comptes anuals de l’exercici  
2011, on s’han reclassificat els saldos amb empreses del grup i associades i amb altres parts vinculades als corresponents  
comptes previstos en el Pla general de comptabilitat, els quals en l’exercici 2009 es mostraven com a saldos amb admi-
nistracions públiques. 
* Percentatges superiors a 999,9%, en valor absolut. 

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2010 i 2011, 
objecte de la fiscalització, així com les xifres de l’exercici 2009. 
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Quadre 3. Compte de pèrdues i guanys corresponent als exercicis 2010 i 2011 

Concepte 
Exercici 

2011 
Exercici 

2010 
% variació 
2011-2010 

Exercici 
2009 

% variació 
2010-2009 

Import net de la xifra de negocis: 
Vendes 
Prestacions de serveis 

Aprovisionaments: 
Consum de mercaderies 
Consum de primeres matèries i altres mat. consumibles 
Treballs realitzats per altres empreses 

Altres ingressos d’explotació: 
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 
Subvencions d’explotació incorporades al resultat 

Despeses de personal: 
Sous, salaris i assimilats 
Càrregues socials 

Altres despeses d’explotació: 
Serveis exteriors 
Tributs 
Pèrdues, deteriorament i variació provisions d’ope
racions comercials 

Amortització de l’immobilitzat 

Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i 
altres 

Excessos de provisions 

Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat 

Altres resultats 

A) Resultat d’explotació 

Ingressos financers: 
De participacions en instruments financers: 

776,3 
83.136,2 

(282,6) 
(2.040,3) 

 (14.802,6) 

12.819,0 
63.189,6 

(55.314,0) 
(17.906,2) 

(23.617,2) 
(474,8) 

(105,1) 

(68.273,7) 

7.353,9 

350,8 

195,1 

483,9 


80.567,5 


(1.349,3) 

(13.671,4) 

11.476,3 
66.801,8 

(56.939,8) 
(18.389,5) 

(22.978,9) 
(390,8) 

133,8 

(62.329,8) 

2.529,9 

350,8 

143,7 

152,3 


3,2 


51,2 
8,3 

11,7 
(5,4) 

(2,9) 
(2,6) 

2,8 
21,5 

* 

9,5 

190,7 



35,8 

217,7 


77.704,1 


(1.136,0) 

(13.994,8) 

11.813,1 
65.981,1 

(57.002,2) 
(18.311,2) 

(23.125,9) 
(303,8) 

(345,4) 

(61.138,9) 

724,0 

146,2 

4.393,4 

(370,5) 


3,7 


18,8 
(2,3) 

(2,9) 
1,2 

(0,1) 
0,4 

(0,6) 
28,6 

* 

1,9 

249,4 

139,9 

(96,7) 

* 

(14.511,7) (13.893,4) 4,5 (14.966,8) (7,2) 

D’empreses del grup i associades 
De valors negociables i altres instruments financers: 

649,6 354,4 83,3 114,9 208,4 

D’empreses del grup i associades 106,7 60,3 76,9 61,3 (1,6) 
De tercers 22,8 10,9 109,2 16,4 (33,5) 

Despeses financeres (per deutes amb tercers) (10.679,6) (9.548,6) 11,8 (6.940,9) 37,6 

Diferències de canvi 

Deteriorament i resultats per alienació d’instruments 

(0,1) 1,4 *  

financers 

B) Resultat financer 

9,1   (126,3) (100,0) 

(9.891,5) (9.121,6) 8,4 (6.874,6) 32,7 

C) Resultat abans d’impostos (A+B) (24.403,2) (23.015,0) 6,0 (21.841,4) 5,4 

Impost sobre beneficis     

Resultat de l’exercici – (Pèrdua) / Benefici (24.403,2) (23.015,0) 6,0 (21.841,4) 5,4 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011.  
* Percentatges superiors a 999,9% en valor absolut, o reduccions superiors al 100,0% per canvi de signe. 
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2.3. ANÀLISI DEL BALANÇ 

El Balanç d’FGC a 31 de desembre del 2011 presenta una xifra de 1.586,22 M€ i mostra un 
increment respecte al 31 de desembre del 2010 de 158,44 M€ (11,1%). L’increment en 
l’exercici 2010 respecte al 2009 va ser de 257,40 M€ (22,0%). 

En l’actiu, en el període 2010-2011 s’observa un augment dels actius no corrents de 
356,65 M€ i dels actius corrents de 59,19 M€. Aquestes variacions s’expliquen fonamental-
ment pels factors següents: 

• Augment del saldo de l’immobilitzat material en 193,86 M€ a 31 de desembre del 2010 i 
en 163,02 M€ a 31 de desembre del 2011. 

Les principals altes corresponen a les obres en curs de perllongament de la línia d’FGC 
a Terrassa i Sabadell (218,05 M€), a la incorporació a l’actiu d’FGC d’obres executades 
per GISA amb anterioritat a la subrogació (54,31 M€) i de les obres de l’estació de 
Volpelleres (15,08 M€) executades per Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA 
(TABASA). També destaquen els acomptes per a l’adquisició de noves unitats de tren 
elèctriques destinades a la línia del Vallès (72,71 M€), i la incorporació dels elements 
d’immobilitzat material procedents de l’adquisició de les estacions d’esquí d’Espot i Port 
Ainé formalitzada el setembre del 2011 (14,28 M€). 

Les baixes corresponen en la seva major part a unitats de tren venudes o desba-
llestades (8,03 M€) o reclassificades a actius no corrents mantinguts per a la venda 
(13,59 M€), les quals es trobaven gairebé amortitzades en la seva totalitat a la data de la 
seva baixa. 

• Augment dels deutors comercials i altres comptes a cobrar en 20,65 M€ a 31 de de-
sembre del 2010 i en 18,52 M€ a 31 de desembre del 2011. 

L’augment del saldo a 31 de desembre del 2010 s’origina principalment per un major 
retard en el pagament de les subvencions d’explotació (capítol 4 del pressupost) tant de 
l’ATM com de la Generalitat, mentre que el saldo corresponent a les subvencions i 
aportacions de capital de la Generalitat ha disminuït bàsicament en reduir-se l’import 
consignat en el pressupost (capítols 7 i 8). 

L’augment del saldo a 31 de desembre del 2011 correspon a l’IVA suportat de les 
factures pendents de pagament, principalment de proveïdors d’immobilitzat, mentre que 
el saldo de les subvencions i aportacions pendents de cobrament de la Generalitat i de 
l’ATM ha disminuït lleugerament en reduir-se l’import de les subvencions d’explotació 
consignades en el pressupost (capítol 4). 

• Augment del saldo d’efectiu i altres líquids equivalents en 41,90 M€ a 31 de desembre 
del 2010 i disminució en 23,86 M€ a 31 de desembre del 2011. Aquestes variacions 
corresponen bàsicament al saldo de l’efectiu en el compte de tresoreria corporativa que 
FGC manté amb la Generalitat. 
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L’augment a 31 de desembre del 2010 s’origina fonamentalment pel fet d’haver disposat 
en data 29 de desembre del 2010 de 29,75 M€ corresponents a un préstec a llarg ter
mini atorgat per diverses entitats financeres, import que es va traspassar al compte de 
tresoreria corporativa el 31 de desembre. 

A 31 de desembre del 2011 el saldo en la tresoreria corporativa inclou part de la 
disposició d’un préstec a llarg termini de 16,00 M€ efectuada el 13 de desembre. 

En el passiu, des del 31 de desembre del 2009 fins al 31 de desembre del 2011, s’observa 
un augment dels passius no corrents de 126,79 M€ i dels passius corrents de 169,71 M€. 
Aquestes variacions s’expliquen fonamentalment pels factors següents: 

• Augment dels deutes amb entitats de crèdit, bàsicament per la disposició de nous prés
tecs a llarg termini formalitzats amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI), 40,00 M€ l’exer
cici 2010, i altres entitats financeres, 87,25 M€ l’exercici 2010 i 16,00 M€ l’exercici 2011, 
així com per la disposició en l’exercici 2010 de 55,40 M€ corresponents a un préstec for
malitzat amb diverses entitats financeres en l’exercici anterior. Aquests préstecs estan 
destinats principalment al finançament de les obres que executa GISA per compte d’FGC. 

Cal esmentar que a la fi de l’exercici 2011 s’ha formalitzat un nou préstec amb el BEI de 
122,30 M€, el qual resta pendent de disposar a 31 de desembre. 

Aquests increments s’han vist en part compensats per les amortitzacions dels préstecs 
(24,35 M€ en l’exercici 2010 i 35,54 M€ en l’exercici 2011). 

• Augment en l’exercici 2011 del saldo dels deutes a curt termini corresponent al compte 
d’altres passius financers en 153,07 M€. Aquest compte està integrat pels saldos pen
dents de pagament als proveïdors d’immobilitzat. L’augment del seu saldo es deriva 
bàsicament de les obres de perllongament de la línia d’FGC a Terrassa, que mostren un 
increment de 133,93 M€ respecte a 31 de desembre del 2010. 

La principal causa d’aquest increment és la modificació del sistema de pagament 
d’aquestes obres que fins llavors es regia pel mètode alemany (pagament a la fi de la 
seva execució). El 29 de desembre del 2011 es va acordar efectuar el pagament de 
100,00 M€ corresponents a part de les obres executades fins a la data, import que es va 
pagar el febrer del 2012. La resta de l’increment d’aquest saldo correspon a les certifi
cacions d’obra pendents de pagament a 31 de desembre del 2011 en concepte d’obres 
complementàries l’execució de les quals es va iniciar el 2011. 

• Aparició en l’exercici 2011 de deutes amb empreses del grup i associades, amb un 
saldo a llarg termini de 13,15 M€ i a curt termini d’1,16 M€. Aquests saldos corresponen 
al cost amortitzat del deute d’FGC amb l’Institut Català de Finances (ICF) per la compra 
de les estacions d’esquí d’Espot i Port Ainé, formalitzada el 29 de setembre del 2011. 
L’adquisició s’ha efectuat per un import total de 16,00 M€, a pagar durant el període 
20122016. D’aquest import, 1,69 M€ corresponen als interessos implícits de l’operació, 
els quals s’han deduït del deute per tal de reflectirlo en el passiu a cost amortitzat. 
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Pel que fa a patrimoni net, l’increment durant el període 2010-2011 ha estat de 119,34 M€ i 
correspon principalment a les subvencions i a les aportacions de capital de la Generalitat 
de 93,25 M€ (capítols 7 i 8 del pressupost dels exercicis 2010 i 2011), així com a la in-
corporació a patrimoni en l’exercici 2010 d’obres executades per GISA i per TABASA per 
compte d’FGC per un total de 69,39 M€. Aquests increments s’han vist minorats pels resul-
tats dels exercicis 2010 i 2011, que mostren una pèrdua acumulada de 47,42 M€, i per la 
disminució del valor dels swap de 5,82 M€, així com per la imputació de subvencions i 
aportacions de capital al Compte de pèrdues i guanys (9,88 M€) i al finançament de 
despeses dels campionats del món de La Molina (4,24 M€). 

2.4. ANÀLISI DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

El resultat de l’exercici mostra una pèrdua de 23,02 M€ l’exercici 2010 i de 24,40 M€ l’exer-
cici 2011, amb un increment de les pèrdues al voltant del 6,0% anual respecte a l’exercici 
2009. Les pèrdues procedeixen del resultat d’explotació, i s’originen bàsicament pel fet 
que les amortitzacions de l’immobilitzat de les divisions de Turisme i Muntanya i d’Infraes-
tructura Ferroviària no tenen caràcter subvencionable. 

L’increment de les pèrdues d’explotació durant el període 2010-2011 es deriva bàsicament 
de la reducció dels ingressos en concepte de subvencions, que en part s’ha vist mitigada 
per la reducció de les despeses de personal. Per altra banda l’increment de la dotació a 
l’amortització de l’immobilitzat es compensa en bona part per l’augment de l’import de les 
subvencions de capital imputades a pèrdues i guanys. Finalment cal assenyalar que s’ha 
produït una millora dels ingressos per prestació de serveis originada principalment per l’in-
crement del nombre de viatgers de les línies del Vallès i del Baix Llobregat. 

Pel que fa a les despeses financeres, l’increment de les pèrdues es deriva de l’augment de 
l’import dels préstecs disposats en l’exercici 2010, mentre que el cost financer s’ha man-
tingut al voltant d’un 2,8%. Cal esmentar que en l’exercici 2011 s’han activat com a més 
cost de les immobilitzacions materials en curs 3,07 M€ d’interessos del finançament corres-
ponent a les obres de perllongament de la línia d’FGC a Sabadell i a Terrassa, que per tant 
no formen part de les despeses financeres registrades en el Compte de resultats. 

2.5. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ 

En aquest apartat es fa referència als fets més rellevants que es desprenen del treball de 
fiscalització i s’assenyalen, en el seu cas, les incidències observades. 

2.5.1. Immobilitzat material 

El detall i els moviments de l’immobilitzat material corresponents als exercicis 2010 i 2011 
segons la memòria dels comptes anuals són els que es mostren en el quadre següent: 
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En l’anàlisi efectuada dels moviments de l’immobilitzat material que consten registrats en la 
comptabilitat, s’ha posat de manifest que la memòria dels comptes anuals no reflecteix 
adequadament la distribució de l’import dels traspassos, ni les altes i les baixes en els 
casos següents: 

• En l’exercici 2010 s’han inclòs 10,35 M€ com a altes i baixes, import que correspon a 
traspassos des de les immobilitzacions en curs als corresponents comptes d’immobi
litzat material. 

• En l’exercici 2011 s’han inclòs 36,32 M€ en la columna d’altes, en positiu i en negatiu, 
import que correspon a traspassos des de les immobilitzacions en curs als correspo
nents comptes d’immobilitzat material. 

També s’ha observat que en la comptabilitat i en la memòria dels comptes anuals s’han 
registrat com a acomptes d’immobilitzat recepcions d’actius les factures de les quals estan 
pendents de rebre, a 31 de desembre del 2010, de 2,60 M€, i de 2,52 M€ a 31 de desem
bre del 2011. En no haverse produït cap lliurament d’efectiu total o parcial als proveïdors, 
aquestes recepcions s’haurien d’haver registrat, d’acord amb la seva naturalesa, en els 
corresponents comptes d’immobilitzacions materials en curs previstos en el Pla general de 
comptabilitat. 

Els principals moviments de l’immobilitzat material durant els exercicis 2010 i 2011 i les 
incidències que s’han observat en la seva fiscalització es detallen tot seguit: 

Incorporació d’inversions executades per GISA per compte d’FGC 

Mitjançant l’Acord de Govern del 29 d’abril del 2008, es van modificar els termes dels en
càrrecs de la Generalitat a GISA d’aquelles inversions que posteriorment eren explotades 
per FGC. Això ha comportat, per una banda, que FGC s’hagi subrogat en la posició jurí
dica de la Generalitat en relació amb aquells contractes que GISA ja havia formalitzat ante
riorment i, per altra banda, que a partir de l’1 de gener del 2008, els contractistes passin a 
facturar les obres en funció de la seva execució directament a FGC, qui n’efectua el paga
ment a través de GISA, mentre que el control i la gestió de les obres els continua fent GISA 
per compte d’FGC. 

Des del punt de vista comptable, a partir de l’1 de gener del 2008, FGC registra com a 
altes d’immobilitzacions materials en curs cadascuna de les certificacions d’obra emeses 
pels contractistes. La comptabilització d’aquestes inversions per part d’FGC es va iniciar 
l’exercici 2004 mitjançant el traspàs de les obres executades per GISA per compte de la 
Generalitat que FGC explotava en aquella data. Després, durant el període 20052008, es 
van incorporar a l’actiu d’FGC pel contravalor dels préstecs destinats al finançament de les 
obres de GISA que FGC contractava més els corresponents interessos. 
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El 31 de desembre del 2010 s’ha incorporat al Balanç d’FGC un cost de 54,31 M€ corres
ponent a diverses obres que a la data de la subrogació es trobaven en execució. El seu 
registre s’ha efectuat amb contrapartida al compte de subvencions de capital que forma 
part de l’epígraf de patrimoni net. Pel que fa a aquestes obres, fins a la data, FGC només 
havia comptabilitzat aquelles certificacions d’obra que els contractistes li havien facturat a 
partir de la subrogació. Mancava, per tant, incorporar a l’actiu d’FGC l’import que havia es
tat facturat pels contractistes a GISA amb anterioritat a la subrogació. 

Revisat el càlcul del cost total que consta activat amb relació a aquestes obres, s’ha obser
vat que és inferior al de les obres executades. L’import activat coincideix amb l’import del 
pressupost de les obres (import adjudicat inicialment més el de les modificacions i obres 
complementàries) i no amb l’import de les obres certificades. D’acord amb el fet que FGC 
ha comptabilitzat correctament en l’immobilitzat totes les certificacions d’obra rebudes a 
càrrec seu en relació amb aquestes obres, la diferència s’origina en l’import donat d’alta 
amb contrapartida a patrimoni a 31 de desembre del 2010 en concepte d’obres execu
tades amb anterioritat a la subrogació. 

Pel que fa a l’amortització d’aquestes obres, en l’exercici 2010 es van incorporar 1,77 M€ 
corresponents a la dotació anual des de l’1 de gener, ja que aquestes inversions ja s’ha
vien posat en funcionament amb anterioritat a aquesta data. En l’exercici 2011, però, s’han 
dotat deu mesos en lloc de dotze a causa d’un error en la data d’alta en el SAP. 

A part d’aquestes altes, durant els exercicis 2010 i 2011, s’han traspassat un total de 
10,35 M€ i 36,32 M€, respectivament, des de les immobilitzacions materials en curs als 
comptes de construccions, instal·lacions tècniques i elements de transport, imports que 
corresponen a inversions executades per GISA prèviament a la subrogació que ja s’havien 
donat d’alta com a immobilitzacions materials en curs en exercicis anteriors i que, tot i que 
ja s’havien posat en funcionament, estaven pendents de ser traspassades a l’immobilitzat 
material. 

Pel que fa a l’amortització d’aquestes inversions, FGC ha iniciat la dotació anual dels 
10,35 M€ a partir del gener del 2011, mentre que amb relació a l’alta dels 36,32 M€ FGC ha 
registrat en data 31 de desembre del 2011 un import d’1,89 M€ amb càrrec a pèrdues i 
guanys, que corresponen a l’amortització durant els exercicis 2009, 2010 i 2011 dels dife
rents elements d’actiu que l’integren des de la data de la seva posada en funcionament. 

La Sindicatura considera que, d’acord amb el criteri aplicat per FGC a la resta d’inversions 
executades per GISA per compte d’FGC incorporades a l’actiu, caldria haver registrat, 
també, l’amortització dels 10,35 M€ des de la seva posada en funcionament fins al 31 de 
desembre del 2010, data del registre comptable de l’alta en els corresponents comptes 
d’immobilitzacions materials. 
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Incorporació d’inversions executades per TABASA per compte d’FGC 

Mitjançant el Decret 70/2008, de l’1 d’abril, el Govern de la Generalitat va encomanar a 
TABASA la construcció de la nova estació de la línia d’FGC a Sant Cugat del Vallès ano
menada Volpelleres. 

El 3 de juny del 2010, TABASA i FGC van formalitzar l’acta de lliurament provisional i de 
posada a disposició d’FGC de les obres. 

L’import total certificat al tancament de l’obra ascendeix a 15,08 M€, segons el certificat 
emès pel director de l’obra en data 11 de novembre del 2010, que és l’import que consta 
registrat com a alta de l’exercici 2010 en el compte de maquinària i instal·lacions tècniques 
en curs. Al tancament de l’exercici 2011 encara no s’havia formalitzat l’acta de lliurament 
definitiu de les obres, motiu pel qual la inversió continua registrada dins de les immobilit
zacions materials en curs. 

Cal esmentar que en data 29 de juny del 2012, TABASA, FGC, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el contractista han formalitzat l’acta de finalització del període de garantia en 
la que consta acreditat que les obres compleixen les condicions del projecte constructiu i 
es troben en correcte estat d’ús i funcionament, i que no s’ha incorregut en noves des
peses durant el període de garantia. 

Perllongament de la línia d’FGC a Sabadell i a Terrassa 

Les obres de perllongament de la línia d’FGC a Sabadell i a Terrassa registrades en 
l’immobilitzat corresponen a sis contractes formalitzats per GISA durant el període 2003
2011 que són executades per GISA per compte d’FGC d’acord amb els encàrrecs efec
tuats per la Generalitat. El volum principal d’aquestes obres correspon a tres contractes 
que es regeixen per la modalitat d’abonament total del preu (mètode alemany: pagament 
de la inversió en el moment de la seva recepció), mentre que la resta es paguen en funció 
de la certificació de les obres executades (són contractes complementaris dels anteriors). 

Els imports registrats en les immobilitzacions materials en curs en relació amb les obres 
esmentades són de 92,01 M€ l’exercici 2010 i de 126,04 M€ l’exercici 2011. 

Aquest volum d’obres donades d’alta en els exercicis 2010 i 2011 es deriva principalment 
de la modificació dels termes dels contractes que es regeixen per la modalitat d’abona
ment total del preu, acordada per GISA i els contractistes (trencament parcial del mètode 
alemany), que ha comportat la certificació en aquests dos exercicis de bona part de les 
obres que havien estat executades des de la data de la seva adjudicació. 

Finalment cal esmentar que l’import registrat com a alta en l’exercici 2011 inclou 3,07 M€ 
corresponents a interessos meritats en aquest exercici pels préstecs contractats l’any 2010 
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per FGC destinats al finançament d’aquestes obres. La norma de registre i valoració d’acti
var els interessos de les obres en curs, però, no es va aplicar en l’exercici 2010, en què 
l’import dels interessos meritats respecte a aquestes obres va ascendir a uns 0,72 M€. 

Altes i baixes d’unitats de tren 

Durant els exercicis 2010 i 2011 s’ha registrat com a altes d’Immobilitzat material els 
acomptes per a l’adquisició de vintiquatre noves unitats de tren elèctriques destinades a 
la línia del Vallès (21,69 M€ en l’exercici 2010 i 51,02 M€ en l’exercici 2011). Els contractes 
corresponents havien estat adjudicats el novembre del 2009. 

Les baixes d’elements de transport inclouen un total de 21,49 M€ que corresponen a 
unitats de tren obsoletes de la línia LlobregatAnoia que, amb l’autorització prèvia de la Ge
neralitat atorgada el 8 de juny del 2010, han estat venudes (5,81 M€ en l’exercici 2010), 
desballestades (2,09 M€ en l’exercici 2011), o que s’han traspassat a l’epígraf d’actius 
mantinguts per a la venda ja que existia un compromís formal de venda (3,69 M€ en l’exer
cici 2010 i 9,90 M€ l’exercici 2011). 

En l’exercici 2011 també s’han venut dues unitats de tren dièsel, obsoletes, amb relació a 
les quals en l’immobilitzat material només constava registrat el cost dels corresponents 
recanvis, de 0,13 M€, i l’amortització acumulada del mateix import. Aquesta operació va ser 
autoritzada per la Generalitat el 14 de novembre del 2011. 

L’import dels beneficis obtinguts per la venda de les unitats de tren anteriorment descrites 
ascendeix a 0,55 M€ en l’exercici 2010 i 0,24 M€ en l’exercici 2011. 

Pel que fa a la reclassificació a actius mantinguts per a la venda, s’ha observat que el cost 
donat de baixa en l’exercici 2011 de 9,90 M€, així com la baixa de la corresponent amortit
zació acumulada del mateix import, s’haurien d’haver registrat en l’exercici 2010 ja que el 
compromís de venda es va formalitzar el 8 d’abril del 2010. FGC en l’exercici 2010 només 
ha registrat la reclassificació a actius mantinguts per a la venda d’aquelles unitats de tren 
amb compromís de venda que a la fi de l’exercici tenien un valor net comptable positiu. 

Adquisició de les estacions d’Espot i Port Ainé 

El 29 de setembre del 2011 FGC i l’ICF van formalitzar la compravenda de les estacions 
d’esquí d’Espot i Port Ainé per un total de 16,00 M€, sense impostos. 

Aquesta compra fou autoritzada mitjançant Acord del Govern de la Generalitat el 26 de 
juliol del 2011, i aprovada pel Consell d’Administració d’FGC el 27 de setembre. 

En l’exercici 2011 s’ha incorporat a l’immobilitzat material un cost de 14,28 M€, i a l’immobi
litzat intangible un cost de 0,03 M€. Les principals altes en Immobilitzat material correspo
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nen a construccions, instal·lacions tècniques i a elements de transport (bàsicament remun
tadors i telecadires). 

La resta de l’import fins a assolir els 16,00 M€ del valor de la compra corresponen a inte
ressos implícits, 1,69 M€, que no han estat activats d’acord amb les normes de valoració 
del Pla general de comptabilitat. 

El deute per la compra de les estacions d’Espot i Port Ainé a l’Institut Català de Finances 
consta adequadament reflectit pel seu cost amortitzat en el passiu del Balanç en els epí
grafs Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini (13,15 M€) i a curt termini 
(1,16 M€). 

2.5.2. Inversions financeres i inversions en empreses del grup i associades, 
a llarg termini 

Les inversions financeres i les inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 
estan integrades principalment per instruments de patrimoni (accions sense cotització en 
un mercat regulat). 

Instruments de patrimoni en altres parts vinculades 

El detall de les participacions en altres parts vinculades és el següent: 

Quadre 5. Instruments de patrimoni en altres parts vinculades 

Empresa 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Participació 
en el capital % Import 

Participació 
en el capital % Import 

Participació 
en el capital % Import 

Operadora del Tramvia Metropolità, SA 

Tramvia Metropolità, SA 

Tramvia Metropolità del Besos, SA 

Catalunya Carsharing, SA 



2,5 

2,5 

10,0 



2.624,2 

513,0 

61,9 



2,5 

2,5 

10,0 



2.624,2 

513,0 

61,9 

10,0 



2,5 

10,0 

2.624,2 



513,0 

61,9 

Total 3.199,1 3.199,1 3.199,1 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011.  

La participació en Tramvia Metropolità, SA procedeix del bescanvi de les accions d’Opera
dora del Tramvia Metropolità, SA com a resultat de la fusió per absorció acordada el 8 de 
juliol del 2010 per les respectives juntes generals d’accionistes, operació que fou autorit
zada prèviament pel Govern de la Generalitat el 30 de març. 

El valor nominal de les accions de Tramvia Metropolità, SA rebudes ascendeix a 0,53 M€ 
(32.105 accions d’un valor nominal de 16,4 € per acció). 
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Aquesta operació no ha tingut, però, cap efecte en la comptabilitat, ja que FGC ha mantin
gut la mateixa valoració que constava en l’actiu abans de la fusió (2,62 M€). En la Memòria 
dels comptes anuals s’esmenta que “el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs previstos 
per a Tramvia Metropolità, SA mostra que la valoració assignada en el Balanç és equivalent 
al seu valor hipotètic de mercat”. FGC no disposa, però, de cap estudi que doni suport al 
càlcul de l’esmentat valor actual. 

El valor de la participació en el patrimoni net de Tramvia Metropolità, SA se situa en 
2,88 M€ a 31 de desembre del 2010 i en 0,67 M€ a 31 de desembre del 2011. La variació 
del patrimoni net de Tramvia Metropolità, SA en l’exercici 2011 està originada per l’adapta
ció al Pla general de comptabilitat per a empreses concessionàries d’infraestructures públi
ques, tal com consta en els seus comptes anuals. 

Instruments de patrimoni en empreses del grup i associades 

El detall de les participacions en empreses del grup i associades és el següent: 

Quadre 6. Instruments de patrimoni en empreses del grup i associades 

Empresa 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Participació 
en el capital % Import 

Participació 
en el capital % Import 

Participació  
en el capital % Import 

Viatges de Muntanya, SA   100,0 180,3 100,0 180,3 

FGC Mobilitat, SA 100,0 120,0 100,0 120,0 100,0 120,0 

Autometro, SA 60,0 36,4 60,0 36,4 60,0 36,4 

Cargometro Rail Transport, SA 51,0 8,0 51,0 8,0  

Total 164,4 344,7 336,7 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011.  

El 28 de juny del 2010 FGC ha adquirit el 51,0% del capital social de l’empresa Cargo
metro Rail Transport, SA, amb l’autorització prèvia de la Generalitat atorgada el 6 d’abril. 
L’import registrat com a alta en l’actiu correspon al 25,0% desemborsat per FGC a la data 
de la subscripció més els costos de formalització de l’operació. El 75,0% restant s’ha 
desemborsat en l’exercici 2012. 

Durant l’exercici 2011 s’ha donat de baixa la participació en Viatges de Muntanya, SA 
(VMSA), empresa que ha estat dissolta d’acord amb el que establia el Decret llei 4/2010, 
del 3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya. La dissolució de VMSA ha comportat, per una banda, l’as
sumpció per FGC a partir d’1 de gener del 2011 de les funcions d’agència de viatges que 
prestava aquesta empresa així com del seu personal i, per altra banda, la incorporació al 
Balanç d’FGC dels béns, drets i obligacions resultants de la liquidació de VMSA aprovada 
el 20 de desembre del 2011 amb un resultat financer positiu de 9.059 €. 
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2.5.3. Existències 

El compte d’existències d’FGC ascendeix a 1,32 M€ a 31 de desembre del 2010, i a 
1,71 M€ a 31 de desembre del 2011. 

La variació del volum d’existències està motivada per la incorporació al Balanç de les mer
caderies procedents de la liquidació de VMSA el 20 de desembre del 2011 i de l’estació 
d’Espot i Port Ainé adquirida per FGC el 29 de setembre del 2011, mentre que les matèries 
primeres i altres aprovisionaments han disminuït. 

Pel que fa a les existències d’Espot i Port Ainé, la incorporació s’ha efectuat amb contra
partida a la variació d’existències a partir del resultat de l’inventari físic degudament va
lorat. L’import d’aquestes existències no constava inclòs en el preu de l’adquisició de l’es
tació a l’ICF, sinó que FGC les ha comprat a Gran Pallars, SL, empresa que explotava 
l’estació. La factura corresponent, però, no ha estat emesa fins al juliol del 2012. 

La variació d’existències registrada en el Compte de pèrdues i guanys no es correspon 
amb la que s’obté del Balanç, tal com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 7. Variació d’existències 

Període Balanç Compte de resultats 

Exercici 2010 25.577 435.935 

Exercici 2011 393.261 88.952 

Imports en euros.  
Font: Elaboració per la Sindicatura de Comptes a partir de la informació dels majors de comptes d’FGC dels 
exercicis 2010 i 2011.  

Les diferències que es posen de manifest en els exercicis 2010 i 2011 entre el valor de la 
variació d’existències que consta en el Balanç i el que consta en el Compte de pèrdues i 
guanys s’expliquen principalment pels motius següents: 

• Compra de recanvis que a 31 de desembre del 2010 s’han reclassificat correctament al 
compte de despeses per reparacions, però amb abonament al compte 612 Variació 
d’existències, en lloc del compte 602 Compres on s’havia registrat inicialment. Es tracta, 
per tant, d’una classificació incorrecta dins de l’epígraf de consums de primeres ma
tèries i altres materials del Compte de pèrdues i guanys. 

Cal tenir en compte que aquests recanvis durant l’exercici es registren a través de l’in
ventari i a 31 de desembre es reclassifiquen a despeses per reparacions. 

A 31 de desembre del 2011 no s’ha observat aquesta incidència. 
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• Mercaderies incorporades a existències durant l’exercici 2011 que no s’han registrat en 
el Compte de pèrdues i guanys ja que procedeixen de la liquidació de VMSA (0,39 M€). 
La incorporació d’aquestes existències s’ha efectuat amb contrapartida a la inversió fi
nancera que FGC tenia registrada en l’actiu i, per tant, no afecta la variació d’exis
tències. 

2.5.4. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

El detall dels saldos de deutors comercials i altres comptes a cobrar és el següent: 

Quadre 8. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 

Concepte 
Saldo a 

31.12.2011 
Saldo a 

31.12.2010 (a) 
Saldo a 

31.12.2009 

Clients per vendes i prestacions de serveis: 

 Clients per transport 
 Clients, altres parts vinculades (ATM) 

Clients empreses del grup i associades: 

1.622,5 
18.150,1 

1.229,1 
12.922,8 

1.825,2 


19.772,6 14.151,9 1.825,2 

 Generalitat de Catalunya 33.606,8 37.826,0 
 Altres 

Deutors diversos: 

380,4 623,1 288,8 

33.987,2 38.449,1 288,8 

 Campionats del món de La Molina  3.329,4 2.284,2 
 ATM  4.887,1 205,4 
 Recaptacions periodificades i altres imports relacionats 2.263,6 2.008,5 2.255,5 
 Periodificació d’ingressos 1.546,1 273,3 45,1 
 Resta de deutors diversos 

Personal (bestretes i préstecs) 

Actius per impost corrent (b) 

Altres crèdits amb administracions públiques: 

 Generalitat de Catalunya 
 ATM 
 Hisenda Pública deutora per IVA 
 Hisenda Pública deutora per retencions IRPF 

3.360,9 3.946,1 3.879,0 

7.170,6 

170,6 

25,3 




26.887,0 
403,8 

14.444,4 

141,2 

-




2.524,3 
183,6 

8.669,2 

202,7 

-

24.081,9 
7.947,0 
6.113,4 

121,3

 27.290,8 2.707,9 38.263,6 

Total 88.417,1 69.894,5 49.249,5 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
Notes: 
a) Per a l’exercici 2010, s’han inclòs els imports que consten per aquest exercici en els comptes anuals de l’exercici 2011, 

on s’han reclassificat els saldos amb empreses del grup i associades i amb altres parts vinculades als corresponents 
comptes previstos en el Pla general de comptabilitat, els quals anteriorment es mostraven com a altres crèdits amb 
administracions públiques. 

b) Saldos pendents de cobrament de la hisenda pública per IVA, IRPF i IS procedents de la liquidació de VMSA. 
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A continuació es comenten els principals saldos deutors i les observacions que es des
prenen de la seva fiscalització: 

Generalitat de Catalunya 

El saldo deutor de la Generalitat de Catalunya correspon a les subvencions i aportacions 
de capital pendents de cobrament. El detall és el següent: 

Quadre 9. Saldos deutors de la Generalitat de Catalunya 

Concepte Saldo a 31.12.2011 Saldo a 31.12.2010 Saldo a 31.12.2009 

Aportacions i subvencions de capital (capítols 7 i 8) 

Subvencions d’explotació (capítol 4) 

Subvencions per cobrir tarifació social (capítol 4) 

11.549,4 

18.584,7 

3.472,7 

10.472,0 

24.351,5 

3.002,5 

15.830,6 

6.886,5 

1.364,8 

Total 33.606,8 37.826,0 24.081,9 

Imports en milers d’euros.  
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 

S’ha efectuat la conciliació amb els saldos pendents de pagament proporcionats pel De
partament d’Economia i Coneixement (Subdirecció General de Tresoreria). 

Com a resultat de la conciliació s’ha observat el següent: 

• El saldo deutor de la Generalitat comptabilitzat a 31 de desembre del 2010 inclou, tam
bé, l’import pendent de cobrament de la Diputació de Girona corresponent al 90,0% de 
la subvenció atorgada pel Consejo Superior de los Deportes destinada al finançament 
del Telecadira del Cap de la Comella (1,80 M€). 

• Consten registrades aportacions pendents de consignar en els pressupostos de la Ge
neralitat dels exercicis 2010 i 2011 per 0,20 M€ i 0,47 M€, respectivament, destinades al 
finançament de la tarifació social. Aquests imports han estat reconeguts a favor d’FGC 
en la liquidació del contracte programa entre l’ATM i l’Estat de l’exercici 2010, i en el 
contracte programa corresponent a l’exercici 2011, que és d’on procedeixen aquests 
recursos tot i que es transfereixen a FGC via capítol 4 del pressupost de la Generalitat. 

També s’ha verificat la correspondència del saldo deutor de la Generalitat registrat en el 
Balanç amb el que mostra la Liquidació del pressupost d’FGC. 

ATM 

El saldo deutor de l’ATM correspon als imports pendents de cobrament relatius a les sub
vencions d’explotació destinades al finançament de Línies Metropolitanes i a la venda de 
títols de transport d’integració tarifària. El detall és el següent: 
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Quadre 10. Saldos deutors de l’ATM 

Concepte Saldo a 31.12.2011 Saldo a 31.12.2010 Saldo a 31.12.2009 

Liquidació títols de transport (a) 

Aportacions pendents 2010 (b) 

Subvencions pendents de cobrament (c) 

4.950,8 

1.453,8 

11.745,5 

4.887,1 

1.453,8 

11.469,0 

205,4 

-

7.947,0 

Total 18.150,1 17.809,9 8.152,4 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011.  
Notes: 
(a) En l’exercici 2009 una part de la liquidació del mes de desembre es va registrar com a saldo deutor (0,21 M€), mentre 

que la resta de conceptes de la liquidació consten registrats en el passiu en el compte de creditors diversos pel seu 
import net (4,90 M€ a càrrec d’FGC menys 4,40 M€ a favor d’FGC). 

(b) Dèficit d’explotació de Línies Metropolitanes (divisió 1) de l’exercici 2010 no cobert per les subvencions consignades 
en el pressupost de l’ATM. Aquest import es compensarà amb el romanent generat l’exercici 2011, que consta registrat 
en l’epígraf de creditors diversos (vegeu l’apartat 2.5.8). 

(c) Subvencions d’explotació consignades en el pressupost de l’ATM (capítol 4) que a 31 de desembre estaven pendents 
de cobrament. 

S’ha efectuat la conciliació amb els saldos pendents de pagament proporcionats per 
l’ATM. 

Com a resultat de la conciliació s’ha observat que: 

• El saldo pendent de cobrament de l’ATM a 31 de desembre del 2010 en concepte de 
liquidació de títols de transport d’integració tarifària del mes de desembre, d’import 
4,89 M€, s’ha inclòs com a deutors diversos en lloc de classificar-lo com a clients altres 
parts vinculades, com hauria correspost. 

• El saldo pendent de cobrament de l’ATM a 31 de desembre del 2011 en concepte de 
liquidació de títols de transport d’integració tarifària del mes de desembre, mostra una 
diferència de 0,66 M€ amb el saldo que consta com a pendent de pagament segons 
l’ATM, en haver estat compensats una part dels saldos a cobrar i a pagar per aquest 
concepte. 

També s’ha verificat la correspondència de les subvencions pendents de cobrament regis-
trades en el Balanç amb les que mostra la Liquidació del pressupost d’FGC. 

Campionats del món de La Molina 

FGC ha seguit el criteri de registrar com a deutors diversos totes les depeses d’explotació 
incorregudes relatives a l’organització de la Copa del món d’esquí alpí femení el desembre 
del 2008 i del Campionat del món de snowboard el gener del 2011. 

En l’exercici 2011, acabats els campionats, FGC ha liquidat aquests saldos amb els corres-
ponents ingressos que, d’acord amb el mateix criteri, s’havien registrat en un compte de 
creditors diversos (vegeu l’apartat 2.5.8). 
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L’organització dels campionats del món de La Molina no ha suposat a FGC cap benefici ni 
cap pèrdua d’explotació. Les despeses incorregudes (6,24 M€) han estat totalment cober
tes amb els ingressos obtinguts per al seu finançament: aportacions de la Generalitat 
(68%), principalment, així com ingressos procedents de patrocinis, publicitat i drets d’imat
ge de la televisió (18,1%) i altres (13,9%). 

Cal esmentar que el compte de deutors diversos no inclou les inversions efectuades per 
FGC en el marc dels campionats del món, les quals consten correctament registrades en 
l’immobilitzat material. La principal inversió correspon al subministrament i instal·lació d’un 
nou telecadira al Cap de La Comella, amb un cost total de 4,66 M€, mentre que la resta 
d’inversions ascendeixen en el seu conjunt a 4,33 M€. 

La construcció del Telecadira del Cap de La Comella ha estat finançada mitjançant la sub
venció del Consejo Superior de los Deportes (2,00 M€), i amb part de les subvencions de 
capital incloses en el pressupost de la Generalitat destinades a finançar inversions pròpies 
d’FGC (2,66 M€). 

Recaptacions periodificades i altres imports relacionats 

El saldo de recaptacions periodificades i altres imports relacionats inclou, a més de la 
periodificació d’ingressos per la venda de títols de transport, l’import de l’efectiu dipositat 
en les màquines automàtiques expenedores, que segons l’estimació d’FGC ascendeix 
aproximadament a 1,00 M€. D’acord amb la seva naturalesa, aquest saldo s’hauria de re
classificar en l’epígraf d’efectiu i altres actius líquids equivalents de l’actiu.  

Periodificació d’ingressos 

L’import del compte de periodificació d’ingressos recull aquells ingressos que, tot i no 
haver estat encara facturats o reconeguts formalment a favor d’FGC, s’han meritat durant 
l’exercici i correspon registrarlos en el Compte de resultats de l’exercici. El seu import a 31 
de desembre del 2010 ascendeix a 0,27 M€ i a 31 de desembre del 2011 a 1,55 M€. 

El principal ingrés periodificat a 31 de desembre del 2010 correspon a l’import de la 
indemnització reconeguda a favor d’FGC pels danys i perjudicis causats per una vaga il·le
gal l’any 2005. L’import previst per FGC ascendeix a 0,14 M€, mentre que d’acord amb la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 27 d’octubre del 2010, notifi
cada a FGC el 18 de novembre del 2010, l’import de la indemnització ascendeix a 0,29 M€, 
que és l’import que finalment s’ha cobrat l’any 2012. 

La Sindicatura considera que a 31 de desembre del 2010 i del 2011 s’hauria d’haver perio
dificat com a ingrés la totalitat de la indemnització reconeguda a favor d’FGC en la sentèn
cia del 27 d’octubre del 2010, tot i que aquesta no fos ferma. 



17 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 262

4.85. INFORMACIó 81

El principal ingrés periodificat a 31 de desembre del 2011 correspon als interessos de de
mora derivats de l’IVA indegudament ingressat els mesos de desembre del 2000 i del 
2002. L’import previst per FGC ascendeix a 0,74 M€, mentre que d’acord amb la sentència 
del Tribunal Suprem del 3 de novembre del 2011 els interessos reconeguts a favor d’FGC 
ascendeixen a 0,59 M€, interessos que han estat calculats fins al 16 d’abril del 2007, data 
en què l’Agència Tributària va efectuar la devolució a FGC de l’IVA indegudament ingres
sat. L’import previst en excés per FGC correspon als interessos calculats per FGC des del 
17 d’abril del 2007 fins al 3 de novembre del 2011, data de la sentència, els quals no han 
estat reclamats per FGC formalment fins al 3 de juny del 2013. 

La Sindicatura considera que aquests interessos meritats des del 17 d’abril del 2007 fins al 
3 de novembre del 2011, atès que no estaven reconeguts en cap sentència a favor d’FGC, 
ni havien estat reclamats formalment, no podien haverse periodificat a 31 de desembre 
del 2011. 

2.5.5. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

El detall dels saldos d’efectiu i altres actius líquids equivalents és el següent: 

Quadre 11. Efectiu i altres actius líquids equivalents 

Concepte Saldo a 31.12.2011 Saldo a 31.12.2010 Saldo a 31.12.2009 

Caixa 

Bancs i institucions de crèdit 

Cash pooling 

38,3 

2.797,8 

33.547,9 

11,9 

3.918,7 

56.311,7 

13,6 

1.495,8 

16.835,2 

Total 36.384,0 60.242,3 18.344,6 

Imports en milers d’euros.  
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 

FGC està adherida al model centralitzat de gestió de tresoreria corporativa de la Gene
ralitat de Catalunya (cash pooling). 

El cash pooling està integrat per un saldo de dipòsit i un saldo de pressupost: 

• El saldo de dipòsit a 31 de desembre del 2010 és de 33,85 M€ i inclou 29,75 M€ corres
ponents a la disposició efectuada el 29 de desembre relativa a un contracte de préstec 
a llarg termini, que es va traspassar al compte de cash pooling a 31 de desembre. La 
resta del saldo de dipòsit ascendeix a 4,10 M€ i es manté en la línia del que existia al 
final de l’exercici anterior. 

El saldo de dipòsit a 31 de desembre del 2011 és de 10,05 M€ i correspon a part de la 
disposició d’un préstec a llarg termini de 16,00 M€ efectuada el 13 de desembre, que es 
va traspassar al compte de cash pooling en la mateixa data. 
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• El saldo de pressupost es manté al voltant dels 23,00 M€ en els exercicis 2010 i 2011. 
Correspon als imports consignats en el pressupost d’FGC, principalment d’aportacions 
a compte de capital (capítol 8), que ja han estat alliberats per la Generalitat però en re-
lació als quals encara no s’ha efectuat la seva disposició. 

Ambdós saldos consten confirmats per la Generalitat el 31 de desembre dels exercicis 
2010 i 2011. 

Pel que fa als saldos en bancs i institucions de crèdit, FGC efectua conciliacions i controls 
periòdics. Revisats els saldos a 31 de desembre dels comptes corrents no s’hi han obser-
vat incidències. 

L’increment del saldo de caixa a 31 de desembre del 2011 es deriva de la incorporació de 
l’estació d’esquí d’Espot i Port Ainé, així com de l’assumpció per FGC de les funcions 
d’agència de viatges que desenvolupava VMSA. 

2.5.6. Patrimoni net 

L’increment del patrimoni net ha estat de 100,34 M€ en l’exercici 2010 i de 19,00 M€ en 
l’exercici 2011. 

En relació amb el patrimoni net no s’han observat incidències. Donada l’entitat i rellevància 
de les seves variacions, tot seguit se n’efectua un resum: 

• Aportacions a compte de capital de la Generalitat de Catalunya (capítol 8 del pressu-
post) destinades al finançament de les Línies Metropolitanes, les quals consten regis-
trades com a aportacions al fons social (19,54 M€ l’exercici 2010 i 19,35 M€ l’exercici 
2011). 

• Aportacions a compte de capital de la Generalitat de Catalunya (capítol 8 del pres-
supost) destinades al finançament de la resta de divisions d’FGC, les quals consten 
com a subvencions de capital d’acord amb les normes del Pla general de comptabilitat 
(28,20 M€ l’exercici 2010 i 23,98 M€ l’exercici 2011). 

• Subvencions de capital de la Generalitat de Catalunya (capítol 7 del pressupost) desti-
nades al finançament de l’estabilització de la muntanya de Montserrat (1,52 M€ l’exercici 
2010), de nous desenvolupaments (0,28 M€ l’exercici 2010 i 0,15 M€ l’exercici 2011), i 
de producció de neu (0,23 M€ l’exercici 2011). 

• Incorporació com a subvencions de capital de la part de les subvencions d’explotació 
rebudes de la Generalitat de Catalunya (capítol 4 del pressupost) que s’han aplicat al 
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finançament dels interessos de préstecs capitalitzats en l’immobilitzat material (3,07 M€ 
l’exercici 2011). 

• Incorporació com a subvencions de capital de les obres executades per GISA (54,31 M€ 
l’exercici 2010) i TABASA (15,08 M€ l’exercici 2010). 

• Incorporació com a subvencions de capital de romanents d’exercicis anteriors del Pro
grama 522, Infraestructures ferroviàries, (9,56 M€ de l’exercici 2009 incorporats l’exercici 
2010 i 11,43 M€ de l’exercici 2010 incorporats l’exercici 2011), segons el que està esta
blert per la Comissió de Seguiment del contracte programa subscrit per la Generalitat 
de Catalunya i FGC. 

Aquests romanents corresponen als excessos de les subvencions d’explotació trans
ferides per la Generalitat respecte a les necessitats reals d’Infraestructures ferroviàries 
(divisió 9) i de la línia Lleida – La Pobla de Segur (divisió 10) dels exercicis 2009 i 2010. 

• Incorporació com a subvencions de capital de romanents d’exercicis anteriors del Pro
grama 651, Promoció i foment del sector turístic, (1,37 M€ de l’exercici 2009 incorporats 
l’exercici 2010 i 0,86 M€ de l’exercici 2010 incorporats l’exercici 2011), segons la distri
bució dels resultats aprovada pel Consell d’Administració d’FGC i ratificada per la Co
missió de Seguiment del contracte programa amb la Generalitat. 

Aquests romanents corresponen a ingressos propis generats per FGC, que al final dels 
exercicis 2009 i 2010 constaven registrats com a resultats de l’exercici i, per tant, no 
afecten la variació neta del patrimoni. 

• Disminució del patrimoni originada per la incorporació del resultat de l’exercici (pèrdua 
de 23,02 M€ l’exercici 2010 i de 24,40 M€ l’exercici 2011). 

• Pèrdua de valor dels contractes de permuta financera o swaps (2,60 M€ l’exercici 2010 i 
3,22 M€ l’exercici 2011). 

• Aplicació de subvencions de capital al Compte de pèrdues i guanys en funció de l’a
mortització dels elements d’immobilitzat que financen (2,53 M€ l’exercici 2010 i 7,35 M€ 
l’exercici 2011). 

• Aplicació d’aportacions a compte de capital de la Generalitat de l’exercici 2009 al finan
çament dels campionats del món de La Molina (4,24 M€ l’exercici 2011). 

2.5.7. Deutes a llarg i a curt termini 

El detall dels deutes a llarg i a curt termini és el següent: 
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Quadre 12. Deutes a llarg i a curt termini 

Concepte Saldo a 31.12.2011 Saldo a 31.12.2010 Saldo a 31.12.2009 

Deutes a llarg termini: 
Deutes amb entitats de crèdit (préstecs) 
Altres passius financers 

346.312,1 
1.712,5 

380.384,0 
1.336,0 

234.369,2 
204,5 

Deutes a curt termini: 
Deutes amb entitats de crèdit (préstecs) 
Derivats (swaps) 
Altres passius financers 

348.024,6 

49.711,9 
10.619,6 

175.552,2 

381.720,0 

35.544,6 
7.402,2 

22.490,4 

234.573,7 

24.351,7 
4.801,6 

27.608,3 

235.883,7 65.437,2 56.761,6 

Total 583.908,3 447.157,2 291.335,3 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011.  

A continuació es fa una anàlisi dels principals deutes a llarg i a curt termini. 

Deutes amb entitats de crèdit 

Els deutes amb entitats de crèdit corresponen a préstecs a llarg termini atorgats pel BEI i 
diverses entitats de crèdit (préstecs sindicats), els quals estan destinats al finançament de 
les inversions d’FGC, tant les executades per la mateixa entitat com les executades per 
GISA. 

Durant els exercicis 2010 i 2011 s’han formalitzat dos nous préstecs sindicats amb di
ferents entitats de crèdit, per un total de 103,25 M€, els quals a 31 de desembre del 2011 
estan totalment disposats, així com dos préstecs amb el BEI d’un total de 162,30 M€, dels 
quals 122,30 M€ estan pendents de disposar a l’esmentada data. 

La contractació dels nous préstecs ha estat degudament autoritzada per la Generalitat de 
Catalunya, i el saldo viu dels deutes a llarg termini a 31 de desembre dels exercicis 2010 i 
2011 es troba dins dels límits d’endeutament fixats per a FGC en les lleis de pressupostos 
(426,84 M€ i 531,00 M€, respectivament). 

La valoració d’aquests préstecs a partir de l’exercici 2010 s’ha efectuat a cost amortitzat, 
deduint del valor nominal les despeses derivades de la seva formalització, les quals 
s’imputaran en exercicis futurs al Compte de pèrdues i guanys d’acord amb un criteri fi
nancer (en la mateixa proporció que l’amortització del capital dels préstecs a què cor
responen). 

D’acord amb les normes de valoració del Pla general de comptabilitat, la valoració a cost 
amortitzat s’hauria d’haver efectuat a partir de l’1 de gener del 2008. Manca, per tant, 
deduir dels deutes amb entitats de crèdit, 0,73 M€ (0,68 M€ dels deutes a llarg termini i 
0,05 M€ del deutes a curt termini), corresponents a les despeses de formalització dels 
préstecs en els exercicis 2008 i 2009, les quals van ser registrades directament en el 
Compte de pèrdues i guanys dels exercicis esmentats. 
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Pel que fa a la classificació dels deutes amb entitats de crèdit, s’ha observat el següent: 

• A 31 de desembre del 2011 FGC no ha reclassificat com a menys deutes a curt termini 
0,09 M€ que corresponen a la part de les despeses de formalització deduïdes dels 
deutes a llarg termini el venciment dels quals és inferior a un any. 

• L’import dels interessos i comissions meritades i pendents de venciment a 31 de de
sembre consta registrat en l’epígraf Creditors diversos (vegeu l’apartat 2.5.8), mentre 
que hauria de figurar com a més saldo dels deutes a curt termini amb entitats de crèdit. 
El seu import ascendeix a 3,00 M€ a 31 de desembre del 2010 i a 2,84 M€ a 31 de 
desembre del 2011. 

Derivats 

La totalitat dels derivats han estat contractats com a instruments de cobertura del tipus 
d’interès dels préstecs a llarg termini. Aquestes operacions suposen la permuta d’un tipus 
d’interès variable (el corresponent al préstec a llarg termini relacionat) per un tipus d’in
terès fix, i cobreixen el 100,0% o un percentatge inferior del valor nominal del préstec. 

Durant l’exercici 2010 FGC va formalitzar les operacions de cobertura corresponents al 
préstec sindicat a llarg termini contractat aquell exercici, amb l’autorització prèvia del Go
vern de la Generalitat de 16 de març del 2010. La negociació i selecció d’aquests ins
truments de cobertura ha estat efectuada per la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances, per delegació del conseller d’Economia i Finances, tal com estableix l’es
mentat Acord de Govern i estava previst en l’article 36 de la Llei de pressupostos per a 
l’exercici 2010. 

Durant l’exercici 2011 FGC no ha formalitzat nous instruments de cobertura. 

Els saldos que consten en el passiu del Balanç com a deutes a curt termini corresponen al 
valor actual a 31 de desembre que mostren els informes de valoració emesos per les 
entitats financeres amb què s’han formalitzat. Durant els exercicis 2010 i 2011 s’ha posat 
de manifest un increment dels deutes corresponents als derivats de 2,60 M€ i 3,22 M€ res
pectivament, increments que consten adequadament reflectits com a pèrdua en l’Estat de 
canvis del patrimoni net (vegeu l’apartat 2.5.6). Aquesta pèrdua de valor s’origina pel fet 
que el tipus d’interès variable a cobrar per FGC (referenciat a l’euríbor) ha estat en la major 
part dels venciments més baix que el tipus d’interès fix del swap a pagar per FGC, així 
com per la contractació en l’exercici 2010 d’un nou derivat, tal com s’ha explicat an
teriorment. 

Pel que fa a la classificació dels derivats en el passiu del Balanç, s’ha observat que FGC 
els ha registrat íntegrament com a deutes a curt termini malgrat que el seu venciment és 
superior a un any en la majoria dels casos. Així, caldria reclassificar a l’epígraf de deutes a 
llarg termini 7,40 M€ a 31 de desembre del 2010 i 10,52 M€ a 31 de desembre del 2011. 
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Altres passius financers a llarg termini 

Els Altres passius financers a llarg termini recullen principalment la part de les subven
cions d’explotació rebudes en els exercicis 2010 i 2011 que FGC ha destinat al pagament 
de les despeses de formalització dels préstecs que minoren el valor dels deutes a llarg 
termini, d’1,09 M€ i 0,36 M€, respectivament. A les mencionades subvencions d’explotació 
s’ha aplicat el mateix criteri que a les despeses de formalització dels préstecs, s’han re
gistrat inicialment en el passiu com a deutes amb entitats de crèdit i s’han imputat al 
Compte de pèrdues i guanys com a ingressos en la mateixa proporció que les despeses 
que financen. 

Aquestes subvencions i les despeses que financen, des del punt de vista del contracte 
programa amb la Generalitat de Catalunya, consten liquidades i, per tant, no afecten els 
romanents generats en els exercicis 2010 i 2011. 

Altres passius financers a curt termini 

Els altres passius financers a curt termini recullen principalment els deutes amb els pro
veïdors d’immobilitzat amb venciment inferior o igual a dotze mesos, de 22,43 M€ a 31 de 
desembre del 2010 i de 175,50 M€ a 31 de desembre del 2011. 

Els principals saldos amb proveïdors d’immobilitzat a 31 de desembre del 2010 cor
responen al subministrament d’unitats de tren (3,16 M€) i a maquinària (1,07 M€), així com 
a les obres de l’edifici Sant Josep a Núria (1,61 M€) i dels nous accessos ferroviaris a Mar
torell i a la Zona Franca (2,22 M€). 

De la revisió del tall d’operacions al final de l’exercici 2010 s’ha observat que a 31 de de
sembre constaven emeses a càrrec d’FGC factures per un total d’1,07 M€, que corres
ponen a obres executades i certificades el mes de desembre, les quals no han estat comp
tabilitzades fins a l’exercici 2011. 

Els principals saldos amb proveïdors d’immobilitzat a 31 de desembre del 2011 cor
responen al subministrament d’unitats de tren (29,26 M€) i a les obres de perllongament de 
la línia d’FGC fins a Terrassa (133,93 M€). 

En relació amb les obres de perllongament de la línia d’FGC fins a Terrassa cal tenir en 
compte que el 29 de desembre del 2011 es va formalitzar la modificació del sistema de 
pagament del contracte (vegeu l’apartat 2.5.1), amb l’anticipació del pagament parcial de 
100,00 M€ que es van certificar el 31 de desembre del 2011 i es van pagar el 10 de febrer 
del 2012. 

Els restants 33,93 M€ corresponen a obres complementàries de l’esmentat perllongament 
que també han estat certificades el 31 de desembre del 2011 i pagades el 10 de febrer del 
2012. Aquestes obres complementàries corresponen a contractes adjudicats el novembre 
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del 2010 i el febrer del 2011, les quals se certifiquen i paguen en funció de la seva 
execució. 

En la revisió del tall d’operacions al final de l’exercici 2011 no s’han observat passius no 
registrats. 

2.5.8. Creditors comercials i altres comptes a pagar 

El detall dels creditors comercials i altres comptes a pagar és el següent: 

Quadre 13. Creditors comercials i altres comptes a pagar 

Concepte Saldo a 31.12.2011 Saldo a 31.12.2010 (a) Saldo a 31.12.2009 

Proveïdors: 

- Proveïdors 
- Proveïdors, altres parts vinculades (ATM) 

Proveïdors empreses del grup i associades: 

203,4 
6.735,0 

341,5 
-

441,6 
-

6.938,4 341,5 441,6 

- Generalitat de Catalunya 1.039,1 11.427,6 -
- Altres 

Creditors diversos: 

49,1 216,9 84,1 

1.088,2 11.644,5 84,1 

- Campionats del món de La Molina (b) - 1.491,8 1.253,6 
- ATM - 5.043,2 499,2 
- Remuneracions pendents de pagament - 3.226,8 3.203,9 
- Interessos i comissions pendents de pagament 2.836,2 3.000,1 465,7 
- Altres 

Personal (remuneracions pendents de pagament) 

Acomptes de clients 

Altres deutes amb administracions públiques: 

- Generalitat de Catalunya 
- ATM 
- Organismes Seguretat Social Creditora 
- Hisenda Pública creditora per IVA 
- Hisenda Pública creditora per retencions d’IRPF 

17.443,0 13.328,5 14.230,4 

20.279,2 

2.349,4 

198,3 

-
-

1.556,3 
-

951,1 

26.090,4 

-

-

-
3.959,0 
1.435,2 

0,4 
980,3 

19.652,8 

-

-

10.923,6 
10.327,9 
1.394,8 

3,6 
924,9

 2.507,4 6.374,9 23.574,8 

Total 33.360,9 44.451,3 43.753,3 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011.  
Notes: 
(a) Per a l’exercici 2010, s’han inclòs els imports que consten per a aquest exercici en els comptes anuals de l’exercici 

2011, on s’han reclassificat els saldos amb empreses del grup i associades i amb altres parts vinculades als cor-
responents comptes previstos en el Pla general de comptabilitat, els quals amb anterioritat es mostraven com a altres 
crèdits amb administracions públiques. 

(b) FGC ha seguit el criteri de registrar com a creditors diversos tots els ingressos d’explotació obtinguts en relació als 
campionats del món de La Molina. Aquests ingressos en l’exercici 2011 han estat liquidats amb les corresponents 
despeses d’explotació que, d’acord amb el mateix criteri, s’havien registrat en un compte de deutors diversos (vegeu 
l’apartat 2.5.4). 
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D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, del 5 de juliol, de mo
dificació de la Llei 3/2004, del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat, FGC ha informat en la Memòria dels comptes anuals que un import de 
0,44 M€ en l’exercici 2010 i d’1,52 M€ en l’exercici 2011 sobrepassa el termini legal màxim 
de pagament que estableix la llei esmentada. 

Pel que fa als saldos dels creditors comercials i altres comptes a pagar cal efectuar les 
observacions següents: 

Generalitat de Catalunya 

El saldo creditor de la Generalitat de Catalunya correspon als romanents del programa 
pressupostari 522 Infraestructures ferroviàries, és a dir, als excessos de subvencions d’ex
plotació procedents de la Generalitat destinades al finançament d’infraestructures ferro
viàries (divisió 9) i de la línia Lleida – La Pobla de Segur (divisió 10) respecte a les neces
sitats reals que s’han produït. 

Aquests romanents han estat degudament aprovats amb posterioritat al tancament de 
l’exercici per la Comissió de Seguiment del contracte programa entre la Generalitat de 
Catalunya i FGC, que n’ha autoritzat l’aplicació d’acord amb la distribució següent: 

Quadre 14. Romanents de subvencions de la Generalitat i la seva aplicació 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 Exercici 2009 

Romanent generat 

Aplicació del romanent (a) 

 Minoració de deutes de la Generalitat amb FGC en 
concepte tarifació social (b) 

 Pagament d’inversions, reduint les necessitats 
d’endeutament d’FGC (c) 

 Encàrrecs de participació societària (c) 

 Pagament de part de la quota 2012 corresponent a 
l’adquisició a l’ICF d’Espot i Port Ainé (d) 

1.039,1 







1.039,1 

11.427,6 



11.427,6 





10.923,6 

1.364,8 

9.207,7 

351,1 



Imports en milers d’euros.  
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de les actes de la Comissió de Seguiment del Contracte  
programa entre FGC i la Generalitat.  
Notes: 
(a) L’aplicació s’ha efectuat en l’exercici següent a aquell en el qual s’ha generat el romanent. 
(b) Cancel·la la part del el saldo deutor de la Generalitat de Catalunya existent a 31 de desembre del 2009. 
(c) Incorporat al compte Subvencions de capital dins l’epígraf Patrimoni net. 
(d) Cancel·la part de Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini existents a 31 de desembre del 

2011. 

L’aplicació dels romanents dels exercicis 2009 i 2010 ha estat adequadament comptabi
litzada en els exercicis 2010 i 2011. 
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ATM 

El saldo creditor de l’ATM correspon als romanents de les subvencions d’explotació rebu
des per al finançament de Línies Metropolitanes (divisió 1) i als imports pendents de pa
gament per la venda de títols de transport d’integració tarifària. El seu detall és el següent: 

Quadre 15. Saldos creditors amb l’ATM 

Concepte Saldo a 31.12.2011 Saldo a 31.12.2010 Saldo a 31.12.2009 

Liquidació títols de transport (a) 

Romanents subvencions d’explotació (b) 

Resultats extraordinaris de l’exercici 2007 
pendents d’aplicar (c) 

Subvenció pendent de retornar a l’ATM (d) 

4.650,4 

2.084,6 





5.043,2 





3.959,0 

499,2 



2.410,9 

7.917,0 

Total 6.735,0 9.002,2 10.827,1 

Imports en milers d’euros.  
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
Notes: 
(a) En l’exercici 2009 una part de la liquidació es va registrar com a saldo creditor pel seu import net (4,90 M€ a 

càrrec d’FGC menys 4,40 M€ a favor d’FGC). 
(b) Excés de subvencions rebudes destinades al finançament de Línies Metropolitanes (divisió 1) respecte a les 

necessitats reals que s’han produït durant l’exercici. En els exercicis 2009 i 2010 no es van generar romanents 
per aquest concepte. 

(c) Part dels resultats extraordinaris de l’exercici 2007 de Línies Metropolitanes, procedents principalment de la 
venda d’un terreny, que a 31 de desembre del 2009 restava pendent d’aplicar. En l’exercici 2010 s’han aplicat 
al finançament de despeses d’explotació de Línies Metropolitanes. 

(d) Part de la subvenció pendent de retornar a l’ATM equivalent a l’import de la devolució d’IVA que va efectuar 
hisenda a FGC. Constitueix un romanent que FGC ha aplicat al finançament de Línies Metropolitanes en els 
exercicis 2010 i 2011 (vegeu l’apartat 2.5.10), d’acord amb el que estableixen els contractes programa entre 
l’Estat i l’ATM corresponents a aquests dos exercicis. 

En la conciliació amb els saldos pendents de cobrament proporcionats per l’ATM, s’han 
observat les mateixes incidències que les assenyalades en relació al saldo deutor de l’ATM 
(vegeu l’apartat 2.5.4). 

2.5.9. Import net de la xifra de negocis 

L’import net de la xifra de negocis procedeix en un 78,3% l’exercici 2010 i en un 78,0% 
l’exercici 2011 dels ingressos per la venda de títols de transport de Línies Metropolitanes. 
La resta correspon bàsicament a la venda de forfets de les estacions d’esquí, a la venda 
de títols de transport dels cremalleres de Núria i de Montserrat i als ingressos pel transport 
de mercaderies (sal i potassa, principalment, i en menor mesura vehicles). 

L’import dels ingressos per la venda de títols de Línies Metropolitanes ha estat conciliat 
amb la liquidació anual efectuada amb l’ATM, sense que s’hagin observat incidències. 
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Durant el període des de l’1 d’abril fins al 30 de juny del 2011 es va aplicar una reducció 
del 5,0% a les tarifes dels títols integrats de l’ATM, en aplicació del que estableix l’acord 
del Consell de Ministres del 4 de març del 2011. El menyscapte derivat d’aquesta reducció 
de preus ha estat assumit per l’Administració General de l’Estat, que l’ha fet efectiu a FGC 
durant l’exercici 2011 a través de l’ATM. 

2.5.10. Altres ingressos d’explotació 

El detall dels altres ingressos d’explotació és el següent: 

Quadre 16. Altres ingressos d’explotació 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent: 

Ingressos per arrendaments (locals, pàrquing, fibra òptica, etc.) 

Comissions agència de viatges* 

Comissió per venda de títols 

Compensació de tarifació social 

Altres 

3.718,9 

327,3 

2.313,7 

3.028,0 

3.431,1 

3.626,2 

-

2.207,7 

2.780,1 

2.862,3 

Subvencions d’explotació incorporades al resultat: 

De l’ATM per finançar Línies Metropolitanes 

De la Generalitat per finançar infraestructures ferroviàries 

De la Generalitat per finançar línia Lleida – La Pobla de Segur 

12.819,0 

49.163,4 

8.891,6 

5.134,6 

11.476,3 

55.053,3 

7.910,5 

3.838,0 

63.189,6 66.801,8 

Total 76.008,6 78.278,1 

Imports en milers d’euros.  
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
* Ingressos obtinguts per FGC per assumir les funcions d’agència de viatges que fins al 31 de desembre del 2010 
prestava Viatges de Muntanya, SA. 

Els ingressos en concepte de comissió per venda de títols corresponen a un 3,9% de 
l’import dels títols venuts per compte de l’ATM, import que ha estat conciliat amb la liqui-
dació anual de títols d’integració tarifària efectuada amb l’ATM sense que s’hagin observat 
incidències. 

La compensació de tarifació social correspon a l’import, IVA exclòs, consignat en els pres-
supostos de la Generalitat dels exercicis 2010 i 2011 (2,59 M€), més la part de les des-
peses meritades per aquest concepte pendent de cobrir amb la mencionada aportació 
(0,19 M€ l’exercici 2010 i 0,44 M€ l’exercici 2011). 

Tal com ja s’ha esmentat en l’apartat corresponent a Deutors comercials (vegeu l’apartat 
2.5.4), aquestes diferències respecte als imports consignats en els pressupostos de la Ge-
neralitat han estat reconegudes posteriorment a favor d’FGC: en la liquidació del contracte 
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programa entre l’ATM i l’Estat pel que fa a l’exercici 2010, i en la formulació del contracte 
programa pel que fa a l’exercici 2011. Cal tenir en compte que aquests ingressos tenen el 
seu suport legal en el contracte programa entre l’Estat i l’ATM, tot i que es transfereixen a 
FGC via capítol 4 del pressupost de la Generalitat. 

Les subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici d’FGC corresponen a 
les subvencions consignades en els pressupostos de l’ATM i de la Generalitat fins a cobrir 
el dèficit d’explotació, un cop deduïts els romanents d’exercicis anteriors aplicats. El detall 
del seu càlcul és el següent: 

Quadre 17. Subvencions d’explotació incorporades al resultat 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

Subvenció de l’ATM per finançar Línies Metropolitanes: 

Import consignat en el pressupost de l’ATM 

Modificació segons la disposició addicional tercera dels pressupostos generals de 
l’Estat 

Modificació per retenció pressupostària de l’ATM (a) 

Devolució part subvenció equivalent a la prorrata IVA retornada per Hisenda a FGC 

Resultats extraordinaris de l’exercici 2007 aplicats 

Excés / dèficit respecte a les aportacions de l’ATM (b) 

44.296,0 

2.993,0 

-

3.959,0 

-

(2.084,6) 

47.682,0 

-

(451,4) 

3.958,0 

2.410,9 

1.453,8

 49.163,4 55.053,3 

Subvenció de la Generalitat per finançar infraestructures ferroviàries: 

Import consignat en el pressupost de la Generalitat 

Import aplicat al finançament de comissions d’obertura de préstecs capitalitzades (c) 

Import aplicat al finançament d’interessos de préstecs activats en l’immobilitzat (d) 

Excés respecte a les aportacions de la Generalitat (b) 

14.000,0 

(360,0) 

(3.074,7) 

(1.673,7) 

18.760,3 

(1.090,6) 

-

(9.759,2)

 8.891,6 7.910,5 

Subvenció de la Generalitat per finançar la línia Lleida – La Pobla de Segur: 

Import consignat en el pressupost de la Generalitat 

Dèficit / excés respecte a les aportacions de la Generalitat (b) 

4.500,0 

634,6 

5.506,4 

(1.668,4)

 5.134,6 3.838,0 

Total 63.189,6 66.801,8 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels majors de comptes dels exercicis 2010 i 2011. 
Notes: 
(a) Retenció pressupostària, en aplicació de la Resolució del 19 d’octubre de 2010 del conseller de Política Territorial i 

Obres Públiques que dóna compliment al Decret llei 3/2010 de mesures urgents de contenció de la despesa. 
(b) Consta registrat en l’actiu (aportacions pendents) o en el passiu (romanents de subvencions) en funció del seu signe 

(vegeu els apartats 2.5.4 i 2.5.8). 
(c) Consta registrat en el passiu com a Altres passius financers dins de l’epígraf Deutes a llarg termini (vegeu l’apartat 

2.5.7). Correspon a la part de les subvencions d’explotació dels exercicis 2010 i 2011 que FGC ha destinat al pa-
gament de les comissions d’obertura dels préstecs, comissions que minoren el valor dels deutes a llarg termini per tal 
que aquests es mostrin valorats pel seu cost amortitzat. Aquestes subvencions s’imputaran al Compte de pèrdues i 
guanys en funció de l’amortització del capital dels préstecs a què corresponen les comissions que financen. 

(d) Consta registrat en el passiu com a subvencions de capital dins de l’epígraf Patrimoni net (vegeu l’apartat 2.5.6). 
Correspon a la part de les subvencions d’explotació de l’exercici 2011 que FGC ha destinat al pagament dels 
interessos que s’han activat en l’immobilitzat (són interessos de préstecs que financen obres en curs amb una durada 
superior a l’any). Aquestes subvencions s’imputaran al Compte de pèrdues i guanys en funció de l’amortització dels 
béns d’actiu a què s’han incorporat els interessos. 
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El registre dels ingressos per subvencions d’explotació de l’ATM i de la Generalitat incor
porades al resultat s’ha efectuat d’acord amb el que estableixen les lleis de pressupostos i 
les seves modificacions; els contractes programa i les actes de les comissions de segui
ment d’aquests; i les directrius del Departament d’Economia i Coneixement. 

2.5.11. Aprovisionaments 

Els aprovisionaments recullen els consums de matèries primeres i de mercaderies, així 
com les despeses pels treballs realitzats per altres empreses. 

Pel que fa als consums de matèries primeres i de mercaderies cal tenir present el que ja ha 
estat exposat en l’apartat d’existències (vegeu l’apartat 2.5.3). 

A continuació es mostra el detall de les despeses pels treballs realitzats per altres em
preses: 

Quadre 18.  Treballs realitzats per altres empreses 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

Neteja d’estacions 

Neteja de trens 

Protecció i seguretat 

Serveis regulars de carretera i en substitució de ferrocarrils 

Atenció mèdica de clients 

Serveis ferroviaris prestats per tercers 

Comissió per venda de títols 

Altres treballs realitzats per tercers 

1.856,2 

598,7 

3.534,3 

640,6 

136,1 

3.705,2 

2.998,2 

1.333,3 

1.790,7 

567,3 

3.621,8 

634,9 

142,0 

2.688,3 

2.857,4 

1.369,0 

Total 14.802,6 13.671,4 

Imports en milers d’euros.  
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 

Els serveis ferroviaris prestats per tercers corresponen als que l’Entitat Pública Empresarial 
RENFEOperadora (en endavant RENFE) i l’Associació per a la reconstrucció i posada en 
servei de material ferroviari històric porten a terme en relació a la línia Lleida – La Pobla de 
Segur i el Tren dels Llacs. 

A 31 de desembre del 2011, FGC ha periodificat un total de 2,75 M€ corresponents a les 
despeses pendents de facturar per RENFE pel que fa a l’explotació del servei regular de 
viatgers de la línia Lleida – La Pobla de Segur. L’import finalment facturat per RENFE per 
aquest concepte el 27 de setembre del 2012 ha estat, però, inferior en 0,49 M€ al que 
s’havia previst. 

Les despeses en concepte de comissió per venda de títols corresponen a un 5,7% de 
l’import dels títols venuts per l’ATM per compte d’FGC, import que ha estat conciliat amb la 
liquidació anual de títols d’integració tarifària sense que s’hagin observat incidències. 



17 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 262

4.85. INFORMACIó 93

2.5.12. Despeses de personal 

El detall de les despeses de personal és el següent: 

Quadre 19. Despeses de personal 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

Sous, salaris i assimilats: 

Sous i salaris 

Indemnitzacions 

Premis d’antiguitat 

54.979,2 

216,1 

118,7

 56.765,6 

56,9 

117,3 

Càrregues socials: 

Seguretat social a càrrec de l’empresa 

Altres despeses socials* 

55.314,0 

17.031,1 

875,1 

56.939,8 

17.352,2 

1.037,3 

17.906,2 18.389,5 

Total 73.220,2 75.329,3 

Imports en milers d’euros.  
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
* Les altres despeses socials corresponen principalment als ajuts previstos en el Conveni col·lectiu, i a les despeses 
de formació i d’assistència mèdica. 

Les despeses de personal de l’exercici 2010 s’han mantingut al mateix nivell que en l’exer
cici 2009, mentre que s’han reduït un 2,8% en l’exercici 2011. 

Les variacions retributives aplicades per FGC els exercicis 2010 i 2011 s’adeqüen a la nor
mativa que els és d’aplicació, i que és la següent: 

• Exercici 2010: d’acord amb el que estableix l’article 22.2 de la Llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2010, els increments retributius a aplicar són 
els previstos en el contracte programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC en vigor 
per als exercicis 20052010, que estableix un increment de les retribucions bàsiques 
equivalent al previst en les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya més el 
diferencial de l’índex de preus al consum (IPC) estatal que es produeixi. El contracte 
programa preveu també un augment percentual per compensar les mesures de millora 
de la productivitat i d’aprofitament de recursos, així com l’aplicació de les millores retri
butives de caràcter general que prevegin les lleis de pressupostos de l’Estat. 

Per al període de juny a desembre, les retribucions es veuen reduïdes per les mesures 
de contenció de la despesa que estableix el Decret 3/2010. 

• Exercici 2011: d’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2011, FGC es troba plenament subjecte a les 
normes d’aquesta llei. 
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D’acord amb la normativa esmentada, els increments de les retribucions han estat els se
güents: 

Quadre 20. Variació de les remuneracions 

Concepte 
De l’1.1.2010 
al 31.5. 2010 

De l’1.6.2010 
al 31.12.2010 

Exercici 
2011 

Personal laboral: 

 Subjecte al Conveni col·lectiu de Línies Metropolitanes (a) 

 Subjecte al Conveni col·lectiu d’activitats de turisme i muntanya (b) 

Personal d’alta direcció i assimilat 

4,25% 

3,0% 



(5,0%) 

(5,0%) 

(15,0%) 







Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir del que estableixen els convenis col·lectius i les lleis de pressupostos 
en vigor els exercicis 2010 i 2011.  
Notes: 
(a) D’acord amb el contracte programa, el conveni preveu un increment salarial igual al de l’IPC estatal més un 1,25% per 

compensar les mesures de millora de la productivitat i d’aprofitament de recursos. 
(b) D’acord amb el contracte programa, el conveni preveu un increment salarial igual al de l’IPC estatal. 

En la fiscalització de les remuneracions dels exercicis 2010 i 2011 no s’han observat in
cidències. 

La plantilla mitjana d’FGC s’ha mantingut estable en uns 1.500 treballadors l’exercici 2010, 
mentre que en l’exercici 2011 s’ha incrementat en un 0,8% com a conseqüència de la in
corporació a FGC del personal procedent de Viatges de Muntanya, SA (a partir de l’1 de 
gener), societat que ha estat dissolta, i del personal de les estacions d’esquí d’Espot i Port 
Ainé (a partir del 31 d’octubre), estacions que han estat adquirides per FGC. 

En el quadre següent es mostra el detall dels moviments de la plantilla real (persones en 
nòmina) durant els exercicis 2010 i 2011: 

Quadre 21. Moviments de la plantilla 

Tipus de personal 31.12.2009 Altes Baixes 31.12.2010 Altes Baixes 31.12.2011 

Personal d’alta direcció i assimilat 

 Alta direcció 1   1 1 (1) 1 

 Altre personal assimilat a alts càrrecs 23   23 2 (1) 24 

Personal laboral fix no directiu 

 Laboral fix 1.352 27 (30) 1.349 56 (31) 1.374 

 Laboral fix discontinuo 35 48 (41) 42 110 (46) 106 

Personal laboral temporal 

 Jubilats parcials 98 5 (13) 90 6 (18) 78 

 Personal de relleu de jubilats parcials 86 7 (13) 80 7 (4) 83 

 Laboral de temporada* 74 143 (119) 98 106 (132) 72 

 Altre personal laboral temporal 7 17 (17) 7 38 (11) 34 

Total nombre de persones en nòmina 1.676 247 (233) 1.690 326 (244) 1.772 

Font: Elaborat per la Direcció Social Corporativa d’FGC. 
* Personal laboral temporal que a causa de l’estacionalitat de la seva contractació són alta en un exercici i baixa en el 
següent, o alta i baixa dins del mateix exercici. 
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En la fiscalització de les contractacions i les baixes de personal no s’han observat inci
dències. 

En l’exercici 2011 s’ha renovat el càrrec de president d’FGC, mitjançant els decrets 
224/82011 i 225/2011, del 25 de gener, del president de la Generalitat. 

El cessament del president d’FGC que ha exercit les funcions durant el període 20042011 
ha comportat el pagament d’una indemnització per part d’FGC de 60.588,89 € en no haver 
estat notificat el cessament amb un preavís de sis mesos, aspecte requerit en la clàusula 
segona del contracte d’alta direcció formalitzat el 24 de febrer del 2004. La indemnització 
ha estat calculada correctament. 

Pel que fa al nou president d’FGC, en el contracte d’alta direcció formalitzat el 27 de gener 
del 2011 es fa constar de forma expressa que l’extinció de la relació laboral no donarà dret 
a percebre cap indemnització d’FGC. 

2.5.13. Altres despeses d’explotació 

Les altres despeses d’explotació corresponen en la seva major part a serveis exteriors. El 
detall és el següent: 

Quadre 22. Serveis exteriors 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

Arrendaments 

Reparacions i conservació 

Serveis professionals independents 

Transports 

Primes d’assegurances 

Serveis bancaris i similars 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 

Subministraments 

Altres serveis 

551,9 

5.803,8 

1.145,6 

84,6 

1.712,4 

399,5 

1.121,1 

10.967,3 

1.831,0 

443,2 

5.717,0 

970,4 

72,4 

1.591,7 

360,5 

1.202,4 

10.804,8 

1.816,5 

Total 23.617,2 22.978,9 

Imports en milers d’euros.  
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 

En la revisió efectuada respecte als serveis exteriors no s’han observat incidències. 

Les despeses en concepte d’altres serveis inclouen les dietes del Consell d’Administració 
d’FGC, les quals ascendeixen a 36.354 € en l’exercici 2010 i a 34.808 € en l’exercici 2011. 
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Les dietes del Consell d’Administració han estat calculades d’acord amb l’assistència 
efectiva a les sessions dels membres del Consell i de la secretària. El preu de les dietes 
aplicat ha estat en tots els casos l’aprovat mitjançant un acord del Govern de la Gene
ralitat, que a partir del mes de juny del 2010 s’ha reduït en un 10,0%. El nombre de ses
sions i l’assistència mitjana s’han mantingut constants en els exercicis 2010 i 2011 (cinc 
sessions i una mitjana de divuit assistents). 

2.5.14. Amortització de l’immobilitzat 

El detall de la dotació a l’amortització registrada en el Compte de pèrdues i guanys és el 
següent: 

Quadre 23. Amortització de l’immobilitzat 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

Amortització immobilitzat material 

Amortització immobilitzat intangible 

66.312,0 

1.961,7 

60.177,9 

2.151,9 

Total 68.273,7 62.329,8 

Imports en milers d’euros.  
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 

L’amortització de l’immobilitzat material registrada l’exercici 2010 inclou 1,78 M€ corres
ponents a la dotació des de l’1 de gener fins al 31 de desembre relativa a les obres de 
54,31 M€ incorporades al Balanç d’FGC que havien estat executades per GISA amb ante
rioritat a la subrogació (vegeu l’apartat 2.5.1). 

Tal com ja s’ha assenyalat en l’apartat Immobilitzat material en relació amb les obres 
esmentades, en l’exercici 2011 s’han dotat deu mesos, en lloc de dotze, a causa d’un error 
en la data d’alta en el sistema informàtic. 

També s’ha observat que, en relació a les immobilitzacions materials en curs traspassades 
a l’immobilitzat material, manca registrar un import d’aproximadament 0,50 M€ en concepte 
de dotació a l’amortització de l’exercici 2010. 

2.5.15. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 

La imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres recull l’import de les sub
vencions de capital que durant els exercicis 2010 i 2011 han estat aplicades com a ingrés 
de l’exercici en el Compte de resultats, en proporció a l’amortització dels elements d’actiu 
que financen. 
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Respecte a aquests ingressos cal tenir en compte que a partir de l’exercici 2010 FGC ha 
modificat el criteri de comptabilització. Aquest canvi consisteix que les aportacions a 
compte de capital (capítol 8 del pressupost), que fins a l’exercici 2009 es comptabi
litzaven com un augment del fons social d’FGC, a partir de l’exercici 2010, d’acord amb 
el que estableix l’Ordre EHA/733/2010, del 25 de març, per la qual s’aproven aspectes 
comptables d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies, es re
gistren com a subvencions de capital en tractarse d’aportacions destinades a finançar 
activitats específiques d’interès públic o general, a excepció de les destinades al fi
nançament de Línies Metropolitanes (divisió 1) que es continuen considerant aportacions 
al fons social ja que no s’apliquen a cap activitat en concret sinó al conjunt de les rea
litzades. 

2.5.16. Despeses financeres 

Les despeses financeres corresponen bàsicament als interessos dels préstecs a llarg ter
mini i dels derivats financers (swaps) que té contractes FGC. El seu detall és el següent: 

Quadre 24. Despeses financeres 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

Interessos de préstecs a llarg termini 

Interessos de derivats financers (swaps) 

Altres despeses financeres* 

7.088,3 

3.590,8 

0,5 

5.134,0 

3.814,2 

600,4 

Total 10.679,6 9.548,6 

Imports en milers d’euros.  
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
* La despesa de l’exercici 2010 inclou comissions de 551,2 m€ per la no disposició d’un préstec. 

Durant els exercicis 2010 i 2011, FGC ha aplicat els següents canvis de criteri en relació a 
la comptabilització de les despeses financeres: 

• A partir de l’1 de gener del 2010, es registren en el passiu com a menys import dels 
deutes amb entitats de crèdit les comissions d’obertura dels préstecs a llarg termini, per 
tal de mostrar valorats els préstecs esmentats a cost amortitzat, tal com requereixen les 
normes del Pla general de comptabilitat. 

L’import de les comissions d’obertura capitalitzades i que, per tant, no formen part de 
les despeses financeres ascendeix a 1,09 M€ en l’exercici 2010 i a 0,36 M€ en l’exercici 
2011. 

• A partir de l’1 de gener del 2011, es registren en l’actiu com a més cost de les immobi
litzacions materials en curs els interessos dels préstecs que financen obres l’execució 
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de les quals supera els dotze mesos, tal com requereixen les normes del Pla general de 
comptabilitat. 

L’import dels interessos capitalitzats l’exercici 2011 i que, per tant, no formen part de les 
despeses financeres ascendeix a 3,25 M€, dels quals 3,07 M€ corresponen a les obres 
perllongament línia d’FGC a Sabadell i a Terrassa, i 0,18 M€ a l’adquisició d’unitats de 
tren en construcció. 

Malgrat el que estableix el Pla general de comptabilitat, FGC no ha aplicat aquest criteri 
en l’exercici 2010. L’import dels interessos que s’haurien d’haver activat, que consten 
registrats en el Compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2010, ascendeix a uns 
0,77 M€, (0,72 M€ corresponen a les obres de perllongament de la línia d’FGC a Sa
badell i a Terrassa, i 0,05 M€ a l’adquisició d’unitats de tren en construcció). 

3. FISCALITZACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

En aquest capítol s’analitza el pressupost inicial d’FGC aprovat per als exercicis 2010 i 
2011 i la seva liquidació. 

3.1. PRESSUPOST INICIAL 

Les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveuen per a FGC uns in
gressos i unes despeses de 327,53 M€ per a l’exercici 2010 i de 383,55 M€ per a l’exercici 
2011. El pressupost de despeses d’FGC s’emmarca en els programes següents: 

• Programa 522, Infraestructures ferroviàries: recull l’activitat del transport ferroviari de 
Línies Metropolitanes (en el marc de l’ATM), de la línia Lleida – La Pobla de Segur, i de 
la Infraestructura Ferroviària d’FGC. 

• Programa 651, Promoció i foment del sector turístic: recull les explotacions turístiques de 
La Molina, de Vall de Núria, de Montserrat, i d’Espot i Port Ainé, així com el Tren Turístic 
de l’Alt Llobregat. 

3.2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

En aquest apartat s’analitzen les liquidacions del pressupost dels exercicis 2010 i 2011. 
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3.2.1. Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 

La Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 ha estat tramesa a la Intervenció General el 
29 d’abril de 2011, juntament amb la documentació requerida en les instruccions del De
partament d’Economia i Finances del 15 de juliol del 2009, a excepció de la determinació 
del romanent de tresoreria i de la conciliació del resultat pressupostari amb el resultat 
comptable. 

FGC ha efectuat la Liquidació del pressupost tant per capítols com per programes. 

L’Estat de la Liquidació del pressupost d’FGC de l’exercici 2010 es mostra a continuació, 
resumit per capítols: 

Quadre 25. Estat de la Liquidació del pressupost. Exercici 2010 

Estat d’ingressos 
Pressupost 

inicial Modificacions 
Pressupost 

final 
Drets 

liquidats 
Grau 

d’execució % 

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 87.291 (1.917) 85.374 88.418 103,6 

Capítol 4. Transferències corrents 74.749 1.466 76.215 67.892 89,1 

Capítol 5. Ingressos patrimonials 3.699  3.699 4.053 109,6 

Capítol 7. Transferències de capital 283 1.517 1.800 1.800 100,0 

Capítol 8. Variació d’actius financers 64.439 (5.171) 59.268 47.743 80,6 

Capítol 9. Variació de passius financers 97.068 40.000 137.068 182.650 133,3 

Total ingressos 327.529 35.895 363.424 392.556 108,0 

Estat de despeses 
Pressupost 

inicial Modificacions 
Pressupost 

final 
Obligacions 

reconegudes 
Grau 

d’execució % 

Capítol 1. Remuneració del personal 78.889  78.889 75.317 95,5 

Capítol 2. Béns corrents i serveis 43.794 (451) 43.343 37.249 85,9 

Capítol 3. Despeses financeres 17.705  17.705 11.000 62,1 

Capítol 6. Inversions reals 162.789 36.346 199.135 198.567 99,7 

Capítol 8. Variació d’actius financers    65 

Capítol 9. Variació de passius financers 24.352  24.352 24.352 100,0 

Romanent de l’activitat *    859 

Variació del circulant *    45.147 

Total despeses 327.529 35.895 363.424 392.556 108,0 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 d’FGC.  
* Aquests imports es mostren com a obligacions reconegudes sense que constin assignats a cap capítol ni partida pressu
postària. 

La Liquidació del pressupost de despeses per programes ha estat la següent: 
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Quadre 26. Liquidació del pressupost de despeses per programes. Exercici 2010 

Estat de despeses 
Pressupost 

inicial 
Modifica

cions 
Pressupost 

final 
Obligacions 

reconegudes 
Grau 

d’execució % 

Programa 522: Infraestructures ferroviàries 

Capítol 1. Remuneració del personal 70.436 - 70.436 67.404 95,7 

Capítol 2. Béns corrents i serveis 37.592 (451) 37.141 31.018 83,5 

Capítol 3. Despeses financeres 16.499 - 16.499 10.033 60,8 

Capítol 6. Inversions reals 147.704 35.855 183.559 181.889 99,1 

Capítol 8. Variació d’actius financers - - - 65 -

Capítol 9. Variació de passius financers 20.855 - 20.855 20.855 100,0 

Variació del circulant * - - - 46.249 -

Total Programa 522 293.086 35.404 328.490 357.513 108,8 

Programa 651: Promoció i foment del sector turístic 

Capítol 1. Remuneració del personal 8.453 - 8.453 7.913 93,6 

Capítol 2. Béns corrents i serveis 6.202 - 6.202 6.231 100,5 

Capítol 3. Despeses financeres 1.206 - 1.206 967 80,2 

Capítol 6. Inversions reals 15.085 491 15.576 16.678 107,1 

Capítol 9. Variació de passius financers 3.497 - 3.497 3.497 100,0 

Romanent de l’activitat * - - - 859 -

Variació de circulant * - - - (1.102) -

Total Programa 651 34.443 491 34.934 35.043 100,3 

Total despeses programes 522 i 651 327.529 35.895 363.424 392.556 108,0 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2010 d’FGC.  
* Aquests imports es mostren com a drets liquidats o com a obligacions reconegudes sense que constin assignats a cap 
capítol ni partida pressupostària. 

Els imports del pressupost inicial que consten en la Liquidació del pressupost per capítol, 
concepte i aplicació pressupostària es corresponen amb els que foren aprovats mitjançant 
la Llei de pressupostos. 

L’import total del pressupost aprovat va ser modificat posteriorment fins assolir un pressu-
post final de 363,42 M€, la qual cosa suposa un increment de l’11,0%. 

Els drets liquidats i les obligacions reconegudes ascendeixen a 392,56 M€, i mostren un 
grau d’execució del 108,0%. FGC ha registrat com a obligacions reconegudes els se-
güents conceptes que no consten assignats a cap partida pressupostària ni previstos en 
les normes que regeixen l’execució del pressupost: 

• Romanent de l’activitat de 0,86 M€: correspon al resultat d’explotació (benefici) abans 
de partides no subvencionables del Programa 651. 

• Variació del circulant de 45,15 M€: s’ha obtingut per diferència entre els drets liquidats i 
les obligacions reconegudes dels programes 522 i 651 per mostrar el pressupost equi-
librat, i correspon a la variació entre els actius i els passius circulants. 
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Aquests dos conceptes haurien de figurar en la Liquidació del pressupost com a resultat 
pressupostari (superàvit). 

A continuació s’analitzen les modificacions respecte al pressupost inicialment aprovat, i les 
desviacions en l’execució del pressupost. 

Modificacions del pressupost 

Les modificacions del pressupost de l’exercici 2010 ascendeixen a un total de 35,90 M€, i 
han estat les següents: 

• Augment en 40,00 M€ dels ingressos per variació de passius financers (capítol 9 del 
pressupost d’ingressos) i de les despeses d’inversions en béns destinats a l’ús general 
(capítol 6 del pressupost de despeses): l’11 de maig del 2010 el Govern de la Gene
ralitat va aprovar la formalització d’una operació d’endeutament per un import màxim de 
40,00 M€, destinats al finançament de les obres de perllongament de la línia d’FGC fins 
a Sabadell. 

• Augment en 1,52 M€ dels ingressos per transferències de capital (capítol 7 del pressu
post d’ingressos) i de les despeses d’inversions en edificis i altres construccions (capítol 
6 del pressupost de despeses): l’1 de desembre del 2009 el Govern de la Generalitat va 
aprovar una despesa d’1,52 M€ amb càrrec al pressupost de l’exercici 2010 destinada 
a finançar els treballs d’estabilització de la muntanya de Montserrat, despesa condi
cionada a les modificacions pressupostàries a realitzar durant el mes de gener del 
2010. 

• Disminució en 5,17 M€ dels ingressos per variacions d’actius financers (capítol 8 del 
pressupost d’ingressos) i de les despeses d’inversions en maquinària, instal·lacions i 
utillatge (capítol 6 del pressupost de despeses): el 19 d’octubre del 2010 el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques va aprovar la disminució de les aportacions a 
compte de capital per l’any 2010 a FGC en 5,17 M€, en aplicació de les mesures de 
contenció de la despesa aprovades pel Govern de la Generalitat. 

• Disminució en 0,45 M€ dels ingressos per transferències corrents (capítol 4 del pres
supost d’ingressos), els quals estaven destinats al finançament de compres de béns 
corrents i serveis (capítol 2 del pressupost de despeses): l’ATM va practicar una reten
ció de 0,45 M€ al crèdit pressupostari corresponent a les transferències corrents a FGC 
per a l’any 2010 destinades al finançament de Línies Metropolitanes, en aplicació de les 
mesures de contenció de la despesa aprovades pel Govern de la Generalitat. 

La resta de modificacions són redistribucions entre els capítols 3 i 4 del pressupost d’in
gressos. 

Fascicle tercer
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Execució del pressupost d’ingressos de l’exercici 2010 

Els drets liquidats l’exercici 2010 ascendeixen a 392,56 M€. 

S’ha efectuat la conciliació dels drets liquidats amb els ingressos registrats en el Compte 
de pèrdues i guanys, així com amb les altes registrades en el passiu en l’epígraf de patri
moni net en concepte d’aportacions al fons social i de subvencions de capital, i en l’epígraf 
de deutes a llarg termini en concepte de préstecs. Les diferències observades correspo
nen a conceptes que es comptabilitzen de forma diferent en la comptabilitat financera i en 
la pressupostària d’acord amb les respectives normes que els són aplicables. 

El grau d’execució del pressupost d’ingressos és d’un 108,0%. Les principals desviacions 
respecte als imports previstos han estat les següents: 

• Capítol 4. Transferències corrents: 

• Les transferències corrents procedents de la Generalitat liquidades han estat inferiors 
en 11,43 M€ a les previstes ja que el dèficit d’explotació del Programa 522, Infra
estructures ferroviàries, ha estat menor al pressupostat, principalment com a conse
qüència de l’aplicació de les mesures de contenció de les despeses aprovades pel 
Govern de la Generalitat i del Pla d’estalvi d’FGC, així com pel fet que els tipus d’in
terès han estat inferiors als previstos. Aquest romanent d’11,43 M€ es correspon amb 
el que consta aprovat per la Comissió de Seguiment del contracte programa entre la 
Generalitat de Catalunya i FGC. 

• Les transferències corrents procedents de l’ATM liquidades han estat superiors en 
3,11 M€ a les que constaven previstes en el pressupost d’FGC per a l’exercici 2010, 
ja que, per una banda, el dèficit d’explotació de Línies Metropolitanes ha estat su
perior al previst en 1,45 M€ i, per altra banda, els romanents d’exercicis anteriors apli
cats han estat superiors als previstos en 1,66 M€. El dèficit pendent de cobrir amb les 
aportacions de l’exercici 2010 de l’ATM es compensarà amb els romanents que es 
generin en exercicis futurs. 

• Capítol 8. Variació d’actius financers: les aportacions a compte de capital liquidades 
procedents de la Generalitat han estat inferiors a les previstes en 11,53 M€. Aquesta 
desviació correspon a l’import pressupostat destinat al finançament de l’IVA de les 
inversions reals que GISA realitza per compte d’FGC, el qual no es liquida com un 
ingrés del capítol 8 ja que FGC se’l descompta en les declaracions presentades a Hi
senda i, per tant, es tracta d’un ingrés extrapressupostari. Segons FGC aquest import es 
va incloure en el pressupost d’FGC per indicacions del Departament d’Economia i Fi
nances per tal que les xifres pressupostades inicialment coincidissin amb les que 
reflectia el pressupost d’inversions de GISA, en el qual aquestes obres es registren amb 
IVA. 
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• Capítol 9. Variació de passius financers: les disposicions dels préstecs a llarg termini 
han estat superiors en 45,58 M€ a les previstes. Aquesta desviació correspon, per una 
banda, a l’import disposat d’un préstec formalitzat l’exercici 2009 de 55,40 M€ que no es 
va incloure en el pressupost inicial malgrat que el període de disposició s’exhauria el 2 
d’abril del 2010 i, per altra banda, al préstec no disposat de 9,82 M€ que s’havia previst 
per finançar les despeses de Línies Metropolitanes no cobertes amb els ingressos pro
cedents de l’ATM pressupostats i que finalment FGC no va haver de contractar. 

Execució del pressupost de despeses de l’exercici 2010 

El pressupost de despeses de l’exercici 2010 mostra un import liquidat de 392,56 M€. Tal 
com ja s’ha esmentat anteriorment, aquest import inclou 46,01 M€ que haurien de figurar 
com a resultat pressupostari (superàvit), mentre que les obligacions efectivament reco
negudes en els capítols de l’1 al 9 ascendeixen a 346,55 M€. 

S’ha efectuat la conciliació de les obligacions reconegudes amb les despeses registrades 
en el Compte de pèrdues i guanys, així com amb les altes registrades en l’actiu com a més 
cost en els epígrafs d’immobilitzat material, d’immobilitzat intangible i d’inversions finance
res a llarg termini en empreses del grup i associades, i amb les baixes registrades en el 
passiu en concepte de capital amortitzat dels préstecs a llarg termini. 

Les diferències observades corresponen, per una banda, a conceptes que es comptabi
litzen de forma diferent en la comptabilitat financera i en la pressupostària d’acord amb les 
normes que els són aplicables respectivament. Per altra banda, però, s’observa que les 
obligacions reconegudes l’exercici 2010 en el capítol 8 inclouen el cost de les accions de 
Catalunya Carsharing, SA (57.079 €), cost que en la comptabilitzat financera va ser regis
trat com a alta de les inversions financeres a llarg termini en l’exercici 2009. D’acord amb el 
fet que aquestes accions foren subscrites i desemborsades el 17 de desembre del 2009, el 
seu cost s’hauria d’haver reconegut com a obligacions en la Liquidació del pressupost 
d’aquell exercici. 

El grau d’execució del pressupost de despeses, sense tenir en compte la variació del 
circulant i el romanent de l’activitat, és d’un 95,4%. Les principals desviacions respecte als 
imports previstos han estat les següents: 

• Capítol 1. Remuneracions del personal: les obligacions reconegudes han estat inferiors 
en 3,57 M€ a les despeses pressupostades, principalment com a conseqüència de la 
reducció aprovada pel Govern de la Generalitat (5,0% en el cas del personal laboral i 
15,0% en el cas del personal d’alta direcció i assimilat). 

• Capítol 2. Béns corrents i serveis: les obligacions reconegudes han estat inferiors en 
6,09 M€ a les despeses pressupostades com a conseqüència de l’aplicació de les 
mesures del Pla d’estalvi d’FGC, que ha afectat principalment Altres despeses diverses. 
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• Capítol 3. Despeses financeres: les obligacions reconegudes han estat inferiors en 
6,70 M€ a les despeses pressupostades, principalment com a conseqüència d’haver 
efectuat la previsió de les despeses financeres en funció d’uns tipus d’interès superiors 
als que s’han meritat, ja que quan es va elaborar el Pressupost es va estimar que la 
caiguda dels tipus d’interès no es mantindria de forma tan persistent com en l’exercici 
anterior. 

3.2.2. Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 

La Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 ha estat tramesa a la Intervenció General 
en data 27 d’abril de 2012, juntament amb la documentació requerida en les instruccions 
del Departament d’Economia i Finances del 15 de juliol del 2009, a excepció de la deter
minació del romanent de tresoreria i de la conciliació del resultat pressupostari amb el re
sultat comptable. 

FGC ha efectuat la Liquidació del pressupost tant per capítols com per programes. 

L’Estat de la Liquidació del pressupost d’FGC de l’exercici 2011 es mostra tot seguit, resu
mit per capítols: 

Quadre 27. Estat de la Liquidació del pressupost. Exercici 2011 

Estat d’ingressos 
Pressupost 

inicial 
Modifica

cions 
Pressupost 

final 
Drets 

liquidats 
Grau 

d’execució % 

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 91.767 (1.158) 90.609 93.013 102,7 
Capítol 4. Transferències corrents 65.596 4.151 69.747 63.549 91,1 
Capítol 5. Ingressos patrimonials 3.868  3.868 4.498 116,3 
Capítol 7. Transferències de capital 672 (522) 150 150 100,0 
Capítol 8. Variació d’actius financers 72.800  72.800 55.610 76,4 
Capítol 9. Variació de passius financers 148.843 (2.993) 145.850 16.000 11,0 

Variació del circulant (a)    158.963 

Total ingressos 383.546 (522) 383.024 391.783 102,3 

Estat de despeses 
Pressupost 

inicial 
Modifica

cions 
Pressupost 

final 
Obligacions 

reconegudes 
Grau 

d’execució % 

Capítol 1. Remuneració del personal 74.963  74.963 72.487 96,7 
Capítol 2. Béns corrents i serveis 43.513  43.513 40.607 93,3 
Capítol 3. Despeses financeres 16.421  16.421 11.439 69,7 
Capítol 6. Inversions reals 213.104 (522) 212.582 231.609 109,0 
Capítol 9. Variació de passius financers 35.545  35.545 35.545 100,0 

Romanent de l’activitat (b)    96 

Total despeses 383.546 (522) 383.024 391.783 102,3 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 d’FGC.  
Notes: 
(a) Aquest import es mostra com a drets liquidats del capítol 8 sense que consti assignat a cap partida pressupostària. 
(b) Aquest import es mostra com a obligacions reconegudes sense que consti assignat a cap capítol ni partida pressu

postària. 
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La Liquidació del pressupost de despeses per programes ha estat la següent: 

Quadre 28. Liquidació del pressupost de despeses per programes. Exercici 2011 

Estat de despeses 
Pressupost 

inicial 
Modifica

cions 
Pressupost 

final 
Obligacions 

reconegudes 
Grau 

d’execució % 

Programa 522: Infraestructures ferroviàries 

Capítol 1. Remuneració del personal 65.985 - 65.985 64.107 97,2 

Capítol 2. Béns corrents i serveis 36.209 - 36.209 33.685 93,0 

Capítol 3. Despeses financeres 15.344 - 15.344 10.550 68,8 

Capítol 6. Inversions reals 203.187 - 203.187 204.335 100,6 

Capítol 9. Variació de passius financers 32.048 - 32.048 32.048 100,0 

Total Programa 522 352.773  352.773 344.725 97,7 

Programa 651: Promoció i foment del sector turístic 

Capítol 1. Remuneració del personal 8.978 - 8.978 8.380 93,3 

Capítol 2. Béns corrents i serveis 7.304 - 7.304 6.922 94,8 

Capítol 3. Despeses financeres 1.077 - 1.077 889 82,5 

Capítol 6. Inversions reals 9.917 (522) 9.395 27.274 290,3 

Capítol 9. Variació de passius financers 3.497 - 3.497 3.497 100,0 

Romanent de l’activitat * - - - 96 -

Total Programa 651 30.773 (522) 30.251 47.058 155,6 

Total despeses programes 522 i 651 383.546 (522) 383.024 391.783 102,3 

Imports en milers d’euros. 
Font: Elaborat per la Sindicatura de Comptes a partir de la Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 d’FGC.  
* Aquest import es mostra com a obligacions reconegudes sense que consti assignat a cap capítol ni partida pressu-
postària. 

Els imports del pressupost inicial que consten en la Liquidació del pressupost a nivell de 
capítol, concepte i aplicació pressupostària es corresponen amb els que foren aprovats 
mitjançant la Llei de pressupostos, excepte un import de 19.094 € que en la Liquidació del 
pressupost s’ha inclòs com a despeses de personal en concepte de quotes socials mentre 
que havien estat pressupostades en concepte d’indemnitzacions al personal. 

L’import total del pressupost aprovat va ser modificat posteriorment fins assolir un pres-
supost final de 383,02 M€, la qual cosa suposa una reducció del 0,1%. 

Els drets liquidats i les obligacions reconegudes ascendeixen a 391,78 M€, i mostren un 
grau d’execució del 102,3%. FGC ha registrat com a drets liquidats i com a obligacions re-
conegudes els següents conceptes que no consten assignats a cap partida pressupostària 
ni previstos en les normes que regeixen l’execució del pressupost: 

• Romanent de l’activitat de 96.056,48 € registrat com a obligacions reconegudes: corres-
pon al resultat d’explotació (benefici) abans de partides no subvencionables del Pro-
grama 651. 

• Variació del circulant de 158,96 M€ registrat com a drets liquidats: s’ha obtingut per dife-
rència entre els drets liquidats i les obligacions reconegudes dels programes 522 i 651 
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per mostrar el pressupost equilibrat, i correspon a la variació entre els actius i el passius 
circulants. 

Aquests dos conceptes haurien de figurar en la Liquidació del pressupost pel seu import 
net com a resultat pressupostari (dèficit). 

A continuació s’analitzen les modificacions respecte al pressupost inicialment aprovat, i les 
desviacions en l’execució del pressupost. 

Modificacions del pressupost 

El pressupost aprovat en la Llei de pressupostos va ser modificat mitjançant l’Acord de Go
vern del 20 de setembre del 2011 pel qual fou anul·lada l’aportació de 0,52 M€ del Depar
tament de la Presidència de l’exercici 2011 destinada al finançament dels treballs d’esta
bilització de la muntanya de Montserrat. 

La resta de modificacions són redistribucions entre els capítols 3, 4 i 9 del pressupost 
d’ingressos. L’import de 2,99 M€ que s’ha transferit des del capítol 9 al capítol 4 correspon 
a l’increment de l’aportació de l’ATM que es deriva de l’aplicació de la disposició addi
cional tercera dels pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2011, aportació que no 
constava prevista en el pressupost d’FGC on aquesta part del dèficit de Línies Metro
politanes s’havia previst cobrir amb ingressos procedents de préstecs. 

Execució del pressupost d’ingressos de l’exercici 2011 

El pressupost d’ingressos de l’exercici 2011 mostra un import liquidat de 391,78 M€. Tal 
com ja s’ha esmentat anteriorment, aquest import inclou un total de 158,96 M€ que haurien 
de figurar com a resultat pressupostari (dèficit), mentre que els drets efectivament liquidats 
en els capítols del 3 al 9 ascendeixen a 232,82 M€. 

S’ha efectuat la conciliació dels drets liquidats amb els ingressos registrats en el Compte 
de pèrdues i guanys, així com amb les altes registrades en el passiu en l’epígraf de patri
moni net en concepte d’aportacions al fons social i de subvencions de capital, i en l’epígraf 
de deutes a llarg termini en concepte de préstecs. 

Les diferències observades corresponen, per una banda, a conceptes que es comptabi
litzen de forma diferent en la comptabilitat financera i en la pressupostària d’acord amb les 
respectives normes que els són aplicables. Per altra banda, però, s’observa que els drets 
liquidats l’exercici 2011 no inclouen les subvencions de capital rebudes de la Direcció Ge
neral d’Arquitectura i Paisatge destinades al finançament de la millora i la renovació de les 
instal·lacions de producció de neu i dels sistemes de transport de les estacions de La Mo
lina i Vall de Núria (0,24 M€), ingressos que en la comptabilitat financera consten registrats 
com a altes de les subvencions de capital en l’epígraf de patrimoni net. D’acord amb el fet 
que aquestes subvencions han estat reconegudes com a obligacions en el pressupost de 
l’exercici 2011 del Departament de Territori i Sostenibilitat, FGC també les hauria d’haver 
comptabilitzat com a drets liquidats dins la Liquidació del pressupost d’aquest exercici. 



17 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 262

4.85. INFORMACIó 107

El grau d’execució del pressupost d’ingressos, sense tenir en compte la variació del cir
culant, és d’un 60,8%. Les principals desviacions respecte als imports previstos han estat 
les següents: 

• Capítol 4. Transferències corrents: 

• Les transferències corrents procedents de la Generalitat liquidades han estat inferiors 
en 4,11 M€ a les previstes. El dèficit d’explotació del Programa 522, Infraestructures 
ferroviàries, ha estat menor al pressupostat en 1,04 M€, import que es correspon amb 
el romanent que consta aprovat per la Comissió de Seguiment del contracte progra
ma entre la Generalitat de Catalunya i FGC. La resta de la desviació s’explica pel fet 
d’haver registrat com a drets liquidats del capítol 8 un import de 3,07 M€ que corres
pon a la part de les subvencions d’explotació rebudes de la Generalitat que s’ha apli
cat al finançament d’interessos capitalitzats com a més cost de les inversions reals, 
ingressos que havien estat pressupostats inicialment en el capítol 4. 

• Les transferències corrents procedents de l’ATM liquidades han estat inferiors en 
2,09 M€ a les previstes ja que el dèficit d’explotació de Línies Metropolitanes ha estat 
menor al que constava previst en el pressupost d’FGC per a l’exercici 2011. Aquest 
romanent de 2,09 M€ s’ha aplicat durant l’exercici 2012 a cancel·lar l’aportació pen
dent de l’ATM corresponent a l’exercici 2010 (1,45 M€), així com a cobrir part del 
dèficit que s’ha generat en el mateix exercici 2012. 

• Capítol 8. Variació d’actius financers: les aportacions a compte de capital liquidades 
procedents de la Generalitat han estat inferiors a les pressupostades en 17,19 M€. 
Aquesta desviació correspon, per una banda, a l’import pressupostat i no liquidat des
tinat a finançar l’IVA de les inversions reals que GISA realitza per compte d’FGC de 
20,26 M€, desviació de la mateixa naturalesa que la que es va originar en l’exercici 2010 
(vegeu l’apartat 3.2.1). Per altra banda, s’han registrat 3,07 M€ com a drets liquidats del 
capítol 8, els quals havien estat inclosos en la previsió inicial del capítol 4, aspecte que 
ja ha estat comentat en el punt anterior. 

• Capítol 9. Variació de passius financers: les disposicions dels préstecs a llarg termini 
han estat inferiors en 129,85 M€ a les previstes. Aquesta desviació s’origina princi
palment per dos fets. En primer lloc, el préstec formalitzat el 6 d’octubre del 2011 amb 
el BEI de 122,30 M€ destinat a finançar del perllongament de la línia d’FGC a Terrassa 
està pendent de disposar a 31 de desembre (el termini de disposició era de vintiquatre 
mesos des de la seva signatura) i, en segon lloc, no ha estat necessari contractar el 
préstec de 7,15 M€ autoritzat per l’ATM destinat a finançar Línies Metropolitanes. 

Execució del pressupost de despeses de l’exercici 2011 

El pressupost de despeses de l’exercici 2011 mostra un import liquidat de 391,78 M€. Tal 
com ja s’ha esmentat anteriorment, aquest import inclou un total de 0,09 M€ que haurien de 
figurar com a resultat pressupostari (superàvit), mentre que les obligacions efectivament 
reconegudes en els capítols de l’1 al 9 ascendeixen a 391,69 M€. 
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S’ha efectuat la conciliació de les obligacions reconegudes amb les despeses registrades 
en el Compte de pèrdues i guanys, així com amb les altes registrades en l’actiu com a més 
cost en els epígrafs d’immobilitzat material i d’immobilitzat intangible, i amb les baixes 
registrades en el passiu en concepte de capital amortitzat dels préstecs a llarg termini. Les 
diferències observades corresponen a conceptes que es comptabilitzen de forma diferent 
en la comptabilitat financera i en la pressupostària d’acord amb les respectives normes 
que els són aplicables. 

El grau d’execució del pressupost de despeses, sense tenir en compte el romanent de 
l’activitat, és d’un 102,3%. Les principals desviacions respecte als imports previstos han 
estat les següents: 

• Capítol 3. Despeses financeres: les obligacions reconegudes han estat inferiors en 
4,98 M€ a les despeses pressupostades, principalment pel fet d’haver comptabilitzat en 
el capítol 6 els interessos que han estat activats com a més cost de les immobilitzacions 
materials en curs (3,07 M€). La resta de la desviació es deriva del fet que una part dels 
préstecs pressupostats no ha estat disposada, la qual cosa ja ha estat analitzada en 
relació amb la desviació del capítol 9 del pressupost d’ingressos, així com per haver 
efectuat la previsió de les despeses financeres en funció d’uns tipus d’interès superiors 
als que s’han meritat. 

• Capítol 6. Inversions reals: les obligacions reconegudes han estat superiors en 19,03 M€ 
respecte a les pressupostades, principalment com a conseqüència d’haver registrat el 
cost dels actius procedents de les estacions d’esquí d’Espot i Port Ainé (14,31 M€), així 
com les despeses financeres activades com a més cost de les immobilitzacions mate
rials en curs (3,07 M€), imports que no constaven pressupostats inicialment. 

4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

En aquest apartat es descriu la legislació aplicable a FGC en matèria de contractació, 
l’abast de la fiscalització i les observacions que n’han resultat. 

4.1. NORMATIVA APLICABLE I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Als efectes de la LCSP, FGC és un poder adjudicador que no té caràcter d’administració 
pública i, per tant, li són d’aplicació els articles 121.2, 173, 174 i 175 d’aquesta Llei.1 

D’acord amb la normativa esmentada, els contractes subjectes a regulació harmonitzada 
que adjudiqui FGC es regeixen per les normes establertes en el capítol I del títol I del llibre 

1. El 16 de desembre del 2011 entra en vigor el Reial decret legislatiu 3/2011, text refós de la Llei de contractes 
del sector públic. En el text refós els articles esmentats es corresponen amb els següents: 137.2, 189, 190 i 191. 
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III referides a l’adjudicació dels contractes, mentre que la resta de contractes es regeixen 
per les Instruccions internes de contractació (IIC) que ha d’aprovar el Consell d’Adminis
tració de l’entitat. 

Respecte a les IIC, la LCSP indica que han de regular els procediments de contractació de 
manera que quedi garantida l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, trans
parència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com que el contracte s’adjudica a 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. No determina, però, quin ha de ser el detall del 
seu contingut. 

L’abast de la fiscalització de la contractació ha consistit a verificar que les IIC d’FGC i les 
seves modificacions han estat adequadament aprovades i publicades, i contenen tots els 
aspectes que a criteri de la Sindicatura garanteixen suficientment el compliment dels prin
cipis que estableix la LCSP. 

4.2. RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ 

Les IIC d’FGC van ser aprovades pel Consell d’Administració el 24 de novembre de 2009, 
amb la conformitat prèvia de l’Assessoria Jurídica del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques. Posteriorment s’hi van introduir diverses modificacions que es van recollir 
en les següents versions: 

• Instruccions en vigor des de l’1 de gener del 2010 fins al 25 d’abril del 2011 
• Instruccions en vigor des del 26 d’abril del 2011 fins a l’1 de gener del 2012 
• Instruccions en vigor a partir del 2 de gener del 2012 

Les modificacions introduïdes durant els exercicis 2010 i 2011 tenen per objecte adaptar el 
contingut de les IIC a la LCSP pel que fa als llindars dels contractes no subjectes a regu
lació harmonitzada aplicables a aquests dos exercicis, introduir nous criteris de valoració 
de les ofertes, i actualitzar els imports que determinen les competències dels òrgans 
d’FGC per a l’adjudicació dels contractes. 

Com a resultat de la fiscalització realitzada, la Sindicatura considera que les IIC d’FGC 
compleixen els requisits establerts per la normativa de contractació que els és aplicable. 

Tot i això, a continuació s’assenyalen alguns aspectes que la Sindicatura considera que 
caldria millorar en relació amb l’aprovació, la publicitat i el contingut de les citades Instruc
cions. La seva consideració per part d’FGC garantiria d’una forma més efectiva el compli
ment dels principis que regeixen la contractació pública. 

Aprovació i publicitat de les Instruccions i de les seves modificacions 

Els aspectes a millorar en relació amb l’aprovació i la publicitat de les Instruccions i de les 
seves modificacions són els següents: 
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• Aprovació: les IIC actualitzades no consten expressament aprovades pel Consell d’Ad
ministració. Els canvis que afecten les IIC o bé han estat aprovats pel Comitè de con
tractació, que és l’òrgan competent per modificar el manual d’adquisicions d’FGC, i ra
tificades pel Comitè Executiu permanent (actual Comitè de Direcció), o han estat apro
vades pel mateix Consell d’Administració, o es deriven de la modificació de la Llei de 
contractes. Malgrat que els canvis s’han efectuat amb les autoritzacions corresponents, 
caldria que cadascuna de les versions actualitzades de les IIC fos aprovada de forma 
expressa pel Consell d’Administració. 

Transparència: FGC no disposa de “time stamping” (segellat de temps) que certifiqui la 
data i l’hora en què s’han publicat les IIC en el Perfil del contractant, i que garanteixi que 
la versió que hi consta és la que està en vigor i conté totes les modificacions que han 
estat aprovades. Cal assenyalar que les IIC consten publicades addicionalment en la 
plataforma de contractació pública de la Generalitat, que disposa d’aquest sistema, el 
qual seria recomanable que també fos implantat per FGC. 

• Publicitat: la modificació efectuada el maig de 2011, relativa a l’actualització dels im
ports que determinen les competències dels òrgans d’FGC per a l’adjudicació dels con
tractes, no es va incorporar al perfil del contractant fins al gener de 2012. Caldria 
establir un sistema automàtic d’actualització del perfil. 

Contingut 

Els aspectes a millorar pel que fa al contingut de les Instruccions són els següents: 

• Justificació de la necessitat de la contractació: no s’estableix expressament el requisit 
de justificar les necessitats que es volen satisfer amb la contractació. Malgrat que 
aquest aspecte és d’obligat compliment per a tots els contractes i entitats d’acord amb 
el que ja estableix l’article 22 de la LCSP, caldria que les IIC ho recollissin, també, de 
forma expressa. 

• Publicitat de les adjudicacions: no s’estableix l’obligació de publicar en el perfil del con
tractant les adjudicacions realitzades mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
La LCSP només eximeix d’aquesta publicació els contractes menors, criteri que seria 
recomanable que també s’incorporés a les IIC. 

• Igualtat i no discriminació dels licitadors: no es limita que la descripció de l’objecte del 
contracte faci referència a una fabricació o procedència, marca, patent, tipus, origen o 
producció determinada. La Sindicatura creu convenient que aquesta limitació s’esmenti 
de forma expressa en les IIC. 

• Principi de confidencialitat: les IIC esmenten el principi de confidencialitat en l’apartat on 
s’enumeren els principis generals que han de regir la contractació, però no el regulen. 
En absència de regulació pròpia, les Instruccions podrien fer una remissió a l’article 124 
de la LCSP. 
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• Adjudicació a la proposta més avantatjosa: 

• Valoració de l’oferta econòmica: s’assigna un 50,0% de la puntuació global a l’oferta 
econòmica, únic criteri que es puntua mitjançant l’aplicació de fórmules. D’acord amb 
l’article 134 de la LCSP, s’ha de donar preponderància als criteris que facin referèn
cia a les característiques de l’objecte de contracte que es puguin valorar mitjançant 
xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de les fórmules esta
blertes en els plecs. 

• Valoració de la proposta tècnica: s’estableix que aquelles proposicions tècniques 
que no assoleixin una puntuació mínima (60 punts en els contractes d’obres, i 30 
punts en els de serveis i subministraments) seran rebutjades directament sense va
lorar l’oferta econòmica, la qual cosa limita la concurrència. Per a aquells casos de
gudament justificats i tipificats, en què sigui convenient reduir el nombre de licitadors, 
les IIC podrien preveure un procediment d’adjudicació restringit similar al que preveu 
la LCSP. 

• Valoració de les millores: s’assigna un 14,0% i un 6,0% de la puntuació global a les 
millores addicionals que es proposin en relació amb els contractes de serveis i sub
ministraments, respectivament. Les Instruccions no regulen, però, el concepte i la 
tipologia de les millores, fins a quin import s’acceptaran, i quin són els criteris per a 
valorarles. 

Sense entrar a valorar l’adequació dels percentatges de ponderació que estableixen 
les IIC, caldria concretar els aspectes assenyalats en el paràgraf anterior per tal de 
garantir els principis de transparència i igualtat de tracte de tots els licitadors. 

• Altres criteris d’adjudicació: no es limita el fet que es puguin considerar com a criteris 
d’adjudicació l’experiència de l’empresa, o el nivell i les característiques dels mitjans 
que s’han d’utilitzar en l’execució del contracte, aspectes que d’acord amb la norma
tiva sobre contractació determinen la solvència de l’empresa a considerar en la fase 
de preparació de la licitació. Caldria que aquesta limitació es recollís de forma ex
pressa en les IIC. 

5. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest informe s’han assenyalat les observacions que resulten pertinents sobre 
els aspectes financerocomptables, pressupostaris i de legalitat. 

En aquest apartat es destaquen les observacions més significatives que es desprenen de 
la fiscalització realitzada corresponent als exercicis 2010 i 2011, i les recomanacions que 
es proposen. 
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5.1. FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 

Les principals observacions que es desprenen de la fiscalització economicofinancera són 
les següents: 

1. Incorporació d’obres executades per GISA abans de la subrogació (29 d’abril del 2008). 
L’import activat en l’immobilitzat pel que fa a les obres facturades pels contractistes a 
GISA amb anterioritat a la subrogació d’FGC en la posició jurídica de la Generalitat és 
inferior a l’import total acumulat de les obres executades a 31 de desembre dels 
exercicis 2010 i 2011 que consta en les corresponents certificacions d’obra. FGC ha 
activat aquestes obres per l’import del pressupost d’adjudicació més el de les corres
ponents modificacions, d’acord amb la informació que estava a la seva disposició 
(vegeu l’apartat 2.5.1). 

Es recomana que FGC adeqüi el cost de l’immobilitzat a l’import de les obres execu
tades, i revisi el càlcul de la corresponent amortització acumulada. 

2. Capitalització de despeses financeres. En l’exercici 2011 FGC ha capitalitzat com a més 
cost de l’immobilitzat els interessos dels préstecs destinats al finançament de les obres 
en curs l’execució de les quals supera els dotze mesos, tal com requereixen les normes 
de valoració del Pla general de comptabilitat. Aquest criteri, però, no s’ha aplicat en 
l’exercici 2010. Tot i què l’import és immaterial, es recomana que s’esmenti aquest fet en 
la Memòria dels comptes anuals. 

3. Inversions financeres a llarg termini. La participació en el capital de Tramvia Metropolità, 
SA (2,62 M€) consta valorada en l’actiu per l’import que constaven registrades les 
accions d’Operadora del Tramvia Metropolità, SA (societat absorbida) abans de la fusió 
formalitzada el 8 de juliol del 2010, sense que aquesta operació hagi tingut cap efecte 
econòmic en els registres comptables d’FGC. 

Segons consta en la Memòria dels comptes anuals dels exercicis 2010 i 2011, “el valor 
actual dels fluxos d’efectiu futurs previstos per a Tramvia Metropolità, SA mostra que la 
valoració assignada en el Balanç és equivalent al seu valor hipotètic de mercat”. FGC 
no disposa, però, de cap estudi que doni suport al càlcul d’aquest valor actual. 

Es recomana que FGC obtingui un estudi que doni suport a l’import pel qual consta 
activada la participació en Tramvia Metropolità, SA. 

4. Valoració dels deutes amb entitats de crèdit. Els préstecs formalitzats amb el BEI i amb 
diverses entitats financeres els exercicis 2010 i 2011 consten valorats en el passiu pel 
seu cost amortitzat, mentre que els formalitzats amb anterioritat consten valorats pel seu 
valor nominal. Segons les normes que estableix el Pla general de comptabilitat, la valo
ració a cost amortitzat s’hauria d’haver aplicat des de l’1 de gener del 2008. 
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Es recomana que FGC regularitzi la valoració dels préstecs formalitzats durant els exer
cicis 2008 i 2009, o bé que es faci constar en la Memòria quina és la diferència entre el 
cost amortitzat i el valor que consta en el passiu corresponent a aquests préstecs. 

5. Classificació dels saldos dels deutes a llarg i a curt termini. En relació amb la clas
sificació dels préstecs i dels derivats (swaps) s’han observat les incidències següents: 

5.a) Incorrecta classificació com a creditors diversos dels interessos pendents de ven
ciment al final de l’exercici, els quals haurien de figurar com a deutes amb entitats 
de crèdit a curt termini (3,00 M€ a 31 de desembre del 2010 i 2,84 M€ a 31 de 
desembre del 2011). 

5.b) Incorrecta classificació del saldo entre curt i llarg termini: 

• Els derivats s’han registrat íntegrament com a deutes a curt termini malgrat que 
en la majoria del casos el seu venciment és superior a l’any (7,40 M€ a 31 de 
desembre del 2010 i 10,52 M€ a 31 de desembre del 2011). 

• Les comissions d’obertura dels préstecs (que consten en el passiu restant dels 
préstecs per tal de mostrarlos valorats a cost amortitzat) s’han deduït en la seva 
totalitat dels deutes a llarg termini sense haver reclassificat a curt termini la part 
a imputar a despeses en l’exercici següent (0,09 M€ a 31 de desembre del 
2011). 

Es recomana que FGC revisi la classificació en el Balanç dels deutes corresponents als 
préstecs i derivats. 

5.2. FISCALITZACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

La formulació i la Liquidació del pressupost dels exercicis 2010 i 2011 han estat realitzades 
de forma correcta, excepte per les incidències que s’assenyalen a continuació.2 

6. Pressupost inicial. En el pressupost inicial aprovat mitjançant la Llei 25/2009, del 23 de 
desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2010, no es van consignar 
com a previsió inicial del capítol 9 d’ingressos en concepte de disposició de préstecs 
un import de 55,40 M€, que és l’import que quedava pendent de disposar d’un préstec 
formalitzat l’exercici 2009 (vegeu l’apartat 3.2.1). D’acord amb el fet que el termini per a 
la seva disposició s’exhauria el 2 d’abril del 2010, FGC l’hauria d’haver inclòs en la 
previsió inicial a sotmetre a l’aprovació del Parlament. 

2. Aquestes incidències mostren una numeració correlativa amb les assenyalades en l’apartat 5.1 per tal de 
facilitar el seguiment de les conclusions d’aquest informe. 
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7. Resultat pressupostari. En els exercicis 2010 i 2011 consten com a més import dels 
drets liquidats o de les obligacions reconegudes, segons el seu signe, el resultat d’ex
plotació abans de partides no subvencionables del Programa 651 i la variació del cir
culant, drets i obligacions que han estat registrats amb la finalitat de reequilibrar la Li
quidació del pressupost (vegeu els apartats 3.2.1 i 3.2.2), la qual cosa no és correcta 
segons les normes pressupostàries que són d’aplicació. Tot i que en la Memòria s’expli
ca el resultat pressupostari i que es tracta d’un aspecte formal de presentació, aquests 
conceptes haurien de figurar pel seu import net com a resultat pressupostari (dèficit o 
superàvit). 

8. Subvencions de capital. La Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 no inclou les 
subvencions de capital procedents de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge 
destinades al finançament de la millora i renovació de les instal·lacions de producció de 
neu i sistemes de transport de les estacions de neu de La Molina i Vall de Núria. FGC 
registra aquestes subvencions en l’exercici pressupostari en què les cobra dins del con
cepte de variació del circulant, concepte que tal com ja s’ha esmentat anteriorment no 
correspon liquidar d’acord amb les normes de gestió pressupostària. Aquestes subven
cions s’haurien de reflectir en el pressupost d’ingressos d’FGC dins del capítol 7, tant a 
nivell de previsió inicial i/o definitiva com a nivell de drets liquidats. 

5.3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

L’abast de la fiscalització relativa a la contractació administrativa s’ha limitat a la revisió de 
les IIC elaborades per FGC d’acord amb el que estableix l’article 175 de la LCSP, ins
truccions que són d’aplicació als contractes que no superen els llindars comunitaris. 

S’ha verificat que les instruccions esmentades i les seves modificacions han estat ade
quadament aprovades i publicades, i contenen tots els aspectes que a criteri de la Sin
dicatura garanteixen suficientment el compliment dels principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com que el contracte s’ad
judica a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

Com a resultat de la fiscalització realitzada, la Sindicatura considera que les IIC d’FGC 
compleixen els principis que estableix la LCSP. Tot i així, la Sindicatura recomana incor
porar certs aspectes en el seu contingut (vegeu l’apartat 4.2). Entre aquests aspectes cal 
destacar el que fa referència a la conveniència de concretar els aspectes que configuren 
les millores (concepte i tipologia, import fins al qual s’accepten, i criteris de valoració que 
s’aplicaran), per tal de garantir els principis de transparència i d’igualtat de tracte de tots 
els licitadors. 

Pel que fa a la seva aprovació i publicació cal assenyalar el següent:3 

3. Aquestes incidències mostren una numeració correlativa amb les assenyalades en l’apartat 5.2 per tal de 
facilitar el seguiment de les conclusions d’aquest informe. 
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9. Aprovació de les IIC. El text de les Instruccions que ha estat necessari modificar no 
consta expressament aprovat pel Consell d’Administració, tot i que els canvis que han 
originat el nou redactat han estat degudament aprovats per l’òrgan d’FGC que n’os
tentava la competència, o es deriven de modificacions de la LCSP. Seria recomanable 
que cadascuna de les diferents versions de les IIC fos aprovada de forma expressa pel 
Consell d’Administració d’FGC. 

10. Publicitat de les IIC. S’ha observat un retard de set mesos en l’actualització de les IIC i, 
per tant, en la publicació en el perfil del contractant d’una de les modificacions intro
duïdes en les IIC. Caldria que FGC establís un sistema automàtic d’actualització del 
Perfil del contractant. 

6. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS 

L’últim informe emès per la Sindicatura de Comptes sobre FGC correspon a l’exercici 2006 
(informe 16/2010). Es van formular set observacions i recomanacions com a resultat de la 
fiscalització economicofinancera i set més pel que fa a la contractació administrativa. 

Tot seguit s’analitza el seguiment de les recomanacions corresponents a la fiscalització 
economicofinancera incloses en l’informe 16/2010, relatiu a l’exercici 2006: 

Quadre 29. Seguiment de les recomanacions de l’informe 16/2010, relatiu a l’exercici 2006 

Observació i recomanació corresponents a la 
fiscalització economicofinancera 

Aplicada 
recomanació Comentari 

1. A novembre del 2009 la Generalitat no ha modificat N/A Finalment, no ha estat necessari 
els Estatuts d’FGC amb la finalitat d’adequarlos al modificar els Estatuts d’FGC ja que, 
que estableix la disposició addicional primera de la amb posterioritat al que estableix la 
Llei 4/2006, del 31 de març, ferroviària disposició addicional primera de la 

Llei 4/2006, el Govern de la Genera
litat no ha modificat les competèn
cies que tenia atribuïdes FGC ni la 
seva situació patrimonial. 

2. En el 2006 s’han produït una sèrie de modificacions 
en el contracte programa entre la Generalitat de 
Catalunya i FGC que no han estat considerades per 
la Comissió de Seguiment, ja que aquesta només es 
va reunir per a la seva constitució. 

Malgrat que qualsevol modificació és aprovada pel 
Consell d’Administració d’FGC, en el qual hi ha re
presentants tant del Departament d’Economia i Fi
nances com del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, cal que es compleixi el que esta
bleix el contracte programa i que es reuneixi la Co
missió de Seguiment quan escaigui, com a mínim, 
un cop l’any. 

Sí Durant els exercicis 2010 i 2011 la 
Comissió de Seguiment del con
tracte programa s’ha reunit en tres 
ocasions: el 20 de maig del 2010, el 
26 de novembre del 2010, i el 20 de 
setembre del 2011. 
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Observació i recomanació corresponents a la 
fiscalització economicofinancera 

Aplicada 
recomanació Comentari 

3. S’ha posat de manifest la falta de reconeixement 
d’una sèrie d’immobilitzat que FGC fa servir per a la 
gestió de la seva activitat: 

a. Com a conseqüència del traspàs de la línia ferro
viària Lleida – La Pobla 

b. Com a conseqüència de la dissolució de FMGP, 
SA i el traspàs de les línies ferroviàries de FEVE a 
la Generalitat. 

Malgrat les gestions efectuades per FGC davant 
la Direcció General de Patrimoni aquest tema no 
està encara resolt i, per tant, cal continuar amb 
aquestes gestions per tal de regularitzar l’estat 
d’aquest immobilitzat i activar-lo en els comptes 
d’FGC. 

No 

No 

Està pendent registrar en l’immobi
litzat els terrenys rebuts de la Gene
ralitat en adscripció.  

A la data de fiscalització aquets 
béns encara no han estat donats 
d’alta en l’immobilitzat d’FGC, mal
grat les gestions que ha continuat 
efectuant FGC. 

4. FGC manté activats com a despeses d’investigació 
i desenvolupament diversos estudis tècnics, plans 
de viabilitat i altres estudis d’impacte ambiental 
per un import conjunt d’1,82 M€, els quals no com
pleixen els requisits necessaris per a ser activats 
que estableix la Resolució del 21 de gener de 1992 
de l’ICAC. 

Caldria donar de baixa de l’immobilitzat tant el seu 
valor brut d’1,82M€ com la seva amortització acu-
mulada de 0,81M€, i registrar la diferència com a 
major import de les despeses del Compte de pèr-
dues i guanys. Alhora també caldria donar de baixa 
l’import de les subvencions percebudes per finançar 
aquestes despeses d’investigació i desenvolupa-
ment per un import d’1,01M€, que es troben reco-
llides en l’epígraf Ingressos a distribuir en diversos 
exercicis, traspassant-les com a majors ingressos 
del Compte de pèrdues i guanys. L’efecte en els re-
sultats seria nul. 

Sí FGC va donar de baixa aquestes 
despeses d’investigació i desenvo
lupament, i ha adoptat el criteri de 
comptabilitzarles directament com 
a despesa en el Compte de pèr
dues i guanys. 

5. FGC classifica i proveeix els deutors de dubtós 
cobrament atenent únicament a la possibilitat de 
cobrament futur i sense considerar l’antiguitat del 
saldo. 

Per atendre el principi de prudència caldria establir 
algun criteri que garantís la correcta valoració dels 
saldos deutors de dubtós cobrament amb certa 
antiguitat per tal de reflectir millor la situació 
economicofinancera de l’entitat. 

Sí FGC ha aplicat el criteri de provi
sionar els deutors de dubtós co
brament en funció de la seva an
tiguitat a partir de l’exercici 2009. 
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Observació i recomanació corresponents a la 
fiscalització economicofinancera 

Aplicada 
recomanació Comentari 

6. Serveis als treballadors: 

a. Les operacions de préstec entre FGC i els seus 
treballadors són formalitzades mitjançant contrac
tes entre entitats financeres i aquests treballa
dors. Tot i això aquestes entitats financeres per
ceben directament d’FGC les quotes correspo
nents a les operacions de préstec. En aquest 
sentit seria recomanable que es formalitzés un 
document que regulés els compromisos del tre
ballador amb FGC així com les obligacions de 
pagament que té FGC amb les entitats finance
res. Cal assenyalar com a fet posterior que el mes 
de febrer del 2008, FGC ha cancel·lat la totalitat 
del deute per aquest concepte amb l’entitat finan
cera. 

b. FGC estableix una sèrie de beneficis socials per 
als seus empleats entre els quals es troben la 
concessió, tant per a aquests, com per als seus 
familiars, de carnets gratuïts de transport ferro
viari. En aquest sentit cal indicar que FGC consi
dera que la concessió d’aquests carnets no re
presenta cap retribució en espècie i en el supòsit 
que se’n considerés, hauria d’estar exempta de 
tributació per tractarse d’un servei de caràcter 
social. Com a fet posterior cal assenyalar que a 
partir de l’exercici 2008 FGC ha considerat retri
bució en espècie la concessió gratuïta de carnets 
als familiars dels treballadors, però en cap cas 
els carnets dels treballadors. Com a conseqüèn
cia d’aquest canvi de criteri FGC ha proveït un 
import d’1,40M€ per la retribució en espècie del 

Sí 

Sí 

Tal com ja s’esmentava en l’informe 
16/2010, el mes de febrer del 2008 
FGC va cancel·lar la totalitat del 
deute amb les entitats financeres 
per aquest concepte. 

El 15 de juny del 2009, l’Agència 
Tributària va aprovar el sistema de 
càlcul de valoració de les retribu
cions en espècie consistents en la 
concessió de carnets gratuïts de 
transport als familiars dels treballa
dors d’FGC a efectes de la determi
nació del corresponent ingrés a 
compte de l’IRPF. 

Pel que fa al període obert a ins
pecció fiscal per les declaracions 
presentades anteriorment, en l’exer
cici 2008 es va dotar la correspo
nent provisió, com ja s’esmentava 
en l’informe 16/2010. 

període 2004 a 2008. 

7. Pel que fa a les subvencions relacionades amb els Sí FGC ha adoptat el criteri de regis
projectes Nous desenvolupaments i Tren Turístic Alt trar els ingressos que financen els 
Llobregat, que estan destinades a finançar estudis projectes Nous desenvolupaments 
diversos que no són activables, caldria haver-les directament com a ingrés en el 
comptabilitzat com a ingressos en el Compte de Compte de pèrdues i guanys. 
pèrdues i guanys. 

7. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A l’efecte del que preveu la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser 
tramès el 20 de novembre del 2013 a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 

Un cop conegut el contingut del projecte d’informe, Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya ha enviat la seva resposta a través de l’escrit amb registre d’entrada a la Sin
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dicatura de Comptes número 6027 de data 9 de desembre del 2013, que es transcriu a 
continuació: 

A LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 

N’Enric Ticó Buxados, amb DNI número XX.XXX.XXX-X, com a President de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya (d’ara en endavant FGC), amb NIF Q-08-01576-J, 
amb domicili al carrer Cardenal Sentmenat, 4, de Barcelona, compareix i diu: 

Que en el dia 20 de novembre de l’any 2013 s’ha rebut a FGC el Projecte d’Informe 
11/2012-B, d’FGC corresponent als exercicis 2010 i 2011. 

Que dins del termini per formular al·legacions, FGC va considerar fer valora-
cions dels aspectes que es fan referència exclusivament a allò que indica en el 
punt “5. CONCLUSIONS” i “6. SEGUIMENT DE LES REALITZACIONS D’EXERCICIS 
ANTERIORS”, atenent que com diu el mateix Projecte d’Informe... “En aquest apar
tat es destaquen les observacions més significatives que es desprenen de la fis
calització realitzada corresponent als exercicis 2010 i 2011, i les recomanacions 
proposades.”... 

A efectes formals en negreta es reflexa allò que es diu en el Projecte d’Informe de la 
Sindicatura de Comptes en el punt 5. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS i a con-
tinuació es fa la valoració de cada punt, per part d’FGC, indicant, en la majoria dels 
punts, el motiu de la mateixa i les actuacions a realitzar. 

5. CONCLUSIONS 

Al llarg d’aquest informe s’han assenyalat les observacions que resulten pertinents 
sobre els aspectes financerocomptables, pressupostaris i de legalitat. 

En aquest apartat es destaquen les observacions més significatives que es desprenen 
de la fiscalització realitzada corresponent als exercicis 2010 i 2011, i les recoma
nacions proposades. 

5.1. FISCALITZACIÓ ECONOMICOFINANCERA 

A mode d’introducció, de forma general, i d’acord al Pla General de Comptabilitat 
aplicable a FGC, s’ha de tenir en compte el principi comptable d’importància relativa:  

“... S’admetrà la no aplicació estricta d’alguns dels principis i criteris comptables 
quan la importància relativa en termes quantitatius i qualitatius de la variació que 
produeixi el fet sigui escassament significatiu i, en conseqüència, no alteri l’expressió 
de la imatge fidel. Les partides o imports la importància relativa de les quals sigui es
cassament significativa podran aparèixer agrupats amb d’altres de naturalesa similar 
o funció….” 
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Les principals observacions que es desprenen de la fiscalització són les següents: 

1.  Incorporació d’obres executades per GISA abans de la subrogació (29 d’abril del 
2008). L’import activat en l’immobilitzat pel que fa a les obres facturades pels con
tractistes a GISA amb anterioritat a la subrogació d’FGC en la posició jurídica de la 
Generalitat és inferior a l’import total acumulat de les obres executades a 31 de 
desembre dels exercicis 2010 i 2011 que consta en les corresponents certificacions 
d’obra. FGC ha activat aquestes obres per import del pressupost d’adjudicació més 
el de les corresponents modificacions, d’acord amb la informació que estava a la 
seva disposició (vegeu epígraf 2.5.1). 

Es recomana que FGC adeqüi el cost de l’immobilitzat a l’import de les obres exe
cutades, i revisi el càlcul de la corresponent amortització acumulada. 

Tal com indica la Sindicatura de Comptes en el primer paràgraf de la pagina 26 
corresponent a l’apartat “Incorporació d’inversions executades per GISA per 
compte d’FGC”, FGC actua com instrument financer per finançar obres execu
tades per altres que posteriorment seran posades a disposició i explotades per 
FGC: 

“... a partir de l’1 de gener del 2008, els contractistes passen a facturar les 
obres directament a FGC, qui n’efectua el pagament a través de GISA, mentre 
que el control i la gestió de les obres els continua fent GISA per compte 
d’FGC...” 

En l’actualitat i fins la data, per totes aquelles certificacions anteriors al 29 d’abril 
del 2008 en les que FGC se subroga en la posició jurídica de la Generalitat de Ca
talunya, únicament es disposa de la informació que és lliurada per tercers. 

Atenent la recomanació de la Sindicatura de Comptes, i a què no és possible ade
quar el cost de l’immobilitzat i revisar els càlculs de la corresponent amortització 
acumulada fins disposar de la informació completa, FGC ha intensificat el proce
diment per agilitzar i rebre tota la informació necessària que depèn de tercers i 
poder ajustarse així a aquesta recomanació. 

2.  Capitalització de despeses financeres. En l’exercici 2011 FGC ha capitalitzat com a 
més cost de l’immobilitzat els interessos dels préstecs destinats al finançament de 
les obres en curs quina execució supera els dotze mesos, tal com requereixen les 
normes de valoració del Pla general de comptabilitat. Aquest criteri, però, no s’ha 
aplicat en l’exercici 2010. Tot i què l’import és immaterial, es recomana que s’es
menti aquest fet en la Memòria dels Comptes anuals. 

Tal com diu el mateix paràgraf de la Sindicatura de Comptes, l’import és imma
terial. Així mateix, es vol deixar constància que en les memòries dels comptes 
anuals dels anys 2010 i 2011, en el punt 4.2 està indicat el criteri d’activació de 
les despeses financeres que aplica als anys 2010 i 2011. 

Tanmateix, a fi i efecte d’ajustarse a les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes, FGC en la propera memòria de l’any 2013 reflectirà aquest fet amb més 
detall. 

3. Inversions financeres a llarg termini. La participació en el capital de Tramvia Metro
polità, SA (2,62M€) consta valorada en l’actiu per l’import que constaven registra
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des les accions d’Operadora del Tramvia Metropolità, SA (societat absorbida) 
abans de la fusió formalitzada el 8 de juliol del 2010, sense que aquesta operació 
hagi tingut cap efecte econòmic en els registres comptables d’FGC 

Segons consta en la Memòria dels comptes anuals dels exercicis 2010 i 2011, “el 
valor actual dels fluxos d’efectiu futurs previstos per a Tramvia Metropolità SA mos
tra que la valoració assignada en el Balanç és equivalent al seu valor hipotètic de 
mercat”. FGC no disposa, però, de cap estudi que doni suport al càlcul del citat 
valor actual. 

Es recomana que FGC obtingui un estudi que doni suport a l’import pel qual consta 
activada la participació en Tramvia Metropolità SA. 

Es vol deixar constància que segons el pla general comptable vigent: 

“... Si existeix evidència objectiva de què el valor en llibres no és recuperable, 
s’efectuen les oportunes correccions valoratives per la diferència entre el seu 
valor en llibres i l’import recuperable, entenent aquest com el major import en
tre el seu valor raonable menys les despeses de venda i el valor actual dels 
fluxos d’efectiu derivats de la inversió. Excepte millor evidència de l’import re
cuperable, en l’estimació del deteriorament d’aquestes inversions es pren en 
consideració el patrimoni net de la societat participada corregit per les plus
vàlues tàcites existents en la data de la valoració. La correcció de valor i, en el 
seu cas, la seva reversió es registra en el compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici en què es produeix...” 

Atenent que és un aspecte que no està sota el control d’FGC, entenem que amb 
el valor del patrimoni net reflectit en els comptes anuals de l’últim exercici comp
table de Tramvia Metropolità, SA, seria suficient per depreciar la participació. 

També s’ha de considerar que en els comptes d’FGC aquest actiu reflectit en “in
versions financeres a llarg termini” té com a contrapartida patrimoni net, per tant, 
en cas de produirse una depreciació, no hi hauria impacte en el compte de 
resultats. 

Així mateix, FGC disposa d’un estudi en relació a la valoració de les accions re
budes del Tramvia Metropolità, emès pel “Gabinet Tècnic d’Auditoria” del 3 de no
vembre de l’any 2010 que diu: 

“...Per coherència de la pròpia operació de fusió, el valor raonable de les ac
cions rebudes de Tramvia Metropolità no hauria de ser inferior al valor de cost 
de les accions rebudes en origen de l’Operadora del Tramvia Metropolità...” 

I com a última evidència, la valoració de l’actiu en els comptes d’FGC està ratificada 
per una Oferta Pública de Valors (OPV) del 30 de gener de 2013, emesa per Glo
balvia Inversiones, SA, en la qual es dóna com valor raonable el comptabilitzat en el 
balanç d’FGC. 

Per les raons abans esmentades i atès que l’OPV és de l’any 2013, FGC considera 
que no és necessari contractar un nou estudi de valoració que tindria un cost addi
cional i no aportaria cap canvi significatiu en el reflectit en els seus comptes anuals. 
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4.  Valoració dels deutes amb entitats de crèdit. Els préstecs formalitzats amb el BEI i 
amb diverses entitats financeres els exercicis 2011 i 2011 consten valorats en el 
passiu pel seu cost amortitzat, mentre que els formalitzats amb anterioritat consten 
valorats pel seu valor nominal. Segons les normes que estableix el Pla general de 
comptabilitat, la valoració a cost amortitzat s’hauria d’haver aplicat des de l’1 de 
gener del 2008. 

Es recomana que FGC regularitzi la valoració dels préstecs formalitzats durant els 
exercicis 2008 i 2009, o bé que es faci constar en el Memòria quina és la diferència 
entre els cost amortitzat i el valor que consta en el passiu corresponent als citats 
préstecs. 

Encara que l’import és immaterial, a fi i efecte d’ajustar-se a les recomanacions de 
la Sindicatura de Comptes, FGC en la propera memòria de l’any 2013 reflectirà 
aquest fet amb més detall. 

5.  Classificació dels saldos dels deutes a llarg i curt termini. En relació amb la classi
ficació dels préstecs i dels derivats (swaps) s’han observat les incidències se
güents: 

5.a) Incorrecta classificació com a creditors diversos dels interessos pendents de 
venciment al final de l’exercici, els quals haurien de figurar com a deutes amb en
titats de crèdit a curs termini (3,00M€ a 31 de desembre del 2010 i 2,84M€ a 31 
de desembre del 2011). 

5.b) Incorrecta classificació del saldo entre curt i llarg termini: 

• Els derivats s’han registrar íntegrament coma deutes a curt termini mal
grat que en la majoria dels casos el seu venciment és superior a l’any 
(7,40M€ a 31 de desembre del 2010 i 10.52M€ a 31 de desembre de 
2011). 

• Les comissions d’obertura dels préstecs (que consten en el passiu restant 
dels préstecs per tal de mostrarlos valorats a cost amortitzat) s’han 
deduït en la seva totalitat dels deutes a llarg termini sense reclassificar a 
curt termini la part a imputar a despeses en l’exercici següent (0,09M€ a 
31 de desembre del 2011). 

Es recomana que FGC revisi la classificació en el Balanç dels deutes corres
ponents als préstecs i derivats. 

L’impacte de la classificació dels creditors diversos esmentats en el punt 5.a) és 
irrellevant ja que estan en el mateix punt passiu corrent de crèdits a curt termini i 
no té efectes sobre la imatge fidel de l’empresa. 

Tanmateix, i pel que fa al conjunt de l’apartat 5, a fi i efecte d’ajustar-se a les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes, FGC ho aplicarà en la formulació 
dels propers comptes anuals. 

5.2. FISCALITZACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

La formulació i la Liquidació del pressupost dels exercicis 2010 i 2011 han estat 
realitzades de forma correcta, excepte per les incidències que s’assenyalen a con
tinuació: 
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6. Pressupost inicial. En el pressupost inicial aprovat mitjançant la Llei 25/2009, del 
23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per l’exercici 2010, no es va 
consignar com a previsió inicial del capítol 9 d’ingressos en concepte de dis
posició de préstecs un import de 55,40 M€, que és l’import que estava pendent de 
disposar d’un préstec formalitzat l’exercici 2009 (vegeu l’apartat 3.2.1.). D’acord 
amb el fet que el termini per a la seva disposició s’exhauria el 2 d’abril del 2010. 
FGC l’hauria d’haver inclòs en la previsió inicial a sotmetre a l’aprovació del 
Parlament. 

En aquest punt també es vol fer incidència en el que s’indica per part de la Sin
dicatura de Comptes en el primer paràgraf de la pagina 26 corresponent a l’a
partat “Incorporació d’inversions executades per GISA per compte d’FGC”, FGC 
actua com instrument financer per finançar obres de GISA que posteriorment se
ran posades a disposició i explotades per FGC: 

“... a partir de l’1 de gener del 2008, els contractistes passen a facturar les 
obres directament a FGC, qui n’efectua el pagament a través de GISA, mentre 
que el control i la gestió de les obres els continua fent GISA per compte 
d’FGC...”. 

S’ha de considerar que el que s’esmenta es basa en què a l’abril de l’any 2009 es 
va signar un préstec per import de 72,8M€ per finançar les obres realitzades per 
GISA a compte d’FGC del mateix any. La disposició del préstec es va anar rea
litzant en funció de les execucions d’obres que gestionava GISA. 

En canvi, la proposta de pressupost d’FGC per incorporar en la proposta de 
pressupostos de la Generalitat del 2010 es va enviar al departament de TES, l’oc
tubre de l’any 2009. La informació de la qual es disposava en aquell moment fa
cilitada per GISA era que les obres es facturarien en la seva totalitat el mateix 
exercici 2009, i per tant, existia l’expectativa de què es disposés de la totalitat del 
préstec en el 2009. 

Per motius aliens a la voluntat d’FGC, les certificacions d’obres de GISA es van 
ajornar i van restar pendents de disposar 55,4M€ de l’esmentat préstec, que es 
van facturar el primer trimestre de l’any 2010, i seguint un criteri lògic d’equilibri i 
la bona gestió economicofinancera, en aquestes mateixes dates es va disposar 
de la part corresponent del préstec, a l’objecte d’optimitzar les despeses finan
ceres. 

Per tant, a l’octubre de l’any 2009 era impossible incorporar en el pressupost ini
cial del 2010, amb la informació de què es disposava en aquell moment, els 
55,4M€ pendents de disposar a final de l’any 2009, ja que FGC únicament rea
litza els pagaments i no gestiona ni el ritme de execució de les obres, ni la seva 
recepció. 

Tanmateix, aquest fet es va incorporar en la liquidació dels pressupostos del 
2010, feta a l’abril de l’any 2011, tal com s’indica en el capítol 9, pàgina 16 
“Variació de passius financers”: 

“Disposició a l’any 2010 de 55.400.000,00 euros d’un préstec contractat el 2009, 
per finançar obres corresponents al PEF de GISA, pressupostades el 2009 i rea
litzades o pagades a l’exercici 2010.” 
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7.  Resultat pressupostari. En els exercicis 2010 i 2011 consten com a més import 
dels drets liquidats o de les obligacions reconegudes, segons el seu signe, el re
sultat d’explotació abans de partides no subvencionables del Programa 651 i la 
variació del circulant, drets i obligacions que han estat registrats amb la finalitat de 
reequilibrar la Liquidació del pressupost (vegeu els apartats 3.2.1. i 3.2.2), la qual 
cosa no és correcta segons les normes pressupostàries que són d’aplicació. Tot i 
que en el Memòria s’explica el resultat pressupostari i en que es tracta d’un as
pecte formal de presentació, aquests conceptes haurien de figurar pel seu import 
net com a resultat pressupostari (dèficit o superàvit). 

8.  Subvencions de capital. La Liquidació del pressupost de l’exercici 2011 no inclou 
les subvencions de capital procedents de la Direcció General d’Arquitectura i Pai
satge destinades al finançament de la millora i renovació de les instal·lacions de 
producció de neu de La Molina i Vall de Núria. FGC registra aquestes subvencions 
en l’exercici pressupostari en què les cobra dins del concepte de variació del cir
culant, concepte que tal com ja s’ha esmentat anteriorment no correspon liquidar 
d’acord amb les normes de gestió pressupostària. Aquestes subvencions s’haurien 
de reflectir en el pressupost d’ingressos d’FGC dins dels capítol 7, tant a nivell de 
previsió inicial i/o definitiva com a nivell de drets liquidats. 

Les al·legacions corresponents a aquests dos punts de l’informe de la Sindicatura 
de Comptes són conjuntes, i a tal efecte, FGC vol deixar constància que ha rea
litzat les seves liquidacions pressupostàries a partir de la de l’any 2009, aplicant 
les instruccions conjuntes de la Intervenció General, de la Direcció General de 
Pressupostos i de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, del 15 de ju
liol de 2009. 

Així mateix, FGC en els seus comptes anuals recull la informació sobre la liqui
dació requerida pel Departament d’Economia i Coneixement d’acord amb les es
mentades instruccions. 

Al llarg del anys, la formalització de les liquidacions pressupostàries va evolu
cionant conforme es va avançant en la interpretació de l’esmentada norma per 
les entitats de control de l’administració i per l’esforç de la pròpia empresa. 

FGC, fins a l’actualitat, aplicant criteris de meritació en base a normes que s’a
pliquen en el règim mercantil, comptabilitza les subvencions quan són reco
negudes. 

A les següents liquidacions s’incorporaran les recomanacions corresponents als 
punts 7 i 8 indicades en aquest informe, així com les que es derivin dels tallers 
impartits per la Intervenció General i de les recomanacions suggerides en el seu 
control, com habitualment fa FGC. 

5.3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

L’abast de la fiscalització relativa a la contractació administrativa s’ha limitat a la re
visió de les IIC elaborades per FGC d’acord amb el que estableix l’article 175 de la 
LCSP, instruccions que són d’aplicació als contractes que no superen els llindars co
munitaris. 
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S’ha verificat que les citades instruccions i les seves modificacions han estat ade
quadament aprovades i publicades, i contenen tots els aspectes que a criteri de la Sin
dicatura garanteixen suficientment el compliment dels principis de publicitat, concur
rència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com que el con
tracte s’adjudica a l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

Com a resultat de la fiscalització realitzada, la Sindicatura considera que les IIC d’FGC 
compleixen els principis que estables la LCSP. Tot i així, la Sindicatura recomana in
corporar certs aspectes en el seu contingut (vegeu apartat 4.2). Entre aquests as
pectes cal destacar el que fa referència a la conveniència de concretar els aspectes 
que configuren les millores (concepte i tipologia, import fins al qual s’accepten, i criteris 
de valoració que s’aplicaran), per tal de garantir els principis de transparència i d’i
gualtat de tracte de tots els licitadors. 

FGC considera que la concreció dels aspectes que configuren les millores correspon 
al plec de clàusules administratives particulars específic de cada contractació, i no a 
un document generalista com són les IIC. Tenint en compte la diversitat d’objectes a 
contractar en una explotació com FGC, resulta impossible definir a priori el concepte, 
tipologia i criteri econòmic que s’aplicaran en la valoració de les millores que es 
puguin presentar a licitacions d’FGC. 

No obstant això, i essent conscients de la importància en garantir la transparència i 
igualtat de tracte en la valoració dels criteris d’adjudicació, especialment d’aquells 
que tenen un component subjectiu, FGC ha minorat el pes específic de la valoració 
de les millores, que se situa en l’actualitat entre un 4% en el contracte d’obres i un 1% 
en el de subministraments, quan anteriorment i segons el propi informe, s’assignaven 
uns valors d’entre el 14% i el 6%. 

Pel que fa a la seva aprovació i publicació cal assenyalar el següent: 

9. Aprovació de les IIC. El text de les instrucció que ha estat necessari modificar no 
consta expressament aprovat pel Consell d’Administració tot i que els canvis que 
han originat el nou redactat han estat degudament aprovats per l’òrgan d’FGC que 
n’ostentava la competència, o es deriven de modificacions de la LCSP. Seria reco
manable que cadascuna de les diferents versions de les IIC fos aprovada de forma 
expressament pel Consell d’Administració d’FGC. 

FGC considera que atenent allò aprovat pel propi Consell, aquest va facultar el 
President per a la introducció de modificacions no substancials a les instruccions 
de contractació, i en aquest sentit, des de llavors FGC les actualitza amb la seva 
aprovació, de la mateixa manera que la resta de canvis rellevants en els proces
sos de contractació. 

Tal com la Sindicatura de Comptes indica en el seu informe, els canvis han estat 
aprovats pels òrgans de contractació, aspecte que FGC considera favorablement 
com una pràctica eficient que agilitza la seva implantació operativa. 

No obstant la Sindicatura de Comptes considera en el seu informe, com a millora, 
que les instruccions siguin aprovades pel Consell d’Administració, aspecte que 
per a FGC pot representar un endarreriment dels possibles canvis en matèria de 
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contractació, fins a la celebració de la sessió del Consell corresponent, en aquest 
cas amb caràcter trimestral. 

Per l’aplicació de la millora indicada per la Sindicatura de Comptes, FGC ja ha 
adaptat els seus procediments i en concret en el darrer Consell d’Administració 
del 26 de novembre de 2013, es va aprovar la darrera versió de les Instruccions, 
en la que, entre d’altres, s’han modificat els criteris per la valoració de les ofertes, 
encaminada a incrementar el pes de la valoració econòmica, del 60% al 70%, 
respecte a la tècnica, del 40% al 30%, aspecte que els òrgans d’FGC ja l’havien 
aprovat i estava prevista implantar des del passat mes de setembre de 2013. 

10. Publicitat de les IIC. S’ha observat un retard de set mesos en l’actualització de les 
IIC i, per tant, en la publicació en el Perfil del contractant d’una de les modificacions 
introduïdes en les IIC. Caldria que FGC establís un sistema automàtic d’actua
lització del Perfil del contractant. 

Tal com s’indica en l’informe de la Sindicatura de Comptes, FGC disposa d’uns 
òrgans interns que aproven els canvis en els processos de contractació, i en 
aquest sentit FGC considera que aplica de forma immediata els canvis operatius 
en matèria de contractació. 

Pel que fa al retard observat, el 31 de maig del 2011 el Consell d’administració 
d’FGC va aprovar noves facultats en els òrgans de contractació per l’ampliació 
dels imports en l’autorització de les adjudicacions, i a tal efecte FGC les va aplicar 
de forma immediata l’endemà de la seva aprovació l’1 de juny del 2011. 

Cal assenyalar que fins l’actualització del canvi de versió del document el 2 de 
gener del 2012, FGC va considerar que no era necessària la seva actualització, 
moment a partir del qual es publica el nou document de forma immediata en el 
perfil del contracant, una vegada aprovada pels òrgans de contractació d’FGC. 

Per tant, FGC ja disposa d’un sistema que li permet publicar immediatament les 
actualitzacions de les normes en el perfil del contractant, adaptant-se a la reco-
manació de la Sindicatura de Comptes. 

6. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS D’EXERCICIS ANTERIORS 

A l’igual que en el punt anterior, marquem en negreta i adjuntem els quadres que la 
Sindicatura de Comptes ha reflectit en aquest punt 6 “Seguiment de les recoma-
nacions d’exercicis anteriors”, en què es pot comprovar que s’han aplicat totes les re-
comanacions, excepte la recomanació 3, la qual no està en l’àmbit de gestió d’FGC. 

L’últim informe emès per la Sindicatura de Comptes sobre FGC correspon a l’exercici 
2006 (informe 16/2010). Es van formular set observacions i recomanacions com a re
sultat de la fiscalització economicofinancera i set més pel que fa a la contractació 
administrativa. 

Tot seguit s’efectua l’anàlisi del seguiment de les recomanacions corresponents a la 
fiscalització economicofinancera incloses en l’informe 16/2010, relatiu a l’exercici 
2006: 
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Quadre 29. Seguiment de les recomanacions de l’informe 16/2010, relatiu a l’exercici 2006 

Observació i recomanació corresponents a la 
fiscalització economicofinancera 

Aplicada 
recomanació Comentari 

1. A novembre del 2009 la Generalitat no ha mo
dificat els Estatuts d’FGC amb la finalitat d’a
dequarlos al que estableix la disposició addi
cional primera de la Llei 4/2006, del 31 de 
març, ferroviària 

N/A Finalment, no ha estat neces
sari modificar els Estatuts 
d’FGC ja que, amb posterio
ritat al que estableix la dispo
sició addicional primera de la 
Llei 4/2006, el Govern de la 
Generalitat no ha modificat les 
competències que tenia atri
buïdes FGC ni la seva situació 
patrimonial. 

Observació i recomanació corresponents a la 
fiscalització economicofinancera 

Aplicada 
recomanació Comentari 

2. En el 2006 s’han produït una sèrie de modi
ficacions en el contracte programa entre la 
Generalitat de Catalunya i FGC que no han 
estat considerades per la Comissió de Se
guiment, ja que aquesta només es va reunir 
per a la seva constitució. 

Malgrat que qualsevol modificació és aprova
da pel Consell d’Administració d’FGC, en el 
qual hi ha representants tant del Departament 
d’Economia i Finances com del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, cal 
que es compleixi el que estableix el contracte 
programa i que es reuneixi la Comissió de 
Seguiment quan escaigui, com a mínim, un 
cop l’any. 

Sí Durant els exercicis 2010 i 
2011 la Comissió de Segui
ment del contracte programa 
s’ha reunit en tres ocasions: el 
20 de maig del 2010, el 26 de 
novembre del 2010, i el 20 de 
setembre del 2011. 

Observació i recomanació corresponents a la fis
calització economicofinancera 

Aplicada 
recomanació 

Comentari 

3. S’ha posat de manifest la falta de reconei
xement d’una sèrie d’immobilitzat que FGC fa 
servir per a la gestió de la seva activitat: 

a. Com a conseqüència del traspàs de la línia 
ferroviària Lleida – La Pobla, 

b. Com a conseqüència de la dissolució de 
FMGP, SA i el traspàs de les línies ferro
viàries de FEVE a la Generalitat. 

Malgrat les gestions efectuades per FGC da
vant la Direcció General de Patrimoni aquest 
tema no està encara resolt i, per tant, cal conti

No 

No 

Resta pendent registrar en 
l’immobilitzat els terrenys 
rebuts de la Generalitat en 
adscripció.  

A la data de fiscalització 
aquests béns encara no han 
estat donats d’alta en l’immo
bilitzat d’FGC, malgrat les 
gestions que ha continuat 
efectuant FGC. 

nuar amb aquestes gestions per tal de regula
ritzar l’estat d’aquest immobilitzat i activarlo 
en els comptes d’FGC. 

Tal com indica el mateix informe, malgrat les gestions efectuades per FGC, no ha es
tat possible complir aquesta recomanació que depèn de tercers. 
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FGC continuarà realitzant les gestions per tal de regularitzar l’estat del seu immobi
litzat i activarlo en els comptes d’FGC. 

Observació i recomanació corresponents a la 
fiscalització economicofinancera 

Aplicada 
recomanació 

Comentari 

4. FGC manté activats com a despeses d’inves
tigació i desenvolupament diversos estudis tèc
nics, plans de viabilitat i altres estudis d’impacte 
ambiental per un import conjunt d’1,82 M€, els 
quals no compleixen els requisits necessaris per 
a ser activats que estableix la Resolució del 21 
de gener de 1992 de l’ICAC. 

Caldria donar de baixa de l’immobilitzat tant el 
seu valor brut d’1,82 M€ com la seva amortit
zació acumulada de 0,81 M€, i registrar la dife
rència com a major import de les despeses del 
Compte de pèrdues i guanys. Alhora també cal
dria donar de baixa l’import de les subvencions 
percebudes per finançar aquestes despeses 
d’investigació i desenvolupament per un import 
d’1,01 M€, que es troben recollides en l’epígraf 
Ingressos a distribuir en diversos exercicis, tras
passantles com a majors ingressos del Compte 
de pèrdues i guanys. L’efecte en els resultats 
seria nul. 

Sí FGC va donar de baixa les 
despeses esmentades d’in
vestigació i desenvolupa
ment, i ha adoptat el criteri 
de comptabilitzarles direc
tament com a despesa en el 
Compte de pèrdues i 
guanys. 

Observació i recomanació corresponents a la 
fiscalització economicofinancera 

Aplicada 
recomanació 

Comentari 

5. FGC classifica i proveeix els deutors de dubtós 
cobrament atenent únicament a la possibilitat de 
cobrament futur i sense considerar l’antiguitat 
del saldo. 

Per atendre el principi de prudència caldria es
tablir algun criteri que garantís la correcta valo
ració dels saldos deutors de dubtós cobrament 
amb certa antiguitat per tal de reflectir millor la 
situació economicofinancera de l’entitat. 

Sí FGC ha aplicat el criteri de 
dotar la provisió de dubtós 
cobrament en funció de la 
seva antiguitat a partir de 
l’exercici 2009. 

Observació i recomanació corresponents a la 
fiscalització economicofinancera 

Aplicada 
recomanació 

Comentari 

6. Serveis als treballadors: 

a. Les operacions de préstec entre FGC i els 
seus treballadors són formalitzades mitjançant 
contractes entre entitats financeres i aquests 
treballadors. Tot i això aquestes entitats finan
ceres perceben directament d’FGC les quotes 
corresponents a les operacions de préstec. 
En aquest sentit seria recomanable que es 
formalitzés un document que regulés els com
promisos del treballador amb FGC així com 
les obligacions de pagament que té FGC amb 
les entitats financeres. Cal assenyalar com a 
fet posterior que el mes de febrer del 2008, 
FGC ha cancel·lat la totalitat del deute per 
aquest concepte amb l’entitat financera. 

Sí Tal com ja s’esmentava en 
l’informe 16/2010, el mes de 
febrer del 2008 FGC va can
cel·lar la totalitat del deute 
amb les entitats financeres 
per aquest concepte. 
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Observació i recomanació corresponents a la 
fiscalització economicofinancera 

Aplicada 
recomanació 

Comentari 

b. FGC estableix una sèrie de beneficis socials Sí L’Agència Tributària, en da
per als seus empleats entre els quals es tro ta 15 de juny del 2009 va 
ben la concessió, tant per a aquests, com aprovar el sistema de càlcul 
per als seus familiars, de carnets gratuïts de de valoració de les retribu
transport ferroviari. En aquest sentit cal indi cions en espècie consis
car que FGC considera que la concessió tents en la concessió de 
d’aquests carnets no representa cap retribu carnets gratuïts de transport 
ció en espècie i en el supòsit que se’n consi als familiars dels treballa
derés, hauria d’estar exempta de tributació dors d’FGC a efectes de la 
per tractarse d’un servei de caràcter social. determinació del correspo
Com a fet posterior cal assenyalar que a nent ingrés a compte de 
partir de l’exercici 2008 FGC ha considerat l’IRPF. 
retribució en espècie la concessió gratuïta 
de carnets als familiars dels treballadors, pe
rò en cap cas els carnets dels treballadors. 
Com a conseqüència d’aquest canvi de cri
teri FGC ha proveït un import d’1,40 M€ per 
la retribució en espècie del període 2004 a 
2008. 

Pel que fa al període obert a 
inspecció fiscal per les de
claracions presentades amb 
anterioritat, en l’exercici 
2008 es va dotar la corres
ponent provisió, com ja 
s’esmentava en l’informe 
16/2010. 

Observació i recomanació corresponents a la 
fiscalització economicofinancera 

Aplicada 
recomanació 

Comentari 

7. Pel que fa a les subvencions relacionades amb 
els projectes Nous desenvolupaments i Tren Tu
rístic Alt Llobregat, que estan destinades a fi
nançar estudis diversos que no són activables, 
caldria haver-les comptabilitzat com a ingressos 
en el Compte de pèrdues i guanys. 

Sí FGC ha adoptat el criteri de 
registrar els ingressos que 
financen les despeses es
mentades directament com 
a ingrés en el Compte de 
pèrdues i guanys. 

Per tot l’exposat, 

DEMANA que tinguin per presentat aquest escrit, per comparegut FGC en el tràmit 
donat, efectuant les seves valoracions per a què així constin en el cos del present es
crit, o en el seu cas les admetin, o es tinguin en compte en la redacció de l’informe 
definitiu, o bé s’incorporin en l’informe definitiu 19/2008. 

A Barcelona, el 4 de desembre de 2013 

[Signatura] 

8. RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS 

Totes les al·legacions han estat analitzades i valorades detingudament. El text inicial de 
l’informe no s’ha alterat per entendre que les al·legacions trameses són bàsicament acla
riments de determinades situacions 
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9. ANNEXOS 

A continuació es presenta el Balanç i el Compte de pèrdues i guanys per cada explotació 
d’FGC, corresponents als exercicis 2010 i 2011: 

Quadre 30. Línies Metropolitanes – Balanç 

Concepte 31.12.2011 31.12.2010 

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 
I Immobilitzat intangible 
II Immobilitzat material 
V Inversions financeres a llarg termini 

B) ACTIU CORRENT 

2.584,7 
552.211,3 

3.238,3 

2.358,7 
 516.536,7 

3.275,3 

558.034,3  522.170,7 

I Actius no corrents mantinguts per a la venda 1.225,6 1.225,6 
II Existències 642,0 748,2 
III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 33.786,0 28.699,3 
V Inversions financeres a curt termini 127,6 109,7 
VI Periodificacions a curt termini 102,5 16,6 
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 35.572,9 59.668,0 

71.456,6 90.467,4 

TOTAL ACTIU (A+B) 629.490,9 612.638,1 

PATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI NET 

A-1) Fons propis 
I Fons social 
III Reserves 
VII Resultat de l’exercici 

540.236,3 
24.582,6 

-

520.886,3 
24.582,6 

-

564.818,9  545.468,9 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 

B) PASSIU NO CORRENT 

513,0 513,0 

I Provisions a llarg termini 2.049,5 2.691,1 
II Deutes a llarg termini 

C) PASSIU CORRENT 

205,3 227,7 

2.254,8 2.918,8 

III Deutes a curt termini 36.003,2 13.736,1 
IV Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 4.714,9 25.893,0 
V Creditors comercials i altres deutes a pagar 21.185,1 24.102,0 
VI Periodificacions a curt termini 1,0 6,3 

61.904,2 63.737,4 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 629.490,9 612.638,1 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
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Quadre 31. Línies Metropolitanes* – Compte de pèrdues i guanys 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

INGRESSOS DE L’ACTIVITAT 
Ingressos transport de viatgers 
Ingressos transport de mercaderies 
Altres ingressos 

65.449,5 
4.464,9 

10.556,6 

63.146,3 
3.738,5 
9.079,5 

DESPESES DE L’ACTIVITAT 
Consums de proveïments 
Despeses de personal 
Treballs realitzats per altres empreses 
Arrendaments i cànons 
Reparacions i conservació 
Primes d’assegurances 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 
Subministraments 
Altres despeses 

80.471,0 

(1.220,2) 
(64.676,0) 
(6.807,9) 

(275,6) 
(4.514,0) 
(1.059,9) 

(272,3) 
(9.346,4) 
(6.223,0) 

 75.964,3 

(667,8) 
 (67.232,4) 

(6.943,4) 
(187,6) 

(4.387,6) 
(1.016,0) 

(417,7) 
(9.111,6) 
(5.729,0) 

(94.395,3) (95.693,1) 

RESULTAT DE L’ACTIVITAT 

Índex de cobertura de l’activitat 

(13.924,3) 

85,3% 

 (19.728,8) 

79,4% 

Despeses financeres 
Resultats excepcionals 
Indemnitzacions havers passius 
Amortització immobilitzat 

(0,1) 
1.192,1 

-
(36.431,1) 

(48,1) 
698,0 
(36,0) 

 (35.938,3) 

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ ABANS DE SUBVENCIONS (49.163,4) (55.053,2) 

Finançament de l’ATM: 
Subvenció de l’ATM 
Aplicació disposició addicional 3a dels Pressupostos de l’Estat 
Aplicació romanents exercicis anteriors 
Endeutament previst en el Pressupost de l’ATM 

44.296,0 
2.993,0 
3.959,0 
5.927,0 

47.230,5 
-

6.368,9 
9.818,0 

57.175,0 63.417,4 

RESULTAT LIQUIDATIU 8.011,6 8.364,2 

Excedents: 
Reducció necessitats explotació (8.011,6) (8.364,2) 

RESULTAT COMPTABLE - -

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
* Les necessitats de Línies Metropolitanes s’emmarquen dins del contracte programa entre l’Administració 
General de l’Estat i l’ATM. Seguint el mateix criteri que en anys anteriors, el resultat de Línies Metropolitanes 
s’ha equilibrat a zero. 
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Quadre 32. Lleida – La Pobla – Balanç 

Concepte 31.12.2011 31.12.2010 

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 

I Immobilitzat intangible 
II Immobilitzat material

B) ACTIU CORRENT 

0,6 
 26.730,2 

4,0 
26.806,0 

26.730,8  26.810,0 

III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6.344,5 7.393,8 
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 15,2 6,9 

6.359,7 7.400,7 

TOTAL ACTIU (A+B) 33.090,5 34.210,7 

PATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI NET 

A-1) Fons propis 

I Fons social 

III Reserves 
V Resultat d’exercicis anteriors 
VII Resultat de l’exercici 

326,5 

-
(4.914,7) 
(1.191,6) 

326,5 

-
(3.660,9) 
(1.253,8) 

(5.779,8) (4.588,2) 

A-2) Ajustos per canvis de valors (3.639,5) (2.136,4) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 

B) PASSIU NO CORRENT 

4.016,3 1.811,2 

I Provisions a llarg termini 0,9 0,9 

II Deutes a llarg termini 

C) PASSIU CORRENT 

27.386,8 29.343,0 

27.387,7  29.343,9 

III Deutes a curt termini 5.650,8 4.267,0 
IV Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 2.359,8 2.253,1 

V Creditors comercials i altres deutes a pagar 3.095,2 3.260,1 

11.105,8 9.780,2 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 33.090,5 34.210,7 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
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Quadre 33. Lleida – La Pobla – Compte de pèrdues i guanys 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

INGRESSOS DE L’ACTIVITAT 
Ingressos transport de visitants 
Altres ingressos 

455,7 
297,2 

469,2 
66,3 

DESPESES DE L’ACTIVITAT 
Consums de proveïments 
Despeses de personal 
Treballs realitzats per altres empreses 
Arrendaments i cànons 
Reparacions i conservació 
Primes d’assegurances 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 
Subministraments 
Altres despeses 

752,9 

(0,9) 
(140,2) 

(3.826,0) 
(8,4) 

(548,6) 
(23,5) 
(23,1) 

(9,3) 
(45,2) 

535,5 

(1,8) 
(135,1) 

(2.774,2) 
(8,6) 

(501,1) 
(22,2) 
(58,8) 

(7,8) 
(30,5) 

(4.625,2) (3.540,1) 

RESULTAT DE L’ACTIVITAT 
Índex de cobertura de l’activitat 

(3.872,3) 
16,3% 

(3.004,6) 
15,1% 

Despeses financeres 
Resultats excepcionals 

(1.276,4) 
14,1 

(967,9) 
134,5 

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ ABANS DE SUBVENCIONS (5.134,6) (3.838,0) 

Transferències corrents de la Generalitat – Capítol 4 (a) 4.500,0 5.506,4 

RESULTAT LIQUIDATIU (634,6) 1.668,4 

Dèficit / Excedent 
Augment / Reducció de les necessitats d’explotació 634,6 (1.668,4) 

RESULTAT ABANS PARTIDES NO SUBVENCIONABLES - -

Partides no subvencionables (b): 
Amortitzacions 
Subvencions de capital traspassades 

(1.236,5) 
44,9 

(1.261,0) 
7,2 

RESULTAT COMPTABLE (1.191,6) (1.253,8) 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
Notes:  
(a) Les transferències destinades a cobrir els dèficits d’explotació són considerades ingressos en el Compte 

de pèrdues i guanys, en la mesura que siguin necessàries pel seu equilibri econòmic. 
(b) Les amortitzacions d’immobilitzat i les subvencions de capital traspassades, a partir de 2004, segons 

indicacions de la Sindicatura de Comptes, s’inclouen en el Compte d’explotació sense que siguin subven
cionables, en base allò previst en la Llei de pressupostos de la Generalitat per als exercicis 2010 i 2011. 
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Quadre 34. La Molina – Balanç 

Concepte 31.12.2011 31.12.2010 

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 
I Immobilitzat intangible 
II Immobilitzat material 
IV Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 
V Inversions financeres a llarg termini 

B) ACTIU CORRENT 
II Existències 
III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 
V Inversions financeres a curt termini 
VI Periodificacions a curt termini 
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 

74,8 
 49.195,7 

-
45,3 

76,8 
48.874,3 

103,0 
51,6 

49.315,8 

237,1 
5.332,5 

-
-

193,6 

 49.105,7 

266,9 
13.059,7 

-
8,5 

380,2 

5.763,2 13.715,3 

TOTAL ACTIU (A+B) 55.079,0 62.821,0 

PATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI NET 

A-1) Fons propis 
I Fons social 
III Reserves 
V Resultat d’exercicis anteriors 
VII Resultat de l’exercici 

81.989,3 
-

 (42.076,0) 
(2.964,9) 

86.231,9 
-

(38.608,9) 
(3.090,2) 

36.948,4  44.532,8 

A-2) Ajustos per canvis de valors (6,8) (43,1) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 

B) PASSIU NO CORRENT 

14.152,7 9.931,9 

I Provisions a llarg termini 99,2 84,4 
II Deutes a llarg termini 

C) PASSIU CORRENT 

40,5 547,4 

139,7 631,8 

III Deutes a curt termini 2.218,5 3.898,5 
V Creditors comercials i altres deutes a pagar 1.206,0 3.312,5 
VI Periodificacions a curt termini 420,5 556,6 

3.845,0 7.767,6 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 55.079,0 62.821,0 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
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Quadre 35. La Molina – Compte de pèrdues i guanys 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

INGRESSOS DE L’ACTIVITAT 

Ingressos transport de visitants 
Altres ingressos 

4.247,9 
1.088,6 

5.685,6 
1.216,2 

DESPESES DE L’ACTIVITAT 

Consums de proveïments 
Despeses de personal 
Treballs realitzats per altres empreses 
Arrendaments i cànons 
Reparacions i conservació 
Primes d’assegurances 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 
Subministraments 
Altres despeses 

5.336,5 

(232,0) 
(2.635,4) 

(472,0) 
(50,0) 

(349,5) 
(97,0) 

(356,3) 
(739,3) 
(308,4) 

6.901,8 

(266,8) 
(2.959,5) 

(529,8) 
(56,6) 

(544,9) 
(85,5) 

(358,1) 
(1.001,2) 

(452,7) 

(5.239,9) (6.255,1) 

RESULTAT DE L’ACTIVITAT 

Índex de cobertura de l’activitat 

96,6 

101,8% 

646,7 

110,3% 

Despeses financeres 
Resultats excepcionals 
Indemnitzacions havers passius 

(52,4) 
72,6 

-

(95,9) 
(174,0) 

-

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ ABANS DE SUBVENCIONS 116,8 376,8 

Transferències corrents de la Generalitat – Capítol 4 - -

RESULTAT LIQUIDATIU 116,8 376,8 

Partides no subvencionables:* 

Amortitzacions 
Subvencions de capital traspassades 
Provisió premi antiguitat 

(3.676,6) 
596,3 

(1,4) 

(3.642,2) 
178,2 

(3,0) 

RESULTAT COMPTABLE (2.964,9) (3.090,2) 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
* Les amortitzacions d’immobilitzat, les subvencions de capital traspassades i la provisió pel premi d’anti-
guitat, a partir de 2004, segons indicacions de la Sindicatura de Comptes, s’inclouen en el Compte d’ex-
plotació sense que siguin subvencionables, en base allò previst en la Llei de pressupostos de la Generalitat 
per als exercicis 2010 i 2011. 
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Quadre 36. Vall de Núria – Balanç 

Concepte 31.12.2011 31.12.2010 

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 
I Immobilitzat intangible 
II Immobilitzat material 
IV Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 
V Inversions financeres a llarg termini 

B) ACTIU CORRENT 
II Existències 
III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 
V Inversions financeres a curt termini 
VI Periodificacions a curt termini 
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 

143,4 
 55.505,2 

-
53,7 

162,4 
53.340,6 

77,3 
53,5 

55.702,3 

541,7 
4.196,6 

-
-

225,8 

 53.633,8 

171,4 
7.538,5 

-
-

133,6 

4.964,1 7.843,5 

TOTAL ACTIU (A+B) 60.666,4 61.477,3 

PATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI NET 

A-1) Fons propis 
I Fons social 
III Reserves 
V Resultat d’exercicis anteriors 
VII Resultat de l’exercici 

94.527,3 
827,9 

 (43.217,7) 
(3.258,6) 

94.527,3 
827,9 

(39.966,0) 
(3.136,7) 

48.878,9  52.252,5 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 

B) PASSIU NO CORRENT 

8.350,4 5.005,6 

I Provisions a llarg termini 174,7 173,1 
II Deutes a llarg termini 

C) PASSIU CORRENT 

12,5 12,5 

187,2 185,6 

III Deutes a curt termini 1.045,6 3.195,9 
IV Deutes amb empreses grup i associades a curt termini 841,5 -
V Creditors comercials i altres deutes a pagar 1.343,0 814,2 
VI Periodificacions a curt termini 19,8 23,5 

3.249,9 4.033,6 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 60.666,4 61.477,3 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 



17 de febrer de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 262

4.85. INFORMACIó 136

Quadre 37. Vall de Núria – Compte de pèrdues i guanys 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

INGRESSOS DE L’ACTIVITAT 

Ingressos transport de visitants 
Altres ingressos 

3.170,4 
2.497,9 

3.320,4 
1.670,0 

DESPESES DE L’ACTIVITAT 

Consums de proveïments 
Despeses de personal 
Treballs realitzats per altres empreses 
Arrendaments i cànons 
Reparacions i conservació 
Primes d’assegurances 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 
Subministraments 
Altres despeses 

5.668,3 

(142,4) 
(3.547,6) 

(278,6) 
(80,5) 

(153,5) 
(104,8) 
(286,1) 
(500,4) 
(797,1) 

4.990,4 

(189,2) 
(3.130,4) 

(260,0) 
(81,0) 

(142,2) 
(85,5) 

(174,4) 
(535,0) 
(380,7) 

(5.891,0) (4.978,4) 

RESULTAT DE L’ACTIVITAT 

Índex de cobertura de l’activitat 

(222,7) 

96,2% 

12,0 

100,2% 

Despeses financeres 
Resultats excepcionals 
Indemnitzacions havers passius 

-
53,2 

-

-
103,0 

-

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ ABANS DE SUBVENCIONS (169,5) 115,0 

Transferències corrents de la Generalitat – Capítol 4 - -

RESULTAT LIQUIDATIU (169,5) 115,0 

Partides no subvencionables:* 

Amortització 
Subvencions de capital traspassades 
Provisió premi antiguitat 

(3.333,2) 
250,4 

(6,3) 

(3.315,7) 
70,6 
(6,6) 

RESULTAT COMPTABLE (3.258,6) (3.136,7) 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
* Les amortitzacions d’immobilitzat, les subvencions de capital traspassades i la provisió pel premi d’anti-
guitat, a partir de 2004, segons indicacions de la Sindicatura de Comptes, s’inclouen en el Compte d’ex-
plotació sense que siguin subvencionables, en base allò previst en la Llei de pressupostos de la Generalitat 
per als exercicis 2010 i 2011 
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Quadre 38. Explotació de Montserrat – Balanç 

Concepte 31.12.2011 31.12.2010 

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 
I Immobilitzat intangible 
II Immobilitzat material 
V Inversions financeres a llarg termini 

B) ACTIU CORRENT 
I Existències 
III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 
V Inversions financeres a curt termini 
VI Periodificacions a curt termini 
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 

84,9 
 56.220,2 

5,8 

84,4 
55.210,7 

5,6 

56.310,9 

123,9 
7.519,9 

-
-

78,1 

 55.300,7 

134,6 
7.796,0 

-
-

46,7 

7.721,9 7.977,3 

TOTAL ACTIU (A+B) 64.032,8 63.278,0 

PATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI NET 

A-1) Fons propis 
I Fons social 
III Reserves 
V Resultat d’exercicis anteriors 
VII Resultat de l’exercici 

43.066,3 
(4,8) 

 (12.426,1) 
(55,1) 

43.066,3 
(4,8) 

(10.848,8) 
(1.079,0) 

30.580,3  31.133,7 

A-2) Ajustos per canvis de valor (95,8) (598,6) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 

B) PASSIU NO CORRENT 

10.640,5 6.902,3 

I Provisions a llarg termini 62,5 54,2 
II Deutes a llarg termini 

C) PASSIU CORRENT 

19.235,7 21.639,7 

19.298,2  21.693,9 

III Deutes a curt termini 2.901,7 3.644,6 
V Creditors comercials i altres deutes a pagar 707,9 502,1 

3.609,6 4.146,7 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 64.032,8 63.278,0 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
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Quadre 39. Explotació de Montserrat – Compte de pèrdues i guanys 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

INGRESSOS DE L’ACTIVITAT 

Ingressos transport de visitants 
Altres ingressos 

4.556,9 
200,8 

3.941,0 
49,2 

DESPESES DE L’ACTIVITAT 

Consums de proveïments 
Despeses de personal 
Treballs realitzats per altres empreses 
Arrendaments i cànons 
Reparacions i conservació 
Primes d’assegurances 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 
Subministraments 
Altres despeses 

4.757,7 

(38,4) 
(1.672,2) 

(325,0) 
(127,8) 
(124,1) 
(75,9) 

(140,6) 
(153,9) 

(62,4) 

3.990,2 

(44,0) 
(1.673,9) 

(307,3) 
(109,4) 
(128,5) 
(72,5) 

(159,9) 
(139,5) 

(38,1) 

(2.720,3) (2.673,1) 

RESULTAT DE L’ACTIVITAT 

Índex de cobertura de l’activitat 

2.037,4 

174,9% 

1.317,1 

149,3% 

Despeses financeres 
Resultats excepcionals 
Indemnitzacions havers passius 

(788,5) 
159,5 

-

(833,9) 
15,0 

-

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ ABANS DE SUBVENCIONS 1.408,4 498,2 

Transferències corrents de la Generalitat – Capítol 4 - -

RESULTAT LIQUIDATIU 1.408,4 498,2 

Partides no subvencionables:* 

Amortització 
Subvencions de capital traspassades 
Provisió premi antiguitat 

(1.742,3) 
281,8 

(3,0) 

(1.596,9) 
22,8 
(3,1) 

RESULTAT COMPTABLE (55,1) (1.079,0) 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
* Les amortitzacions d’immobilitzat, les subvencions de capital traspassades i la provisió pel premi d’anti-
guitat, a partir de 2004, segons indicacions de la Sindicatura de Comptes, s’inclouen en el Compte d’explo-
tació sense que siguin subvencionables, en base allò previst en la Llei de pressupostos de la Generalitat per 
als exercicis 2010 i 2011. 
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Quadre 40. Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat – Balanç 

Concepte 31.12.2011 31.12.2010 

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 
I Immobilitzat intangible 
II Immobilitzat material 
V Inversions financeres a llarg termini 

B) ACTIU CORRENT 

7,9 
1.799,9 

0,8 

6,8 
1.618,8 

0,8 

1.808,6 1.626,4 

III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 626,0 1.031,9 
VI Periodificacions a curt termini 72,7 -
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,7 0,7 

699,4 1.032,6 

TOTAL ACTIU (A+B) 2.508,0 2.659,0 

PATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI NET 

A-1) Fons propis 
I Fons social 
III Reserves 
V Resultat d’exercicis anteriors 
VII Resultat de l’exercici 

60,0 
-

(3,3) 
(95,7) 

60,0 
-

(3,3) 
(130,8) 

(39,0) (74,1) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 

B) PASSIU NO CORRENT 

2.536,5 1.864,7 

I Provisions a llarg termini 1,3 1,6 
II Deutes a llarg termini 

C) PASSIU CORRENT 

- 0,6 

1,3 2,2 

III Deutes a curt termini 1,7 2,9 
IV Deutes amb empreses grup i associades a curt termini - 843,1 
V Creditors comercials i altres deutes a pagar 7,3 20,2 
VI Periodificacions a curt termini 0,2 -

9,2 866,2 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.508,0 2.659,0 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
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Quadre 41. Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat – Compte de pèrdues guanys 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

INGRESSOS DE L’ACTIVITAT 

Ingressos transport de visitants 
Altres ingressos 

72,2 
1,3 

87,9 
-

DESPESES DE L’ACTIVITAT 

Consums de proveïments 
Despeses de personal 
Treballs realitzats per altres empreses 

Arrendaments i cànons 
Reparacions i conservació 

Primes d’assegurances 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 

Subministraments 
Altres despeses 

73,5 

(4,6) 
(122,5) 

(1,1) 

-
(8,7) 

(1,8) 
(21,7) 

(7,9) 
(7,0) 

87,9 

(5,5) 
(149,1) 

(1,1) 

-
(12,7) 

(1,7) 
(33,5) 

(9,6) 
(9,3) 

(175,3) (222,5) 

RESULTAT DE L’ACTIVITAT 

Índex de cobertura de l’activitat 

(101,8) 

41,9% 

(134,6) 

39,5% 

Despeses financeres 

Resultats excepcionals 

-

6,1 

-

3,8 

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ ABANS DE SUBVENCIONS (95,7) (130,8) 

Transferències corrents de la Generalitat – Capítol 4 - -

RESULTAT LIQUIDATIU (95,7) (130,8) 

Partides no subvencionables:* 

Amortitzacions 

Subvencions de capital traspassades 
Provisió premi antiguitat 

(88,6) 

88,6 
-

-

-
-

RESULTAT COMPTABLE (95,7) (130,8) 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
* Les amortitzacions d’immobilitzat, les subvencions de capital traspassades i la provisió pel premi d’an-
tiguitat, a partir de 2004, segons indicacions de la Sindicatura de Comptes, s’inclouen en el Compte d’explo-
tació sense que siguin subvencionables, en base allò previst en la Llei de pressupostos de la Generalitat per 
als exercicis 2010 i 2011. 
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Quadre 42. Infraestructura Ferroviària d’FGC* – Balanç 

Concepte 31.12.2011 31.12.2010 

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 
I Immobilitzat intangible 
II Immobilitzat material 
IV Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 
V Inversions financeres a llarg termini 

20,6 
 695.402,9 

164,4 
61,9 

-
586.088,2 

164,4 
61,9 

B) ACTIU CORRENT 
III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 
VI Periodificacions a curt termini 
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 

695.649,8 

37.822,0 
-

18,2 

 586.314,5 

33.364,6 
-

6,1 

37.840,2 33.370,7 

TOTAL ACTIU (A+B) 733.490,0 619.685,2 

PATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI NET 

A-1) Fons propis 
I Fons social 
III Reserves 
VII Resultat de l’exercici 

224.658,7 
(66.833,5) 

 (15.673,5) 

224.658,7 
(52.509,0) 
(14.324,5) 

142.151,7  157.825,2 

A-2) Ajustos per canvis de valor (6.877,5) (4.624,2) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 

B) PASSIU NO CORRENT 

105.103,0  87.402,4 

II Deutes a llarg termini 301.143,8 329.949,1 

C) PASSIU CORRENT 
III Deutes a curt termini 
IV Deutes amb empreses grup i associades a curt termini 
V Creditors comercials i altres deutes a pagar 

301.143,8 

187.844,0 
-

4.125,0 

 329.949,1 

36.692,2 
-

12.440,5 

191.969,0 49.132,7 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 733.490,0 619.685,2 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
* Infraestructura Ferroviària d’FGC recull principalment els efectes patrimonials, financers i econòmics de les 
obres que realitza GISA per compte d’FGC. 
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Quadre 43. Infraestructura Ferroviària d’FGC (a) – Compte de pèrdues i guanys 

Concepte Exercici 2011 Exercici 2010 

INGRESSOS DE L’ACTIVITAT 
Ingressos transport 
Altres ingressos 

-
-

-
0,7 

DESPESES DE L’ACTIVITAT 
Consums de proveïments 
Despeses de personal 
Treballs realitzats per altres empreses 
Arrendaments i cànons 
Reparacions i conservació 
Primes d’assegurances 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 
Subministraments 
Altres despeses 

-

-
-
-
-
-

(329,2) 
-
-
-

0,7 

-
-
-
-
-

(308,4) 
-
-
-

(329,2) (308,4) 

RESULTAT DE L’ACTIVITAT 

Índex de cobertura de l’activitat 

(329,2) 

-

(307,7) 

-

Despeses financeres 
Resultats excepcionals 

(8.562,4) 
-

(7.602,8) 
-

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ ABANS DE SUBVENCIONS (8.891,6) (7.910,5) 

Transferències corrents de la Generalitat – Capítol 4 (b) 14.000,0 18.760,4 

RESULTAT LIQUIDATIU 5.108,4 10.849,9 

Excedent (Reducció de les necessitats d’explotació) (5.108,4) (10.849,9) 

RESULTAT ABANS PARTIDES NO SUBVENCIONABLES - -

Partides no subvencionables (c): 
Amortitzacions 
Subvencions de capital traspassades

 (21.460,6) 
5.787,1 

(16.494,6) 
2.170,1 

RESULTAT COMPTABLE (15.673,5) (14.324,5) 

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC dels exercicis 2010 i 2011. 
Notes:  
(a) Infraestructura Ferroviària d’FGC recull principalment els efectes patrimonials, financers i econòmics de 

les obres d’infraestructura que realitza GISA per compte d’FGC. 
(b) Les transferències destinades a cobrir els dèficits d’explotació són considerades ingressos en el Compte 

de pèrdues i guanys, en la mesura que siguin necessàries pel seu equilibri econòmic. 
(c) Les amortitzacions d’immobilitzat i les subvencions de capital traspassades, a partir de 2004, segons 

indicacions de la Sindicatura de Comptes, s’inclouen en el Compte d’explotació sense que siguin sub-
vencionables, en base allò previst en la Llei de pressupostos de la Generalitat per als exercicis 2010 i 
2011. 
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Quadre 44. Espot i Port Ainé – Balanç 

Concepte 31.12.2011* 31.12.2010 

ACTIU 

A) ACTIU NO CORRENT 
I Immobilitzat intangible 
II Immobilitzat material 
V Inversions financeres a llarg termini 

B) ACTIU CORRENT 

31,0 
14.434,7 

2,0 

-
-
-

14.467,7 -

I Existències 169,6 -
III Deutors comercials i altres comptes a cobrar 705,6 -
V Inversions financeres a curt termini 0,6 -
VI Periodificacions a curt termini 151,2 -
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents 279,5 -

1.306,5 -

TOTAL ACTIU (A+B) 15.774,2 -

PATRIMONI NET I PASSIU 

A) PATRIMONI NET 

A-1) Fons propis 
I Fons social 
III Reserves 
VII Resultat de l’exercici 

-
-

(1.163,9)

 -
-
-

(1.163,9) -

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 

B) PASSIU NO CORRENT 

490,3 -

II Deutes a llarg termini - -
III Deutes amb empreses grup i associades a llarg termini 

C) PASSIU CORRENT 

13.148,5 -

13.148,5 -

III Deutes a curt termini 218,2 -
IV Deutes amb empreses grup i associades a curt termini 1.162,2 -
V Creditors comercials i altres deutes a pagar 1.691,0 -
VI Periodificacions a curt termini 227,9 -

3.299,3 -

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 15.774,2 -

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC de l’exercici 2011.  
* L’1 d’octubre del 2011, s’han incorporat a FGC les estacions d’esquí d’Espot i Port Ainé, esdeveniment que 
no estava pressupostat. 
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Quadre 45. Espot i Port Ainé – Compte de pèrdues i guanys 

Concepte Exercici 2011 (a) Exercici 2010 

INGRESSOS DE L’ACTIVITAT 

Ingressos transport de visitants 
Altres ingressos 

245,7 
205,0 

-
-

DESPESES DE L’ACTIVITAT 

Consums de proveïments 
Despeses de personal 
Treballs realitzats per altres empreses 
Arrendaments i cànons 
Reparacions i conservació 
Primes d’assegurances 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 
Subministraments 
Altres despeses 

450,7 

(68,0) 
(363,5) 

(93,8) 
(9,5) 

(105,4) 
(20,4) 
(20,8) 

(235,9) 
(81,5) 

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

(998,8) -

RESULTAT DE L’ACTIVITAT 

Índex de cobertura de l’activitat 

(548,1) 

45,1% 

-

-

Despeses financeres 
Resultats excepcionals 
Indemnitzacions havers passius 

-
(563,7) 
(52,1) 

-
-
-

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ ABANS DE SUBVENCIONS (1.163,9) -

Generalitat – Transferències corrents - -

RESULTAT LIQUIDATIU (1.163,9) -

Partides no subvencionables (b): 

Amortitzacions 
Subvencions de capital traspassades 

(304,7) 
304,7 

-
-

RESULTAT COMPTABLE (1.163,9) -

Imports en milers d’euros. 
Font: Comptes anuals d’FGC de l’exercici 2011.  
(a) L’1 d’octubre de 2011, s’han incorporat a FGC les estacions d’esquí d’Espot i de Port Ainé, esdeveniment 

que no estava pressupostat. 
(b) Les amortitzacions d’immobilitzat i la subvencions de capital traspassades, a partir de 2004, segons indi-

cacions de la Sindicatura de Comptes, s’inclouen en el Compte d’explotació sense que siguin sub-
vencionables, en base allò previst en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2011. 
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Informe de fiscalització 36/2013, sobre la 
Societat Municipal de Promoció Urbanística 
a Vallirana, SA, corresponent al 2010
Tram. 258-00018/10

Presentació
Síndic Major, de la Sindicatura de Comptes

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 tra-
metre-us, adjunts, tres exemplars en format paper i un 
exemplar en suport informàtic de l’informe de fiscalit-
zació núm. 36/2013, aprovat pel Ple de la Sindicatura, 
relatiu a la Societat Municipal de Promoció Urbanísti-
ca a Vallirana, SA, comptes anuals, exercici 2010.

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

Barcelona, 4 de febrer de 2014

Jaume Amat i Reyero
Síndic Major

Manel Rodríguez Tió, secretari general de la Sindica-
tura de Comptes de Catalunya, 

Certifico: 

Que a Barcelona, el dia 23 de desembre del 2013, re-
unit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la pre-
sidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reye-
ro, amb l’assistència dels síndics Sr. Andreu Morillas 
Antolín, Sra. Emma Balseiro Carreiras, Sr. Jordi Pons 
i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, 
Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, i Sr. Miquel Sa-
lazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari 
general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i 
com a ponent el síndic H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers 
i Noblom, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar 
l’informe de fiscalització 36/2013, relatiu a la Societat 
Municipal de Promoció Urbanística a Vallirana, SA, 
comptes anuals, exercici 2010.

I, perquè així consti i tingui els efectes que correspon-
guin, signo aquest certificat, amb el vistiplau del sín-
dic major.

Barcelona, 20 de gener de 2014

Manel Rodríguez Tió Vist i plau
Secretari general  El síndic major
 Jaume Amat i Reyero
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Origen i finalitat 

De conformitat amb la normativa vigent, la Sindicatura de Comptes emet aquest informe de 
fiscalització relatiu a la societat mercantil Societat Municipal de Promoció Urbanística a Va
llirana, SA (la Societat), participada íntegrament per l’Ajuntament de Vallirana. 

La fiscalització practicada a la Societat ha tingut el seu origen en la iniciativa de la Sindi
catura de Comptes de Catalunya, en execució del Programa anual d’activitats vigent, apro
vat pel Ple de la institució. 

La Societat no estava donada d’alta en el Registre d’ens locals de Catalunya (RELC) que 
manté la Direcció General d’Administració Local, direcció dependent del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, contràriament al que disposa l’article 51 del Decret 
139/2007, del 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens 
locals. Aquest incompliment normatiu va motivar que la Sindicatura de Comptes inclogués 
en el Programa anual d’activitats aquest informe de fiscalització. Des del dia 12 de de
sembre del 2011 la Societat ja està donada d’alta en l’esmentat Registre. 

L’objecte del treball ha estat la fiscalització dels comptes anuals de l’exercici 2010 de la 
Societat, així com la verificació que s’ha complert la normativa, en aquells aspectes re
visats en el decurs del treball d’auditoria de comptes. 

1.1.2. Abast i metodologia 

L’abast i la metodologia del treball realitzat han estat els següents: 

• Auditoria de comptes anuals, referida a l’exercici 2010, d’acord amb els Principis i nor
mes d’auditoria del sector públic generalment acceptats, amb la finalitat de poder ex
pressar una opinió sobre si els comptes anuals de la Societat expressen la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat, d’acord amb el marc 
normatiu d’informació financera que li és aplicable. 

• Emissió d’unes conclusions sobre el compliment, en tots els aspectes significatius, de 
les normes aplicables a les activitats, operacions financeres i documentació relacio
nada, analitzades en el decurs del treball. Per aquesta raó, les conclusions no es poden 
utilitzar fora d’aquest context, ni es poden extrapolar a la resta de l’activitat desenvo
lupada per la Societat durant el període examinat. 

En les conclusions del treball es fan constar tant les observacions de l’auditoria de comp
tes i els incompliments i anomalies detectats en el decurs del treball com les recoma
nacions i mesures a emprendre per tal de millorar el control intern, la gestió econòmica, 
financera, comptable i la prestació dels serveis que porta a terme la Societat, si escau. 
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1.2. INTRODUCCIÓ A L’ENS FISCALITZAT 

1.2.1. Ajuntament i Societat Municipal 

El municipi de Vallirana està situat a la comarca del Baix Llobregat, a la província de Bar
celona. El seu territori és de 23,9km2 i la població, segons el padró municipal, era de 
14.200 habitants l’1 de gener del 2010. 

En la sessió del Ple del 30 de setembre del 2004, l’Ajuntament de Vallirana va acordar 
crear la societat de capital íntegrament municipal Societat Municipal de Promoció Urbanís
tica a Vallirana, SA, la qual va ser constituïda mitjançant escriptura pública el 2 de de
sembre del 2004 amb un capital social de 60.102 €. 

Pel període fiscalitzat, l’exercici 2010, la corporació municipal era la constituïda arran de 
les eleccions del 27 de maig del 2007. L’alcalde era Josep Alemany i Rigol (CiU). El Ple 
municipal el formaven disset regidors, incloenthi l’alcalde. 

El nombre de regidors electes, per candidatures, escollits en les esmentades eleccions 
van ser els següents: 

Quadre 1. Membres electes per candidatures 

Candidatura Nombre de membres 

Convergència i Unió (CiU) 

Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSCPM) 

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERCAM) 

Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa pel Progrés Municipal 
(ICVEUiAEPM) 

Partit Popular (PP) 

8 

5 

2 

1 

1 

Font: Web www.municat.gencat.cat. 

1.2.2. Activitat i organització de la Societat 

1.2.2.1. Activitat de la Societat 

L’objecte social de la Societat, d’acord amb els seus Estatuts és el següent: 

• La promoció de sòl urbanitzat residencial, terciari, industrial i d’equipaments. 

• La remodelació, rehabilitació i reforma de zones urbanes. 

• La gestió del sòl no urbanitzable de valor agrícola i els sistemes de dotacions de parc 
agrícola, forestal i de desenvolupament agrari. 

• La redacció, gestió i execució de plans d’ordenació, projectes d’urbanització i d’obres i 
quants instruments i documents d’ordenació i de gestió urbanística es preveuen en la 
legislació urbanística. 
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• La promoció, construcció, rehabilitació i explotació, en qualsevol règim admès en dret, 
de tota classe de béns immobles, destinats a serveis i usos públics i activitats in
dustrials, terciàries, agrícoles i residencials, tant en règim lliure com protegit o subven
cionat. 

• La realització de les funcions públiques que li encomani de forma expressa l’Ajuntament 
de Vallirana o una altra Administració actuant, relacionades amb la planificació i gestió 
urbanístiques, amb l’habitatge, les infraestructures, la política del sòl i la gestió i explota
ció de béns, tant patrimonials com de domini públic. 

• La millora de la posició competitiva de Vallirana a nivell socioeconòmic, fomentant la 
iniciativa privada i complementantla allà on la seva actuació sigui insuficient, per assolir 
els objectius que neixen del servei a l’interès públic. 

Segons l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vallirana del dia 30 de setembre del 2004, la 
Societat es dedica prioritàriament a la gestió integral del polígon industrial de Can Prunera 
però també pot exercir altres funcions urbanístiques de promoció, construcció, encàrrec 
de projectes, execució i gestió econòmica que li puguin ser encarregades. 

D’acord amb els seus Estatuts i amb el que disposa l’article 22 del Decret legislatiu 1/2005, 
del 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, la Societat té la con
dició d’entitat urbanística especial. Això li permet, sempre que operi com a Administració 
actuant, assumir competències urbanístiques en matèria de planejament i de gestió urba
nística. 

Com a Administració actuant, si així ho decidís l’Ajuntament, pot ser receptora de sòl de 
cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge aplicable sobre l’aprofitament ur
banístic. 

1.2.2.2. Òrgans de govern de la Societat 

A continuació es detallen els membres que formaven part del Consell d’Administració en el 
període fiscalitzat: 

• Teòfil M. Gibert i Bertran, president 
• Margarida Farreras i Puchades, consellera 
• Manel García i Nasarre, conseller 
• David Ferrer i Canosa, conseller 
• Alejandro Lopezosa i Tierno, conseller 
• Óscar Muñoz i Pacheco, conseller 
• Jordi Urrea i Clos, conseller 
• Jordi Milà i Egea, conseller 
• Antoni García i García, conseller 
• Antoni Penalba i Fernández, conseller 
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• Josep Romagosa i Rovira, conseller delegat, fins al 17 de desembre del 2010 
• Jaume Joan i Enjuanes, conseller delegat, des del 17 de desembre del 2010 
• Mercè Cortón i Gruñeiro, secretària 

1.2.3. Informació objecte d’examen 

La informació objecte d’examen han estat els comptes anuals signats i presentats per la 
Societat, corresponents a l’exercici 2010. A continuació es presenten el Balanç i el Compte 
de pèrdues i guanys: 

Quadre 2. Balanç 

Actiu 
Exercici 

2010 
Exercici 

2009 Patrimoni net i passiu 
Exercici 

2010 
Exercici 

2009 

A) Actiu no corrent 0,00 0,00 A) Patrimoni net 60.102,00  60.101,21 

I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 A-1) Fons propis 60.102,00  60.101,21 

II. Immobilitzat material 0,00 0,00 I. Capital 60.102,00  60.101,21 

III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 II. Prima d’emissió 0,00 0,00 

IV. Inversions a empreses del grup III. Reserves 0,00 0,00 
i associades a llarg termini 0,00 0,00 IV. (Accions i participacions en 

V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 patrimoni pròpies) 0,00 0,00 

VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 V. Resultats d’exercicis anteriors 0,00 0,00 

VII. Deutes comercials no corrents 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 

VII. Resultat de l’exercici 0,00 0,00 

VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 

A-2)Ajustos per canvi de valor 

A-3)Subvencions, donacions i llegats 

0,00 0,00 

rebuts 0,00 0,00
B) Actiu corrent 3.410.430,76 4.012.876,58 

I. Existències 3.398.343,93 3.951.684,74 B) Passiu no corrent 0,00 0,00 

II. Deutors comercials i altres I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 

comptes a cobrar 

III. Inversions a empreses del grup 

0,00 47.492,55 II. Deutes a llarg termini 

III. Deutes amb empreses del grup i 

0,00 0,00 

i associades a curt termini 0,00 0,00 associades a llarg termini 0,00 0,00 

IV. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 

V. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 

VI. Efectiu i altres actius líquids VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 
equivalents 12.086,83 13.699,29 VII. Deutes amb característiques 

especials a llarg termini 0,00 0,00 

C) Passiu corrent 3.350.328,76 3.952.775,37 

I. Provisions a curt termini 0,00 0,00 

II. Deutes a curt termini 

III. Deutes amb empreses del grup 

2.379.493,56  2.379.494,35 

i associades a curt termini 

IV. Creditors comercials i altres 

10.700,00 0,00 

comptes a pagar 960.135,20 1.573.281,02 

V. Periodificacions a curt termini 

VI. Deutes amb característiques 

0,00 0,00 

especials a curt termini 0,00 0,00 

Total actiu (A+B) 3.410.430,76 4.012.876,58 Total patrimoni net i passiu (A+B+C) 3.410.430,76 4.012.876,58 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’ens local.  
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Quadre 3. Compte de pèrdues i guanys 

Deure/Haver Exercici 2010 Exercici 2009 

1. Import net de la xifra de negocis 820.747,45 266.931,15 

2. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació (553.340,81) 560.929,25 

3. Treballs realitzats per l’empresa per al seu actiu 0,00 0,00 

4. Aprovisionaments 0,00 0,00 

5. Altres ingressos d’explotació 21.000,00 39.500,00 

6. Despeses de personal (60.757,28) (101.958,33) 

7. Altres despeses d’explotació  (47.194,93) (563.153,98) 

8. Amortització de l’immobilitzat 0,00 0,00 

9. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 

10. Excessos de provisions 0,00 0,00 

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat 0,00 0,00 

12. Altres resultats 0,00 (2.452,16) 

A) Resultat d’explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 180.454,43 199.795,93 

13. Ingressos financers 14.119,70 24.607,21 

14. Despeses financeres (194.728,34) (221.346,11) 

15. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 

16. Diferències de canvi 154,21 0,00 

17. Deteriorament i resultat per venda d’instruments financers 0,00 0,00 

18. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00 

B) Resultat financer (13+14+15+16+17+18) (180.454,43) (196.738,90) 

C) Resultat abans d’impostos (A+B) 0,00 3.057,03 

19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00 

D) Resultat de l’exercici (C+19) 0,00 3.057,03 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del Compte general de l’ens local.  

2. FISCALITZACIÓ REALITZADA 

Tot seguit es detallen de forma resumida les actuacions dutes a terme per la Societat en 
relació amb el Projecte de reparcel·lació del polígon industrial de Can Prunera. 

En data 30 de setembre del 2004, el Ple ordinari de l’Ajuntament va encarregar a la So
cietat la gestió del projecte de desenvolupament del polígon industrial de Can Prunera, per 
tal que dugués a terme les gestions i els procediments necessaris per continuar el procés 
d’urbanització del polígon industrial, iniciat per l’Ajuntament. 
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En relació amb aquest encàrrec, no hi ha constància expressa que l’Ajuntament adoptés 
l’acord d’atorgar a la Societat la condició d’Administració actuant de l’actuació del polígon 
industrial i que aquest acord fos sotmès a la publicitat requerida per l’article 23.1.c del De
cret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme 
de Catalunya. 

Projecte de reparcel·lació del polígon industrial de Can Prunera 

Primera versió, aprovada el 25 de setembre del 2000 

El 25 d’octubre de 1989 la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament 
el Pla parcial de la zona industrial de Vallirana. 

El Projecte de reparcel·lació del Pla parcial de la zona industrial de Can Prunera tenia per 
objecte concretar l’adjudicació de parcel·les resultants del procés d’urbanització als pro
pietaris i afectats i la cessió de sòls qualificats com a sistemes a favor de l’Ajuntament, en 
execució del Pla parcial de la zona industrial de Vallirana. Es referia a 651.075 m2 de su
perfície, distribuïts de la manera següent: 

• Sòl públic: 265.661 m2 

• Sòl privat: 385.414 m2, distribuïts entre: 
• Sòl residencial especial: 11.152 m2 

• Sòl industrial: 374.262 m2 

L’Administració actuant era l’Ajuntament de Vallirana i el projecte abastava trentanou fin
ques aportades. 

Les despeses previstes en el Compte de liquidació provisional del projecte de reparcel·la
ció eren de 8.957.624,04 €.  

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Vallirana va aprovar definitivament el Projecte 
de reparcel·lació del polígon industrial de Can Prunera el dia 25 de setembre del 2000. 

L’acord d’aprovació del Projecte va ser declarat nul per diferents sentències judicials, 
conseqüència de reclamacions interposades per diferents propietaris. 

Segona versió, aprovada el 27 d’octubre del 2005 

D’acord amb sentències judicials dictades en relació amb la primera versió del Projecte de 
reparcel·lació, per a la segona versió del Projecte es va prendre en consideració que 
l’Ajuntament havia de disposar de l’aprofitament mitjà que li corresponia conformement a la 
normativa urbanística vigent en aquell moment, circumstància no prevista en la primera 
versió. 
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El nou Projecte estructurava les obres en vuit etapes o fases d’urbanització i establia un 
sistema de liquidació de quotes; distingia entre les que es requeririen per satisfer les des-
peses per a sistemes generals, que haurien de girar-se simultàniament a tots els propie-
taris, i les que s’exigirien per satisfer les despeses d’urbanització de les diferents etapes, 
que es girarien en el moment en què fos necessari finançar les obres de cada etapa. 

El Projecte va prendre en consideració, com a finques aportades a la reparcel·lació, les fin-
ques resultants de la primera versió, i es va limitar a aplicar-hi les modificacions derivades 
de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 4 de juny del 2004.  

Segons aquesta sentència era il·legal i improcedent que l’Ajuntament no participés junta-
ment amb la resta de propietaris ni en l’adjudicació de parcel·les, amb la substitució del 
valor de les parcel·les que li corresponguessin per una compensació econòmica que in-
cloïa també el 10% d’aprofitament urbanístic, ni en les despeses d’urbanització. 

A l’Ajuntament se li van adjudicar les parcel·les que li corresponien, i es van retornar als 
propietaris les quantitats que van abonar en concepte de compensació econòmica a 
l’Ajuntament incloses en les quotes urbanístiques requerides en la primera versió del 
Projecte de reparcel·lació. 

Aquesta segona versió es referia a 651.525 m2 de superfície distribuïda de la forma 
següent: 

• Sòl públic: 271.147,40 m2 

• Sòl privat: 380.377,60 m2, distribuïts entre: 
• Sòl industrial A: 322.468,45 m2 

• Sòl industrial B: 48.137,15 m2 

• Sòl residencial: 9.772 m2 

El Compte de liquidació provisional i els seus components es van actualitzar, amb unes 
despeses previstes de 15.623.759,45 €. 

Cal assenyalar que entre la primera versió del Projecte de reparcel·lació i la segona, l’in-
crement dels costos d’urbanització se situa en 6.666.135,41 €. 

Mentre que la segona versió informa de manera detallada de la distribució dels costos 
entre les diferents etapes: obres d’urbanització, despeses d’execució del contracte d’o-
bres, altres despeses i despeses de gestió, la primera no preveia aquest detall, de manera 
que no pot efectuar-se una comparació entre els costos recollits en els dos projectes. 

Pel que fa a les despeses directes i indirectes de gestió sobre el cost total de les obres, 
mentre que en la primera versió són un 9,8% sobre el cost total, en la segona signifiquen 
un 13%, si bé en aquest cas el projecte no aporta cap detall dels conceptes inclosos en 
les despeses de gestió. 
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El Projecte de reparcel·lació va ser aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament el dia 27 
d’octubre del 2005. 

L’acord d’aprovació d’aquest projecte va ser objecte de diferents recursos sobre els quals 
existeixen almenys quatre sentències fermes que l’anul·len. 

Tercera versió, aprovada el 28 d’abril del 2011 

Tot i els diferents assumptes litigiosos iniciats sobre les successives versions del Projecte 
de reparcel·lació, en cap cas aquests han donat lloc a qüestionar el projecte d’urbanit
zació, el qual va ser aprovat i no ha estat en cap cas impugnat, per la qual cosa continua 
sent executiu. 

Aquesta tercera versió del Projecte de reparcel·lació es refereix a la mateixa superfície que 
en el cas de la segona versió, 651.525 m2 i es retrotrau a les finques aportades segons la 
primera versió, amb alguns ajustaments, ja que apareixen finques no certificades pel Re
gistre de la Propietat. 

Es preveuen també els moviments registrals produïts des de la inscripció de finques 
resultants de la primera versió, que han de prendre’s en consideració i reconèixer el drets 
que hagin adquirit determinades persones a l’empara de les dades registrals. 

El Projecte manté pràcticament el Compte de liquidació provisional aprovat en la segona 
versió, tret d’alguns ajustaments en les càrregues d’algunes finques. 

També preveu que, un cop valorades pels serveis tècnics municipals, s’incorporin a la 
liquidació definitiva totes aquelles despeses que s’acreditin per raó de la reparcel·lació, pel 
projecte d’urbanització, i altres obres que, són útils en el Projecte de reparcel·lació però 
han estat satisfetes per l’Ajuntament o per terceres persones. 

El Compte de liquidació provisional preveia unes despeses per 15.550.700,42 €. 

El Projecte de reparcel·lació va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern Local el 
28 d’abril del 2011. 

Contra l’acord d’aprovació definitiva del Projecte van interposarse diferents recursos de 
reposició que sol·licitaven novament la nul·litat de l’acord d’aprovació, la cancel·lació de 
les inscripcions registrals efectuades i la suspensió de l’executivitat de l’acord. 

Alhora, les reclamacions interposades sol·licitaven que s’acreditessin les actes de recepció 
de les obres executades fins a la data, així com els costos imputats a l’actuació. 

El 28 de desembre del 2011, per reconduir la situació del Projecte i donar una solució 
definitiva al desenvolupament de l’àmbit, la Junta de Govern Local va aprovar suspendre 
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l’executivitat de l’acord d’aprovació fins al 28 d’abril del 2012. Aquest termini ha estat 
ampliat posteriorment fins al 30 de setembre del 2012. Segons manifesta el secretari de 
l’Ajuntament de Vallirana a 28 d’octubre del 2013, l’acord està suspès indefinidament. 

A continuació s’exposa el treball realitzat en relació amb l’auditoria dels comptes anuals de 
la Societat (apartats 2.1 a 2.4) i amb la revisió limitada a determinades activitats, opera
cions financeres i documentació que hi està relacionada (apartat 2.5), tot això referit a 
l’exercici 2010. 

Pel que fa a l’auditoria dels comptes anuals, per a cadascun dels comptes i estats només 
s’assenyalen les incidències detectades en el decurs del treball realitzat. 

2.1. BALANÇ 

A continuació es detallen les incidències detectades en els epígrafs Existències, Efectiu, 
Deutes a curt termini, Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini i Creditors 
comercials i altres comptes a pagar. 

2.1.1. Existències 

Model comptable aplicat 

La nota 4.6 de la Memòria que acompanya els comptes anuals de l’exercici 2010 explica 
uns criteris generals de valoració d’existències que no es corresponen amb els que aplica 
la Societat. 

La Societat registra les seves operacions de la manera següent: 

• Costos associats al projecte de reparcel·lació 

Les despeses que s’entenen imputables al projecte, que són totes en les que ha in
corregut la Societat, es comptabilitzaven inicialment tenint en compte la seva naturalesa. 

Al tancament de l’exercici el total de despeses reconegudes s’aplicava a l’epígraf 
Existències, com a obres en curs o com a obres finalitzades, amb abonament al compte 
Variació d’existències. 

• Ingressos vinculats al projecte de reparcel·lació 

Els ingressos obtinguts per la Societat s’entenen en la seva totalitat imputables al pro
jecte, i s’enregistraven inicialment d’acord amb la seva naturalesa. 
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Al tancament de l’exercici el total d’ingressos reconeguts es carregava al compte Va
riació d’existències, amb abonament al compte Existències. 

• Valor de les existències i saldo anual del Compte de pèrdues i guanys 

D’acord amb els criteris exposats, el valor d’Existències recollit en el Balanç a 31 de 
desembre és net, ja que s’han compensat les despeses imputades al projecte de 
reparcel·lació amb els ingressos obtinguts per finançarles. Per això, el Compte de pèr
dues i guanys presenta anualment un resultat igual a zero. 

La normativa comptable vigent no preveu expressament un tractament concret per re
gistrar operacions vinculades a l’execució de projectes d’inversió o d’infraestructures per 
compte de tercers. 

D’acord amb la normativa urbanística vigent, en actuacions que es gestionen en la moda
litat de cooperació, les administracions actuants executen, a càrrec seu, les obres d’ur
banització i poden exigir als propietaris de finques resultants de les actuacions el paga
ment de bestretes. Amb les despeses derivades de les obres d’urbanització i els ingressos 
derivats del pagament de bestretes, es forma el compte de liquidació provisional, els 
saldos del qual s’entenen a compte i són provisionals, fins que s’aprovi el compte de 
liquidació definitiu. 

El principi comptable de no compensació disposa que no es poden compensar les par
tides d’actiu i de passiu o les despeses i els ingressos, atès que s’han de valorar de forma 
separada els elements que integren els comptes anuals. 

Si es té en compte l’exigibilitat del pagament de bestretes i el principi comptable de no 
compensació, la política comptable seguida per la Societat en el tractament de les des
peses i els ingressos imputables al projecte de reparcel·lació és incorrecta pels motius 
següents: 

• La Societat no pot considerar com a Existències els costos en què ha incorregut en el 
projecte, atès que no executa projectes immobiliaris susceptibles de ser venuts a ter
cers, sinó que executa obres per compte de tercers, amb l’objecte de lliurarles pos
teriorment a l’Ajuntament. Per tant, aquests costos haurien de classificarse com a actius 
no corrents, immobilitzacions materials, inversions en infraestructures executades per 
compte de tercers. 

• No es poden compensar els costos imputats al projecte amb els ingressos que el fi
nancen, que haurien de mostrarse en el Balanç com a passius exigibles.  
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Composició del saldo a 31 de desembre del 2010 

A 31 de desembre del 2010 el saldo d’Existències era de 3.398.343,93 €, de signe deutor, 
amb la composició següent: 

Quadre 4. Existències 

Concepte Import 

Despeses imputades 11.609.053,51 

Ingressos imputats (8.210.709,58) 

Saldo a 31.12.2010 3.398.343,93 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia a partir dels majors comptables corresponents.  

El detall de les despeses imputades es mostra en el quadre següent: 

Quadre 5. Detall de les despeses imputades 

Concepte Període 2005-2009 2010 Total 

Compres 

Serveis exteriors 

Tributs 

Despeses de personal 

Altres despeses de gestió 

Despeses financeres 

Despeses extraordinàries 

49.024,30 

10.122.568,73

 78.447,19 

436.824,71 

70,25 

616.057,46 

3.380,32 

47.194,93 

60.757,28 

194.728,34 

49.024,30 

10.169.763,66 

78.447,19 

497.581,99 

70,25 

810.785,80 

3.380,32 

Total 11.306.372,96 302.680,55 11.609.053,51 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia a partir dels majors comptables dels exercicis corresponents.  

El detall dels ingressos imputats es mostra en el quadre següent: 

Quadre 6. Detall dels ingressos imputats 

Concepte Període 2005-2009 2010 Total 

Quotes urbanístiques 

Subvencions a l’explotació 

Altres ingressos de gestió 

Ingressos financers 

Ingressos extraordinaris 

7.190.449,87

 118.500,00 

132,69 

44.743,55 

1.016,32 

820.747,45 

21.000,00 

14.119,70 

8.011.197,32 

139.500,00 

132,69 

58.863,25 

1.016,32 

Total 7.354.842,43 855.867,15 8.210.709,58 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia a partir dels majors comptables dels exercicis corresponents.  

Aquestes despeses són en la seva totalitat de la Societat, i no inclouen cap de les supor
tades per l’Ajuntament entre l’inici del projecte i el traspàs de la seva gestió a la Societat. 
D’igual manera que en el cas de les despeses, els ingressos imputats al projecte han estat 
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generats en tots els casos per la Societat, i no s’han incorporat ingressos acreditats en el 
període en què l’Ajuntament va gestionar el projecte. 

Desglossament del saldo d’Existències, segons registres comptables 

D’acord amb els comptes de major de què s’ha disposat per executar els treballs, el saldo 
d’Existències segons el Balanç a 31 de desembre del 2010 es desglossa de la manera 
següent: 

Quadre 7. Composició del saldo d’Existències 

Concepte Import 

Obres en curs 

Obres acabades 

Diferencial, no identificat 

1.425.731,44 

1.972.612,48 

0,01 

Total 3.398.343,93 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia a partir dels majors comptables de l’exercici 2010. 

No s’ha disposat de cap document que acrediti el desglossament en Balanç del cost acu
mulat de les obres, amb la distinció entre obres en curs i obres acabades. 

Criteris de valoració i presentació de les existències en el Balanç de situació 

Des de l’inici de les seves operacions la Societat enregistra les despeses i els ingressos 
que entén imputables al projecte de reparcel·lació d’acord amb el que s’exposa en l’a
partat Model comptable aplicat, del que resulta que, quan les despeses incloses en el 
projecte es mostren en el Balanç en cap cas poden compensarse amb els ingressos que 
les financen, que haurien de mostrarse en Balanç com a passius exigibles (quotes urba
nístiques) o bé com a ingressos al Compte de pèrdues i guanys (transferències corrents, 
ingressos financers, etc.). 

Per altra banda, les despeses recollides en el projecte de reparcel·lació no han de con
siderarse Existències, ja que la Societat no té per objecte la comercialització de les obres 
que efectua sinó la seva execució per compte de tercers i el lliurament a l’Ajuntament. 

Les despeses d’urbanització es refereixen bàsicament a infraestructures: vials, xarxes d’a
bastament d’aigua i de sanejament, subministrament d’energia, zones verdes, etc. 

Davant d’aquestes consideracions els costos suportats en l’execució del projecte i el finan
çament obtingut dels propietaris, haurien de classificarse de la manera següent: 

• Els costos, com a immobilitzacions materials executades per compte de tercers: actiu 
no corrent, per 11.609.053,51 €. 
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• Els ingressos que els financen: passiu, ja que es tracta de bestretes a compte, fins que 
es formalitzen en el Compte de liquidació definitiu. La classificació d’aquest passiu seria 
a llarg termini no corrent, atès el període maduració del projecte, i el seu import acu
mulat de 8.210.709,58 €. 

La Societat haurà de donar de baixa el saldo del finançament acumulat del projecte, mit
jançant un càrrec a passiu no corrent amb abonament a immobilitzacions materials exe
cutades per tercers, en el moment en què es finalitzin les obres, es lliurin a l’Ajuntament i 
aquest en justifiqui la recepció, es formalitzi el Compte de liquidació definitiu de la re
parcel·lació i es giri als propietaris la quota de liquidació. 

Despeses d’urbanització a càrrec dels propietaris i despeses imputades al projecte de 
reparcel·lació 

Des de l’inici de les seves operacions, la Societat ha considerat que la totalitat de despe
ses generades resulten imputables al projecte de reparcel·lació. 

L’article 120 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei d’urbanisme, estableix que les despeses d’urbanització que en un procés de repar
cel·lació van a càrrec dels propietaris són les següents: 

• Les despeses d’obres d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels 
projectes d’urbanització amb càrrec al sector de planejament urbanístic o al polígon 
d’actuació urbanística. 

• Les despeses d’indemnitzacions per enderrocament de construccions i per la destruc
ció de plantacions, d’obres i d’instal·lacions, per extinció de drets reals o personal i pel 
trasllat forçós d’activitats. 

• El cost dels avantprojectes, dels plans parcials urbanístics, dels projectes d’urbanització 
i dels instruments de gestió urbanística. 

• Les despeses de formalització i d’inscripció en els registres públics corresponents dels 
acords i les operacions jurídiques derivades dels instruments de gestió urbanística. 

• Les despeses de gestió degudament justificades sota els principis de proporcionalitat i 
de no enriquiment injust. 

La previsió de les despeses imputables a un projecte de reparcel·lació forma part del 
compte de liquidació provisional, conforme a l’article 149 del Reglament de la Llei d’urba
nisme (RLU), aprovat pel Decret 305/2006, del 18 de juliol. Qualsevol esmena d’errades o 
omissions i rectificacions que resultin procedents s’han de prendre en consideració a l’hora 
de formalitzar el compte de liquidació definitiu. 
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Per altra banda, l’article 168.1.d del RLU, en referència amb la modificació dels projectes 
de reparcel·lació disposa que, quan la rectificació tingui per objecte la distribució entre to
tes o alguna de les finques resultats de la seva responsabilitat provisional per al pagament 
de les despeses d’urbanització i les altres del projecte o l’alteració de la seva quantia, la 
tramitació de l’expedient es limita a la notificació a les persones interessades, sense que 
calgui sotmetre l’acord a nova informació pública. 

D’acord amb la darrera versió del Projecte de reparcel·lació, aprovada definitivament per 
l’Ajuntament de Vallirana el 28 d’abril del 2011, les despeses imputables a l’actuació tota
litzen 15.550.700,42 €. Entre aquestes despeses hi figuren dues partides sense desglos
sament, d’1.382.634,11 € en concepte d’altres despeses, i de 414.790,23 € per despeses 
de gestió. 

Fins al 31 de desembre del 2010 les despeses de gestió imputades a la reparcel·lació per 
la Societat inclouen partides acreditades entre els anys 2005 i 2009 d’1.681.221,65 € i de 
292.869,90 € en l’exercici 2010, no recollides expressament en el compte de liquidació pro
visional. Per tant, tret que es modifiqui l’esmentat compte, no són despeses recuperables. 
Per poderho ser, hauran de ser degudament justificades als propietaris de finques re
sultants i acceptades per aquests, i, en alguns casos, la seva incorporació al compte de 
liquidació provisional requerirà la formalització d’una operació jurídica complementària. 

El detall d’aquestes despeses és el que es mostra en el quadre següent: 

Quadre 8. Despeses de gestió imputades al projecte de reparcel·lació 

Concepte Període 2005-2009 Any 2010 

Honoraris gestoria 

Arquitectes i aparelladors 

Comissions per la gestió de cobrament de quotes urbanístiques 

Advocats, procuradors i assistència jurídica 

Quotes d’IVA no deduïbles 

Dietes del Consell d’Administració 

Despeses de personal 

Despeses financeres 

Despeses extraordinàries 

19.485,51 

71.790,00 

16.235,37 

102.300,00 

78.447,19 

366.608,00 

130.973,99 

891.913,11 

3.468,48 

2.286,25 

498,03 

34.600,00 

40.308,00 

20.449,28 

194.728,34 

Total 1.681.221,65 292.869,90 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per la Societat.  

Per altra banda, entre els anys 2005 i 2009, els ingressos imputats a la reparcel·lació han 
estat de 199.512,26 € i de 35.119,70 € en l’exercici 2010, que compensen part de les 
despeses esmentades i que haurien d’haver format part dels comptes de pèrdues i guanys 
de la Societat durant el període comprès entre els anys 2005 i 2010. El seu detall es mostra 
a continuació: 
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Quadre 9. Ingressos imputats al projecte de reparcel·lació 

Concepte Període 2005-2009 Any 2010 

Transferències corrents rebudes de l’Ajuntament 

Ingressos per serveis al personal 

Ingressos fraccionament i ajornament de quotes urbanístiques 

Ingressos extraordinaris 

139.500,00 

132,69 

58.863,25 

1.016,32 

21.000,00 

14.119,70 

Total 199.512,26 35.119,70 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per la Societat.  

Pel que s’ha exposat i en aplicació del principi de prudència, cal entendre que les esmen
tades despeses i ingressos haurien d’haverse imputat als comptes de pèrdues i guanys 
dels exercicis corresponents. 

L’impacte global net d’aquests ajustament en la posició del Patrimoni net a 31 de desem
bre del 2012 seria negatiu, per valor d’1.739.459,59 €, desglossat de la manera següent: al 
resultat de l’exercici, 257.750,20 € i al resultat d’exercicis anteriors, 1.481.709,39 €. 

Despeses i ingressos del projecte de reparcel·lació assumides per l’Ajuntament de 
Vallirana 

Entre els anys 1998 i 2005, abans de la creació de la Societat, l’Ajuntament de Vallirana va 
assumir despeses vinculades a l’actuació urbanística per un total de 2.310.200,00 €; en va 
comptabilitzar 123.600,00 € en comptes pressupostaris i 2.186.600,00 € en comptes no 
pressupostaris. 

La naturalesa i el detall d’aquestes despeses no han estat analitzades, si bé les despeses 
inclouen tant l’amortització financera com les despeses per interessos d’un préstec que 
havia estat formalitzat. Aquestes despeses no van ser traslladades a la Societat, sinó que 
es van mantenir en els comptes de l’Ajuntament. 

L’Ajuntament va girar quotes urbanístiques per finançar les despeses vinculades a l’actua
ció urbanística i el cobrament en metàl·lic del 10% de cessió obligatòria i gratuïta, segons 
la primera versió del Projecte de reparcel·lació, aprovada el 25 de setembre del 2000 i 
declarada nul·la per diverses sentències judicials. 

Per cobrir despeses imputades al projecte també es van assignar fons rebuts, tant en 
forma de préstec com de subvencions de capital. 

D’acord amb les dades que recull la comptabilitat municipal, que no han estat analitzades, 
els ingressos imputats al projecte han estat de 4.089.800,00 €; ingressos que no van ser 
traspassats a la Societat, sinó que es van mantenir en els comptes de l’Ajuntament. 

Pel que s’ha exposat, per l’estat de comptes del projecte de reparcel·lació a 31 de de
sembre del 2010 resulta imprescindible agregar la informació que sobre les despeses i 
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ingressos imputats figura tant en els estats financers de l’Ajuntament com en els de la 
Societat. 

D’acord amb la informació de què s’ha disposat, un estat aproximat de comptes del pro
jecte de reparcel·lació seria el següent: 

Quadre 10. Estat de comptes del projecte de reparcel·lació 

Concepte Despeses Finançament 

Societat: 

Despeses imputades 

Ingressos imputats 

Pòlissa de crèdit (vegeu l’apartat 2.1.2) 

11.609.053,51 

8.210.709,58 

2.367.407,52 

Total Societat 11.609.053,51 10.578.117,10 

Ajuntament: 

Despeses imputades 

Ingressos imputats 

2.310.200,00 

4.089.800,00 

Total Ajuntament 2.310.200,00 4.089.800,00 

Total Projecte 13.919.253,51 14.667.917,10 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per la Societat i per l’Ajuntament de Vallirana.  

La Societat no disposa d’un registre que reculli, classificat per propietaris, l’estat de comp
tes d’aquests propietaris envers el projecte de reparcel·lació quant als imports requerits, 
els anul·lats, les devolucions d’ingressos indeguts, els cobraments i el pendent de co
brament, tant pel que fa a les quotes girades per l’Ajuntament com per la Societat. 

Per altra banda, entre la documentació facilitada per la Societat per validar els ingressos 
per quotes urbanístiques hi figuren esborranys o fotocòpies de dos convenis formalitzats 
amb propietaris de finques, resultants de l’actuació que recullen el compromís d’aquests 
d’assumir a càrrec seu obres d’urbanització en compensació d’imports a satisfer per quo
tes urbanístiques. 

2.1.2. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 

A 31 de desembre del 2010, el saldo de l’epígraf Deutes a curt termini amb entitats de 
crèdit era el següent: 

Quadre 11. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 

Concepte Import 

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 2.379.493,56 

Total 2.379.493,56 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia a partir dels majors comptables de l’exercici 2010. 
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Per tal d’atendre el desequilibri financer originat per l’excés de despeses suportades en 
l’execució del projecte respecte de les quotes urbanístiques girades entre els anys 2005 
i 2010, la Societat va formalitzar amb una entitat financera diverses operacions de tre
soreria. 

La darrera pòlissa, amb venciment l’octubre del 2010, no va ser renovada ni tampoc can
cel·lada, atesa la manca de capacitat de la Societat per obtenir recursos dels propietaris 
de finques resultants del projecte de reparcel·lació. 

A 31 de desembre del 2010, el saldo creditor que figura en el Balanç de situació, 
2.379.493,56 €, difereix en 12.086,04 € del reconegut per l’entitat financera, que és de 
2.367.407,52 €. La Societat té registrada aquesta diferència com a efectiu mantingut en el 
compte bancari. 

Aquesta operació ha estat cancel·lada el 12 de desembre del 2011 mitjançant la forma
lització d’una operació d’endeutament a llarg termini amb una altra entitat financera. 

L’operació d’endeutament a llarg termini ha estat avalada per l’Ajuntament de Vallirana en 
la sessió del Ple de la corporació del dia 24 de novembre del 2011. D’acord amb el que 
disposa l’apartat vuitè de l’article 49 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, 
les operacions de concessió d’avals per part de corporacions locals a favor de societats 
mercantils participades s’han de sotmetre a fiscalització prèvia de la Intervenció general 
municipal, i han de ser comunicades a la Direcció General de Política Financera i Asse
gurances de la Generalitat de Catalunya. No s’ha acreditat que l’atorgament de l’aval fos 
comunicat a l’esmentada direcció general. 

Periodificació d’interessos de les operacions de tresoreria 

La Societat aplica el criteri de caixa per al reconeixement dels interessos acreditats per les 
operacions de tresoreria. Segons les normes de registre previstes en el Pla general de 
comptabilitat, els interessos s’han de reconèixer a mesura que s’acrediten, independent
ment del moment en què es paguin. 

El mes de gener del 2011, l’entitat financera ha girat la liquidació d’interessos acreditats 
entre octubre del 2010 i gener del 2011 per 54.897,73 €, dels quals 45.185,83 € han estat 
acreditats en l’exercici 2010. D’acord amb el principi de meritació la xifra de 45.185,83 € 
s’hauria d’haver registrat a 31 de desembre del 2010 com a despesa financera d’aquest 
exercici, amb abonament a un compte de passiu corrent representatiu de deutes amb 
entitats de crèdit. 
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2.1.3. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 

A 31 de desembre del 2010, el saldo de l’epígraf Deutes amb empreses del grup i as
sociades a curt termini era el següent: 

Quadre 12. Deutes amb empreses del grup i associades 

Concepte Import 

Deutes amb empreses del grup i associades 10.700,00 

Total 10.700,00 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2010. 

El saldo creditor d’aquest epígraf a 31 de desembre del 2010, 10.700,00 €, correspon 
íntegrament al deute que la Societat manté amb l’Ajuntament de Vallirana. Aquest import 
no coincideix amb el saldo del compte de major que recull les operacions amb l’Ajun
tament i que presenta un saldo d’11.683,40 € (no s’ha disposat d’informació que justifiqui la 
diferència de 983,40 €). I tampoc no coincideix amb el saldo que mostra a 31 de desembre 
del 2010 la comptabilitat de l’Ajuntament en relació amb la Societat, que és de 484,44 € a 
favor de l’Ajuntament. 

La conciliació entre el saldo d’aquest epígraf segons la Societat i el saldo segons la comp
tabilitat de l’Ajuntament es mostra en el quadre següent: 

Quadre 13. Conciliació entre saldos segons la Societat i segons l’Ajuntament de Vallirana 

Concepte Import 

Saldo a 31.12.2010 segons la Societat 11.683,40 

Partides només comptabilitzades per l’Ajuntament: 

Ingressos per quotes urbanístiques cobrades per l’Ajuntament i no liquidades a la Societat 
dels anys 2004, 2005 i 2006 

Despeses registrades per l’Ajuntament i no comptabilitzades per la Societat dels anys 2004, 
2005 i 2006 

Altres partides conciliatòries 

693.285,99 

(55.250,02) 

361,47 

Partides només comptabilitzades per la Societat: 

Factures emeses per la Societat i no comptabilitzades per l’Ajuntament dels anys 2005, 2006 
i 2010 

Altres partides conciliatòries 

(641.913,00) 

(7.683,40) 

Saldo a 31.12.2010 segons l’Ajuntament 484,44 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per la Societat i per l’Ajuntament de Vallirana. 

2.1.4. Creditors comercials i altres comptes a pagar 

El saldo de l’epígraf Creditors comercials i altres comptes a pagar es pot desglossar de la 
manera següent: 
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Quadre 14. Creditors comercials i altres comptes a pagar 

Compte Import 

Proveïdors 

Creditors varis 

Administracions Públiques 

851.706,20 

10.118,40 

98.310,60 

Total 960.135,20 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes anuals de l’exercici 2010. 

Proveïdors 

D’acord amb els comptes de major dels quals s’ha disposat per a l’execució dels treballs 
d’auditoria, el saldo de proveïdors és de 846.606,80 €. Hi ha una diferència entre el saldo 
segons els comptes de major i el saldo dels comptes anuals de 5.099,40 €. Aquesta dife
rència registrada en els comptes anuals i no en els comptes de major no ha estat iden
tificada i no s’ha obtingut suport documental. 

Com a conseqüència de la nul·litat de les dues primeres versions del projecte de re
parcel·lació i de la manca d’executivitat de l’acord d’aprovació de la tercera versió del 
projecte, que no permeten requerir quotes urbanístiques, la Societat no disposa dels re
cursos necessaris per afrontar els compromisos adquirits amb tercers, de manera que 
durant l’any 2011 l’Ajuntament s’ha fet càrrec de la pràctica totalitat dels saldos que es 
trobaven pendents de pagament a 31 de desembre del 2010. 

Administracions públiques 

El detall dels saldos a 31 de desembre del 2010 és el següent: 

Quadre 15. Composició de l’epígraf Administracions públiques 

Compte Import 

Hisenda Pública, creditora per IVA 

Hisenda Pública, creditora per retencions a compte de l’IRPF 

89.856,97 

8.453,63 

Total 98.310,60 

Imports en euros.  
Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per la Societat.  

Les dades incloses a les liquidacions trimestrals no coincideixen amb les que es despre
nen dels registres comptables, si bé les diferències no són significatives. 

L’import registrat en les liquidacions presentades a l’Agència Estatal d’Administració Tri
butària (AEAT) pel que fa a l’Impost sobre el valor afegit, com a impost a recuperar, és de 
1.722,00 €, mentre que l’import comptabilitzat per la Societat és de 1.843,63 €. 
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No s’ha disposat dels llibres registre de l’Impost sobre el valor afegit, de manera que no 
s’han pogut contrastar les dades incloses amb les recollides en les declaracions presen
tades per la Societat. 

Sol·licitud d’ajornament en el pagament de la liquidació corresponent al segon trimestre del 
2010 de l’Impost sobre el valor afegit 

D’acord amb la informació facilitada per la Societat, s’ha pogut contrastar el següent: 

• La Societat no va fer efectiu el pagament de la liquidació corresponent al segon tri
mestre del 2010 de l’Impost sobre el valor afegit per 88.134,97 €. 

• Es va sol·licitar l’ajornament o el fraccionament del pagament d’aquest deute. No s’ha 
disposat del document de sol·licitud. 

• L’octubre del 2010, l’AEAT va informar de l’arxivament de la sol·licitud i efectuà una pro
vidència de constrenyiment que inclou un recàrrec de 17.626,99 €, el qual podia reduir
se a la meitat si el pagament del deute tributari es feia efectiu abans del dia 20 de 
novembre. El deute, que sumava un total de 105.761,96 €, no va ser satisfet. S’ha com
provat que a 31 de desembre del 2010 el Balanç de la Societat no incorpora el passiu 
amb l’AEAT derivat del recàrrec de constrenyiment per 17.626,99 €. 

• L’octubre del 2010, l’Ajuntament va formalitzar un contracte de fiançament mercantil en 
garantia d’aval amb una entitat financera per 114.575,46 €, dels quals 88.134,97 €, eren 
de principal; 3.525,40 €, d’interessos de demora, i 22.915,09 €, pel 25% addicional 
sobre principal i interessos. 

• No hi ha constància que el Ple de l’Ajuntament hagués aprovat l’operació d’aval i com 
tampoc de la comunicació a la Direcció General de Política Financera i Assegurances 
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

• Aquest contracte de fiançament no va ser comunicat a l’AEAT. L’abril del 2011 l’AEAT va 
trametre a l’Ajuntament una diligència per embargar els crèdits que la Societat pogués 
tenir a favor seu amb l’Ajuntament, per un import màxim de 97.999,79 €. L’embargament 
no va ferse efectiu, atès que la Societat no mantenia posicions deutores amb l’Ajun
tament. A la data de redacció d’aquest informe, des de l’Ajuntament se’ns manifesta que 
han presentat davant l’AEAT una sol·licitud d’ajornament del pagament. 

Retencions a compte de l’Impost sobre la renda de les persones físiques 

Les retribucions dels administradors i dels membres de consells d’administració tenen la 
consideració de rendiments del treball als quals entre els anys 2008 i 2010 s’havia d’a
plicar una retenció del 35%. 
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Durant aquests exercicis, el tipus de retenció aplicat per la Societat a aquestes retribucions 
va ser del 15%, excepte en el cas del conseller delegat, a qui se li va aplicar una retenció 
del 25%. 

La retenció que no es va fer, sense incloure-hi interessos de demora ni possibles sancions, 
s’estima, per a l’any 2010, en 6.944,31 €. Amb recàrrec de constrenyiment del 20%, l’e-
ventual deute tributari de l’exercici 2010 hauria estat de 8.333,17 €. 

2.2. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

Les incidències detectades en el Compte de pèrdues i guanys relatives als ingressos i les 
despeses, ja s’han posat de manifest en l’apartat 2.1.1, dins de l’epígraf Model comptable 
aplicat. 

2.3. ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

Els comptes anuals de la Societat corresponents a l’exercici 2010 no inclouen l’Estat de 
canvis en el patrimoni net. 

2.4. MEMÒRIA 

La Memòria que integra els comptes anuals no compleix els articles 35 del Codi de 
Comerç i 259 a 261 del text refós de la Llei de societats de capital, pel que fa al contingut 
mínim d’informació requerida. Tampoc no compleix el que preveu el Pla general de comp-
tabilitat perquè no amplia i comenta la informació que contenen els altres documents que 
integren els comptes anuals. 

La Memòria dels comptes anuals de la Societat presenta les mancances, errors i incohe-
rències següents: 

• Quant a l’apartat de la Memòria, activitat de l’empresa, en el qual s’ha de descriure 
l’objecte social i l’activitat a què es dedica, la Societat es limita a referir-se a l’epígraf 
8331 de l’Impost sobre activitats econòmiques, que és la promoció de terrenys. L’acti-
vitat de la Societat no és la d’una empresa promotora de terrenys, sinó la pròpia d’una 
Administració actuant en termes urbanístics. 

• La Societat no aplica els principis de què informa a la Nota 2.2, Empresa en funciona-
ment, meritació, prudència i no compensació, sense indicar-ne els motius. 
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• Els criteris de reconeixement d’ingressos i de despeses aplicats per la Societat fan que 
el resultat de l’exercici sigui igual a zero. En canvi la Nota 3 mostra una proposta 
d’aplicació de resultats amb càrrec a Existències. 

• No s’explica de manera clara el criteri d’imputació d’ingressos i de despeses en el 
Compte de pèrdues i guanys. 

• No s’informa de les contingències que envolten l’activitat de la Societat, bàsicament de 
les relatives als assumptes jurisdiccionals en curs. 

• No s’assenyala que els deutes amb entitats de crèdit estan vençuts des de l’octubre del 
2010 i que no han estat atesos. Tampoc no s’esmenta que el deute està avalat per 
l’Ajuntament. 

• No s’informa de la situació a 31 de desembre del 2010 del deute mantingut amb l’AEAT 
en relació amb la declaració del segon trimestre d’aquest exercici de l’Impost sobre el 
valor afegit, del qual es va sol·licitar l’ajornament o fraccionament en el pagament que 
va ser denegat, amb el corresponent gir del recàrrec de constrenyiment. Tampoc no es 
reflecteix que l’Ajuntament va formalitzar una operació de fiançament d’aquest deute. 

• S’informa que en l’any 2010 no hi ha hagut operacions amb parts vinculades, quan sí 
que n’hi ha hagut, així com que no es mantenen saldos amb l’Ajuntament quan sí que 
n’hi ha. 

• No s’informa sobre la retribució efectiva als consellers. Tan sols es diu que la mitjana de 
juntes a celebrar en l’exercici és de dues i que l’import de les dietes de representació és 
de 200 € per conseller i junta. 

• Les retribucions al president i a la secretària del Consell, així com les del conseller 
delegat que es comuniquen no es corresponen amb les acreditades en l’exercici, 
segons les dades incloses en el resum anual de retribucions i retencions de l’Impost 
sobre la renda de les persones físiques. 

• No es conclou sobre la manca de capacitat de la Societat per generar recursos i per 
afrontar els compromisos adquirits, incidències que qüestionen la continuïtat de les 
seves operacions. 

• No s’informa de la situació financera real de la Societat: no es poden requerir quotes 
urbanístiques per finançar les obres pendents d’executar per manca d’aprovació d’un 
instrument de gestió acceptat pels propietaris, i no es poden assumir els passius com
promesos amb tercers, atesa la manca de recursos financers. No es qüestiona l’apli
cació del principi d’empresa en funcionament. 
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2.5. ACTUACIONS FETES POSTERIORMENT  

No ha estat possible revisar els estats financers de l’exercici 2011, atès que la Societat no 
manté actualitzats els seus registres comptables i fins a la data de finalització del treball de 
camp de l’auditoria no havia comptabilitzat les operacions corresponents als exercicis 
2011 i 2012. 

De la revisió dels extractes bancaris de la Societat corresponents als anys 2011 i 2012 s’ha 
obtingut evidència de la manca d’operativitat de la Societat i de l’existència de recursos 
insuficients que permetin fer efectius els seus compromisos de pagament. 

L’any 2011 l’Ajuntament ha hagut de transferir a la Societat recursos per cancel·lar passius 
ja registrats a 31 de desembre del 2010 per 861.815,25 €, o bé de l’any 2011, per 
268.377,87 €. 

L’Ajuntament de Vallirana ha registrat a l’exercici 2011 1.150.294,51 € en concepte d’as
sistència financera a la Societat, i ha reconegut obligacions per 431.966,71 € de despeses 
derivades del projecte de reparcel·lació. La recuperabilitat d’aquests imports per part de 
l’Ajuntament resulta més que qüestionable, per la qual cosa hauria estat més prudent re
gistrar les operacions d’assistència financera com a aportacions per compensar pèrdues. 
Pel que fa a les despeses derivades del projecte de reparcel·lació, seran recuperables en 
la mesura que s’incloguin en el Compte de liquidació definitiu del projecte i siguin accep
tades pels propietaris. 

El mes de desembre del 2011, la Societat va formalitzar, amb aval de l’Ajuntament, una 
operació d’endeutament a llarg termini amb una entitat financera per 2.400.000,00 € per tal 
de cancel·lar una operació de tresoreria. Mentre no es puguin reprendre les obres d’exe
cució del projecte de reparcel·lació degudament finançades amb el gir de quotes urba
nístiques, l’Ajuntament haurà d’assumir amb càrrec al seu pressupost de despeses les 
quotes d’amortització del préstec. 

L’import del patrimoni net de la Societat, segons el Balanç a 31 de desembre del 2010, és 
de 60.102,00 €. El fons de maniobra pren el mateix valor que el patrimoni net, positiu per 
60.102,00 €. No obstant això, si es consideressin les excepcions que han estat exposades 
en aquest informe, a 22 de juny del 2012, el patrimoni net de la Societat hauria estat ne
gatiu d’1.518.713,45 €, el resultat de l’exercici negatiu de 323.796,79 € i el fons de ma
niobra negatiu de 3.435.347,99 €. Consegüentment la Societat es trobaria incursa en la 
causa de dissolució prevista en el text refós de la Llei de societat de capital, atès que el 
patrimoni net ajustat és negatiu, inferior, per tant, a la meitat de la xifra de capital social, a 
no ser que incrementés el seu capital social. 

El Consell d’Administració de la Societat, en la reunió celebrada el 24 de juliol del 2012, va 
acordar proposar a la Junta General de la Societat la dissolució i liquidació de la mateixa 
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Societat. En aquest sentit, la Junta General de la Societat, en la sessió extraordinària del 
dia 20 de setembre del 2012, va adoptar els acords següents: 

• Aprovar el balanç inventari de la dissolució de la Societat. 

• Acordar la dissolució i liquidació de la Societat i que l’Ajuntament de Vallirana se 
subrogui en els drets i obligacions resultants dels estats financers intermedis tancats, i 
que n’assumeixi les obligacions dels contractes formalitzats per la Societat amb tercers 
que es trobin vigents a la data de finalització d’aquest treball. 

• Considerar que la totalitat de béns, drets i obligacions de l’esmentada Societat mercantil 
s’incorporaran al patrimoni de l’Ajuntament de Vallirana, el qual la succeeix univer
salment. 

• Fer els tràmits i/o comunicacions necessaris als registres públics corresponents de con
formitat amb la normativa aplicable. 

El Ple de l’Ajuntament de Vallirana, en la sessió del dia 20 de setembre del 2012 va acor
dar aprovar els comptes anuals de l’exercici 2010 de la Societat, un cop reformulats pels 
administradors de la Societat en data 24 de juliol del 2012, i que l’aprovació d’aquests 
comptes anuals comportava rectificar i substituir els que ja havien estat formulats i apro
vats pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del 29 de setembre del 2011.1 

Així mateix, en la sessió del Ple ordinari de l’Ajuntament de Vallirana del dia 29 de no
vembre del 2012, es van aprovar els acords següents: 

• Aprovar inicialment la dissolució i liquidació simultània de la Societat mercantil municipal 
íntegrament participada per l’Ajuntament, Societat municipal de promoció urbanística a 
Vallirana, SA, de conformitat amb els acords adoptats per la Junta General de la So
cietat el 20 de setembre del 2012, i amb allò que disposa l’article 23 dels Estatuts 
socials i la normativa mercantil aplicable. 

• Sotmetre a informació pública l’acord de dissolució i liquidació així com els documents 
que integren l’expedient durant un període de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació 
d’edictes en el tauler d’anuncis municipal, Butlletí Oficial de la Província i Diari oficial de 
la Generalitat de Catalunya, per al seu examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions. 

• Considerar aprovada definitivament la dissolució amb liquidació de la Societat, sense 
necessitat d’adoptar un nou acord exprés en el supòsit que durant el període d’in
formació pública no s’hi formulin al·legacions. 

1. Paràgraf modificat a causa de l’al·legació presentada i de la constatació que la certificació de què disposava 
la Sindicatura no s’ajusta a la realitat. 
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• Nomenar liquidadors de la Societat a fi que puguin efectuar les operacions de liquidació 
de la Societat. 

• Considerar que la totalitat de béns, drets i obligacions de l’esmentada societat mercantil 
s’incorporen al patrimoni de l’Ajuntament, el qual la succeeix universalment. 

• Fer els tràmits i comunicacions necessaris als registres públics corresponents de con
formitat amb la normativa aplicable. 

• Facultar tan àmpliament com en dret sigui possible els liquidadors per a la formalització 
de tots els documents públics i privats que siguin necessaris per tal que els acords pre
cedents puguin assolir plena eficàcia jurídica. 

2.6. REVISIÓ DE COMPLIMENT 

De la revisió de les activitats, operacions financeres i documentació relacionada ana
litzades en el decurs del treball s’han posat de manifest alguns aspectes d’incompliment 
de legalitat que es mostren en els apartats que es detallen a continuació. 

2.6.1. Contractació 

No s’ha pogut contrastar que la Societat hagi formalitzat les instruccions internes de con
tractació requerides per l’article 175 de la Llei 30/2007, del 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic. 

L’any 2010 la Societat ha estat pràcticament inactiva. La despesa més significativa ha estat 
de 30.000,00 €, en concepte d’honoraris professionals per a la formalització de la tercera 
versió del projecte de reparcel·lació del polígon industrial de Can Prunera. 

Tot i haverse sol·licitat l’expedient de contractació, no s’ha disposat d’informació respecte 
al procediment d’adjudicació, per la qual cosa la Sindicatura no pot pronunciarse’n sobre 
la legalitat. 

2.6.2. Personal 

Fins al mes de juny del 2010, la Societat ha mantingut en plantilla una única persona, amb 
categoria professional de tècnic, a temps complet, mitjançant un contracte de treball d’o
bra o servei. 

La Societat ha comptat també, fins al mes de desembre del 2010, amb un conseller de
legat, amb qui no mantenia cap relació laboral. 
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L’increment retributiu corresponent a l’any 2010 de l’únic treballador ha estat de l’1,32%. El 
conveni col·lectiu aplicable només preveia un increment de l’1%, mentre que la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010 preveia un increment retributiu del 0,3%. 

Atès que es tracta d’una societat mercantil pública que rep amb càrrec a pressupostos pú
blics aportacions per cobrir dèficits d’explotació, l’increment salarial no podia ser superior 
al 0,3%. 

Per altra banda, el president, la secretària del Consell i el conseller delegat han acreditat 
unes retribucions anuals de les quals a les actes del Consell no hi ha constància que hagin 
estat aprovades. Les retribucions de l’any 2010 han estat, en total, de 37.044,00 €. Aques
tes retribucions han estat imputades com a despeses de la reparcel·lació, la qual cosa no 
resulta evident. 

2.6.3. Formulació i tramitació del pressupost 

El Consell d’Administració de la Societat va formular el pressupost de l’exercici 2010 en la 
sessió del 10 de desembre del 2009, fora del termini previst per la normativa aplicable. 

El pressupost de la Societat va ser incorporat al de l’Ajuntament de Vallirana, el qual va ser 
aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 28 de desembre del 2009. 

2.6.4. Operacions de crèdit 

A 31 de desembre del 2010 la Societat mantenia un saldo creditor amb una entitat finan
cera per raó d’una pòlissa de crèdit formalitzada inicialment l’abril del 2005, que comptava 
amb l’aval de l’Ajuntament, per 2.379.494,35 €, que era renovada anualment des d’octubre 
del 2005. 

L’octubre del 2010 la pòlissa no es va renovar i atesa la manca de capacitat financera de 
la Societat tampoc no va poder ser cancel·lada. 

La cancel·lació d’aquesta operació s’ha fet efectiva el desembre del 2011, mitjançant la 
formalització d’una operació d’endeutament a llarg termini, amb una entitat financera di
ferent, amb venciment el desembre del 2016, per 2.400.000,00 € amb l’aval de l’Ajun
tament. 

Segons ha confirmat la secretària municipal de l’Ajuntament de Vallirana, l’atorgament de 
l’aval per part de l’Ajuntament no ha estat comunicat al Departament d’Economia i Co
neixement en cap de les anualitats en què la pòlissa de crèdit ha estat vigent. 
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2.6.5. Normes tributàries 

En relació amb l’aplicació de normes tributàries, cal destacar el següent: 

Impost sobre el valor afegit 

La Societat no va poder atendre el pagament de la liquidació de l’Impost sobre el valor 
afegit corresponent al segon trimestre del 2010. Per tal de garantir el pagament del deute 
tributari, l’Ajuntament va formalitzar un contracte de fiançament. Aquesta operació no va 
ser comunicada al Departament d’Economia i Coneixement. 

Pel que fa als llibres registre de l’Impost sobre el valor afegit, tot i haver estat sol·licitats no 
se n’ha pogut disposar. Per tant, no s’han pogut contrastar les dades incloses en els re
gistres amb les recollides en les declaracions liquidacions d’aquest impost. 

Impost sobre la renda de les persones físiques 

La Societat ha estat practicant retencions sobre les retribucions satisfetes a l’única persona 
que ha tingut en plantilla, als professionals independents i als membres del Consell d’Ad
ministració. 

Pel que fa a les retencions practicades als membres del Consell d’Administració, el tipus 
que s’havia d’aplicar entre els anys 2008 i 2010 era del 35%. La Societat només ha prac
ticat retencions al tipus del 15% excepte en el cas del Conseller Delegat, la retenció apli
cada del qual, en el període 20082010 era del 25%. La retenció que no es va fer, sense 
considerar interessos de demora, s’estima en 32.827,20 €. A aquest import caldria afegirhi 
6.565,44 € en concepte de recàrrec de constrenyiment. 

Impost sobre societats 

La liquidació de l’impost sobre societats corresponent a l’exercici 2010 va presentarse el 
25 de juliol del 2011, dins del termini previst per la normativa vigent. 

Les dades del Balanç i del Compte de pèrdues i guanys incloses a la liquidació, que 
coincideixen amb les que es recullen als major comptables que ha facilitat la Societat per 
al treball d’auditoria, difereixen de les que figuren en els comptes anuals aprovats pel Ple 
de l’Ajuntament. No s’ha pogut conèixer el motiu de les diferències. 

Declaració anual d’operacions amb terceres persones 

Pel que fa a la revisió de les operacions incloses en la declaració anual d’operacions amb 
terceres persones cal dir el següent: 
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• La declaració no inclou operacions acreditades en l’any 2010 segons registres comp
tables amb propietaris de finques resultants de la reparcel·lació, en concepte de quotes 
urbanístiques girades. 

• La declaració inclou operacions que no figuren en els registres comptables de l’exercici 
2010, vinculades també a propietaris de finques reparcel·lades, si bé es desconeix la 
naturalesa de les operacions que s’han comunicat. 

2.6.6. Comissions de gestió per al cobrament de quotes urbanístiques 

S’ha comprovat que la gestió del cobrament de quotes urbanístiques està encomanada a 
una societat mercantil de capital íntegrament privat. La Societat paga en concepte de 
premi de cobrança l’equivalent al 0,5% de les quotes urbanístiques girades. 

El 29 de desembre del 2011 la Intervenció Municipal de l’Ajuntament va emetre un informe 
d’advertiment de legalitat, segons el qual el contracte signat per a la gestió del cobrament 
de quotes urbanístiques era nul de ple dret, atès que, d’acord amb la normativa vigent, els 
tributs locals només poden ser gestionats de forma directa per l’entitat local o per un ens 
territorial superior, mitjançant un conveni. 

2.6.7. Formulació, aprovació i dipòsit dels comptes anuals 

Els comptes anuals de l’exercici 2010 van ser presentats i aprovats fora del termini previst 
per la normativa mercantil vigent. Així mateix, no hi ha constància que els comptes anuals 
hagin estat signats pels administradors de la Societat. 

Fins al 22 de juny del 2012 no hi ha constància que els comptes anuals hagin estat dipo
sitats en el Registre mercantil. 

2.6.8. Presentació de llibres oficials 

La Societat no havia presentat els llibres oficials de l’exercici 2010 al Registre mercantil per 
a la seva legalització. 

2.6.9. Llibres d’actes 

Tot i que la secretària del Consell d’Administració de la Societat manté un arxiu de les 
actes de les sessions del Consell i del Ple de l’Ajuntament, la Societat no disposa de llibres 
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d’actes enquadernats en els quals figurin transcrites cronològicament les actes dels òr
gans de govern. La manca d’aquests llibres comporta que no pugui verificarse que s’hagi 
disposat de totes les actes de les sessions celebrades ni que existissin altres acords, a 
més dels recollits en les actes analitzades, que poguessin tenir incidència en els comptes 
anuals. 

2.6.10. Inclusió de la Societat en el Registre d’ens locals de Catalunya 

La Societat va formalitzar la seva inscripció en el Registre d’ens locals de Catalunya el dia 
12 de desembre del 2011, set anys després d’haver estat constituïda. 

2.6.11. Normes estatutàries 

Conforme a la normativa vigent, la Societat té la condició d’entitat urbanística especial, el 
que li permet, sempre que operi com a Administració actuant, assumir competències urba
nístiques en matèria de planejament i de gestió urbanística. Tot i que el 30 de setembre del 
2004 el Ple de l’Ajuntament de Vallirana va encomanar a la Societat la gestió del polígon 
industrial de Can Prunera, en l’acord adoptat no hi ha constància expressa de l’atorgament 
a favor de la Societat de la condició d’Administració actuant, ni que l’acord fos sotmès a la 
publicitat requerida per la normativa vigent (vegeu l’apartat 1.2.2.1). 

3. CONCLUSIONS 

La Sindicatura ha fiscalitzat el Balanç, el Compte de pèrdues i guanys, l’Estat de canvis en 
el patrimoni net i la Memòria de la Societat Municipal de Promoció Urbanística a Vallirana, 
SA, corresponents a l’exercici 2010. Els administradors de la Societat són els responsables 
de formular i presentar aquests documents, d’acord amb el marc normatiu d’informació 
financera aplicable a la Societat. 

Atès l’efecte molt significatiu de les excepcions descrites en l’apartat 3.1, Observacions, 
els comptes anuals de l’exercici 2010 no expressen la imatge fidel del patrimoni i de la 
situació financera de la Societat Municipal de Promoció Urbanística a Vallirana, SA, a 31 
de desembre del 2010, ni dels resultats de les seves operacions corresponents a l’exer
cici anual finalitzat en l’esmentada data, de conformitat amb el marc normatiu d’infor
mació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comp
tables. 
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3.1. OBSERVACIONS  

A continuació es fa un resum dels aspectes més significatius que s’han posat de manifest 
en la fiscalització. 

Auditoria dels comptes anuals 

Limitacions a l’abast del treball 

Les limitacions a l’abast del treball detectades són les següents: 

1) Condició d’Administració actuant 

No hi ha constància expressa de l’atorgament a favor de la Societat, de la condició d’Admi
nistració actuant, ni que l’acord fos sotmès a la publicitat requerida per la normativa vigent 
(vegeu l’apartat 1.2.2.1). 

2) Quotes urbanístiques 

Les quotes urbanístiques requerides des de l’any 2001 per finançar les obres d’urbanit
zació han estat girades de forma alternativa per l’Ajuntament i per la Societat. 

Per tal de determinar l’estat de comptes amb tots els propietaris de finques resultants de la 
reparcel·lació és imprescindible disposar d’un registre que reculli, classificat per tercers, 
els imports requerits, els anul·lats i les devolucions d’ingressos indeguts a conseqüència 
de sentències judicials fermes, els cobrats i el que està pendent de cobrament. Ni la Socie
tat ni l’Ajuntament disposen d’aquest registre (vegeu l’apartat 2.1.1). 

3) Registres comptables de les quotes urbanístiques 

Als registres comptables de la Societat no hi ha constància del reconeixement de drets per 
quotes urbanístiques que haurien d’haverse girat a determinats propietaris en compen
sació d’obres d’urbanització a càrrec seu. No s’ha pogut validar la realitat física d’aquestes 
obres ni el seu import (vegeu l’apartat 2.1.1). 

La manca d’enregistrament d’aquestes operacions qüestiona la integritat dels ingressos 
per quotes urbanístiques que figuren enregistrats en la comptabilitat. 

4) Manteniment dels registres comptables 

La Societat no manté actualitzats els seus registres comptables, ja que no s’han compta
bilitzat fins al juny del 2012 les operacions corresponents a l’exercici 2011. Aquesta cir
cumstància no permet efectuar una revisió acurada dels fets posteriors, succeïts entre la 
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data de tancament dels comptes anuals de l’exercici 2010 i la d’emissió de l’informe 
d’auditoria (vegeu l’apartat 2.5). 

Incompliment de principis i criteris comptables 

En la revisió dels comptes anuals de l’exercici 2010 s’han detectat diferents incompliments 
dels principis i criteris comptables que són d’aplicació a la Societat, els quals es detallen a 
continuació: 

5) Model comptable aplicat 

La Societat registra com a Existències els costos imputables al projecte de reparcel·lació i 
els ingressos rebuts en concepte de quotes urbanístiques. D’acord amb els principis i cri
teris comptables aplicables els costos s’haurien de reconèixer com a Immobilitzacions 
materials executades per compte de tercers, i les quotes urbanístiques haurien de reflectir
se en el Balanç com a passiu exigible. En cap cas, d’acord amb el principi comptable de 
no compensació, els costos i els ingressos poden figurar en el Balanç compensant el valor 
dels actius que financen (vegeu l’apartat 2.1.1). 

6) Partides no incloses en el compte de liquidació provisional 

Les despeses de gestió imputades a l’actuació per la Societat inclouen partides acredi
tades entre els anys 2005 i 2010 per 1.974.091,55 € no recollides en el compte de liqui
dació provisional. Així mateix, entre els ingressos imputats al projecte hi ha transferències 
corrents rebudes de l’Ajuntament i ingressos financers i d’altres, que han de compensar 
part de les despeses esmentades per 234.631,96 €. 

La recuperació per part de la Societat d’aquestes despeses, netes d’ingressos, per 
1.739.459,59 € és incerta, en la mesura que les despeses hauran de ser degudament jus
tificades i formalitzades en una operació jurídica complementària. Amb criteris de pru
dència, cal entendre les despeses com a no recuperables i haurien d’haverse imputat 
com a despeses i ingressos corrents de la Societat (vegeu l’apartat 2.1.1). 

7) Periodificació de despeses 

A 31 de desembre del 2010 hi ha acreditades despeses per interessos d’operacions de 
tresoreria a curt termini, per 45.185,83 €, que han estat comptabilitzades com a passiu de 
la Societat en l’exercici 2011 (vegeu l’apartat 2.1.2). 

8) Hisenda pública 

Les retencions practicades entre els anys 2008 i 2010 a compte de l’Impost sobre la renda 
de les persones físiques sobre les retribucions acreditades pels consellers de la Societat 
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han estat inferiors a les que eren procedents segons la normativa vigent. La retenció que 
no es va efectuar s’estima en 39.392,64 €, recàrrecs inclosos. El passiu del Balanç no 
recull cap tipus de provisió per les obligacions que puguin derivar-se per a la Societat en 
cas d’una inspecció de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (vegeu l’apartat 2.6.5). 

El Balanç tampoc no inclou el recàrrec de constrenyiment corresponent a la providència de 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària en relació amb la manca de pagament de la 
liquidació corresponent al segon trimestre del 2010 de l’Impost sobre el valor afegit de 
17.626,99 € (vegeu l’apartat 2.1.4). 

9) Saldo de proveïdors no identificat 

Es manté en el Balanç la quantitat de 5.099,40 € corresponent a un saldo amb proveïdors 
que no ha estat identificada i de la qual no s’ha obtingut suport documental (vegeu l’a-
partat 2.1.4). 

10) Informació inclosa en els comptes anuals 

De la informació inclosa en els comptes anuals de l’exercici 2010 cal fer les observacions 
següents: 

• Els comptes anuals no inclouen l’Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a 
l’exercici 2010 (vegeu l’apartat 2.3). 

• La Memòria dels comptes anuals de l’exercici 2010 no recull informació sobre la situació 
de diferents assumptes jurisdiccionals plantejats per diferents propietaris de finques 
resultants del projecte de reparcel·lació del Pla parcial de la zona industrial de Vallirana 
de Can Prunera, davant l’Ajuntament de Vallirana, la Comissió d’Urbanisme de Barce-
lona i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, ni tampoc respecte al possible 
efecte dels esmentats assumptes sobre els comptes anuals de l’exercici 2010 (vegeu 
l’apartat 2.4). 

• La Memòria que acompanya els comptes anuals no compleix els requisits mínims d’in-
formació exigits per la normativa aplicable, quant a completar, ampliar i comentar la 
informació que contenen els altres documents que integren els comptes anuals. Està 
formalitzada a partir d’uns redactats estandarditzats que no inclouen informació suficient 
sobre les activitats de l’empresa, els principis i normes comptables obligatoris aplicats, 
les normes de registre i valoració i altres dades (vegeu l’apartat 2.4). 

Revisió de compliment 

A continuació es detallen les principals anomalies detectades en la revisió de les activitats, 
operacions financeres i documentació relacionada, efectuada en el decurs del treball d’au-
ditoria. 
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11) Personal 

L’increment retributiu corresponent a l’any 2010 de l’únic treballador ha estat de l’1,32%. 
Atès que es tracta d’una societat mercantil pública que rep amb càrrec a pressupostos 
públics aportacions per cobrir dèficits d’explotació, l’increment salarial no podia ser su
perior al 0,3% (vegeu l’apartat 2.6.2). 

Així mateix, en les actes del Consell d’Administració de la Societat no hi ha constància de 
l’aprovació de les retribucions del president, de la secretària del Consell i del conseller 
delegat de la Societat (vegeu l’apartat 2.6.2). 

12) Formulació i tramitació del pressupost 

El Consell d’Administració de la Societat va formular el pressupost per a l’exercici 2010 en 
la sessió del dia 10 de desembre del 2009, fora del termini previst per la normativa apli
cable (vegeu l’apartat 2.6.3). 

13) Procediments de tutela financera 

La Societat, que està sotmesa als procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals, no ha comunicat al Departament d’Economia i Coneixement la concessió d’un aval 
per part de l’Ajuntament de Vallirana (vegeu l’apartat 2.6.4). 

14) Normes tributàries 

Impost sobre el valor afegit 

La Societat no va poder atendre el pagament de la liquidació corresponent al segon tri
mestre del 2010 relatiu a l’Impost sobre el valor afegit. No s’ha pogut disposar dels llibres 
registre d’aquest impost, la qual cosa no ha permès contrastar les dades incloses en els 
registres amb les recollides en les declaracions liquidacions (vegeu l’apartat 2.6.5). 

Impost sobre la renda de les persones físiques 

Pel que fa a l’Impost sobre la renda de les persones físiques, les retencions practicades als 
membres del Consell d’Administració han estat inferiors a les ordenades per la normativa 
aplicable (vegeu l’apartat 2.6.5). 

Impost sobre societats 

En relació amb l’Impost sobre societats, les dades del Balanç i del Compte de pèrdues i 
guanys incloses a la liquidació difereixen de les que figuren en els comptes anuals apro
vats pel Ple de l’Ajuntament (vegeu l’apartat 2.6.5). 
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Declaració anual d’operacions amb terceres persones 

La declaració anual d’operacions amb terceres persones no inclou la totalitat de les opera
cions acreditades en l’any segons els registres comptables. Així mateix inclou operacions 
que no consten en els registres comptables (vegeu l’apartat 2.6.5). 

15) Formulació, aprovació i dipòsit dels comptes anuals 

Els comptes anuals de l’exercici 2010 van ser aprovats i presentats fora del termini previst 
a la normativa. Tampoc no hi ha constància que hagin estat signats pels administradors de 
la Societat (vegeu l’apartat 2.6.7). 

16) Presentació de llibres oficials 

No s’ha disposat d’informació relativa a si la Societat ha presentat al Registre mercantil per 
a la seva legalització, els llibres oficials corresponents a l’exercici 2010 (vegeu l’apartat 
2.6.8). 

17) Llibres d’actes 

No hi ha constància que la Societat disposi del Llibre d’actes enquadernat en el qual fi
gurin transcrites cronològicament les actes dels òrgans de govern (vegeu l’apartat 2.6.9). 

18) Normes estatutàries 

No s’ha pogut verificar que la Societat tingui la condició d’Administració actuant de l’ac
tuació del polígon industrial de Vallirana segons acord del Ple de l’Ajuntament degudament 
sotmès a publicitat (vegeu l’apartat 2.6.11). 

3.2. RECOMANACIONS 

Per tal de millorar la gestió, caldria que l’Ajuntament de Vallirana, com a successor uni
versal de la Societat, apliqués les recomanacions que s’exposen a continuació: 

1) Despeses d’urbanització a càrrec dels propietaris i despeses imputades al projecte 
de reparcel·lació 

La inclusió d’una sèrie de despeses com honoraris de gestoria, d’advocats i de procu
radors en procediments contenciosos, de redacció de les diferents versions del projectes 
de reparcel·lació; dietes dels consellers; despeses de personal i despeses financeres, en 
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el compte de liquidació provisional de la reparcel·lació, caldria que fossin acceptades pels 
propietaris en el període d’informació pública del projecte, o bé a posteriori mitjançant la 
formalització d’una operació jurídica complementària del projecte. 

2) Quotes urbanístiques 

Atès que entre els anys 2001 i 2010 tant l’Ajuntament de Vallirana com la Societat han 
requerit als propietaris de finques reparcel·lades el pagament de quotes urbanístiques per 
finançar les obres d’urbanització del polígon, i les han comptabilitzat en els seus respectius 
estats financers, per actualitzar la posició actual deutora o creditora dels propietaris caldria 
disposar d’un estat de comptes consolidat, classificat per propietaris, en què es poguessin 
justificar els imports requerits, els anul·lats, les devolucions d’ingressos indeguts, els im
ports cobrats i el imports pendents de cobrament. 

A aquest estat caldria incorporarhi el cost de les obres finançades directament per de
terminats propietaris, acreditantlo degudament, ja que els imports satisfets hauran de ser 
objecte de distribució entre tots els propietaris. 

3) Continuïtat de les obres d’urbanització 

Atès que la represa de les obres d’urbanització requereix consensuar amb els propietaris 
de finques resultants de la reparcel·lació el contingut del projecte de reparcel·lació per tal 
que acceptin la seva contribució al finançament del projecte, caldrà avaluar l’abast i el 
grau d’execució de les obres executades fins a la data, tant per l’Ajuntament com per la 
Societat i per alguns propietaris. 

Un cop es disposi de la informació sobre l’estat de situació del projecte de reparcel·lació 
caldrà actualitzar el pressupost de les obres pendents d’execució, d’acord amb les pres
cripcions tècniques previstes en el projecte d’urbanització. Posteriorment serà necessari 
establir el calendari per iniciar el projecte d’urbanització. 

D’acord amb el contingut de determinades sentències fermes sobre la primera i segona 
versió del projecte de reparcel·lació, per al requeriment de les futures quotes urbanístiques 
caldrà establir també una gradació sobre els imports a requerir als propietaris, prenent en 
consideració si les parcel·les es troben ja dotades de part dels serveis urbanístics neces
saris perquè esdevinguin sòl urbà, de manera que els seus propietaris no hagin de con
tribuir al finançament de les despeses d’urbanització en la mateixa proporció que aquells 
les finques dels quals no estiguin urbanitzades en la mateixa mesura. 

Caldrà sotmetre també a consideració dels propietaris l’aprovació de les despeses d’urba
nització imputades al projecte fins a la data de l’actuació tant per l’Ajuntament com per la 
Societat. 
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4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

De conformitat amb la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el pro
jecte d’aquest informe de fiscalització va ser tramès, el dia 7 de novembre del 2013, a 
l’Ajuntament de Vallirana. 

La resposta de l’Ajuntament de Vallirana, de 12 de desembre del 2013, amb registre de 
sortida número 3022, de 12 de desembre del 2013, i amb registre d’entrada a la Sindi
catura de Comptes número 6086, de 12 de desembre del 2013, una vegada conegut el 
projecte d’informe, és la que es reprodueix a continuació: 

Sindicatura de Comptes  
Av. Litoral, 12, 14  
08005Barcelona  

Senyors, 

Us trametem al·legacions a l’informe 6/2011E de la Sindicatura de Comptes en 
relació a la Societat Municipal de Promoció Urbanística a Vallirana S.A. 

Atentament, 

El Secretari 
Vallirana, 12 desembre de 2013  

AL·LEGACIONS A L’INFORME 6/2011–E DE LA SINDICATURA DE COMPTES EN 
RELACIÓ LA SOCIETAT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ URBANÍSTICA A VALLIRANA 
S.A. 

En relació a l’informe amb referència 6/2011E de la Sindicatura de Comptes i dintre 
del període legal per efectuar al·legacions al mateix, l’Ajuntament de Vallirana efectua 
les següents consideracions:  

Primer.- Sol·licitem la inclusió de les dades relatives a les dates d’inici i final dels 
treballs de camp i d’elaboració de l’informe, amb la inclusió de les peticions d’en
trega de documentació addicional requerides per la Sindicatura a l’ajuntament.  
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Segon.- En l’apartat 2.5 (pàgina 31), Es fa referència a què:” El Ple de l’Ajuntament en 
sessió del dia 20 de setembre de 2011 [sic] va acordar aprovar els comptes anuals 
de l’exercici 2012 [sic] de la societat, un cop van ser reformulats pels Administradors 
de la societat en data 24 de juliol de 2012. L’aprovació dels comptes comportava 
substituir i rectificar els formulats en el seu dia i aprovats pel Ple d l’ajuntament el 29 
de setembre de 2011, que van ser dipositats en el Registre Mercantil. 

Respecte d’aquest paràgraf dos observacions: 

• Els comptes anuals del 2010 (en la seva versió inicial, l’auditada per la Sin
dicatura) no van ser objecte en cap cas de dipòsit. Ara s’està finalitzant el 
procés de dipòsit dels comptes del 2010, però ja els reformulats. 

• També dir que els comptes reformulats recullen la pràctica totalitat de les in
cidències observades per la Sindicatura en l’execució dels seus treballs i que 
aquests comptes ja recullen degudament ajustada la situació financera i patri
monial de la societat a 31 de desembre de 2010. S’esmenta de passada que els 
comptes inicials van ser reformulats i aprovats de nou, però no s’assenyala la 
importància d’aquest procés, que condueix a què els comptes expressin degu
dament la realitat financera i patrimonial de la Societat i que condueixen a la ne
cessitat de la seva liquidació.  

Tercer.- En l’apartat 2.6.1 de Contractació (pàgina 32), l’informe diu que no s’ha dis
posat d’informació respecte al procediment de contractació, i per tant no es pot pro
nunciar sobre la legalitat del mateix. Al respecte cal dir que en la informació addi
cional requerida per la Sindicatura, l’ajuntament va enviar el document d’adjudicació 
de les obres. L’adjudicació d’aquestes va ser directe, prescindint de tots els tràmits 
legals, sense publicitat, sense concurrència i precisament com es va prescindir de 
seguir el procediment no n’hi ha informació ni la pot haverhi. 

Entenem que en el redactat d’aquest apartat hi ha d’haver un pronunciament sobre la 
legalitat del procediment de contractació de les obres. 

Quart.- En relació a les operacions de crèdit, de l’apartat 2.6.4 (pàgina 33), la pòlissa 
de crèdit formalitzada al 2005, i avalada per l’ajuntament, entenem que s’ha d’es
pecificar que aquesta operació, no tan sols no va ser comunicada al Departament 
d’Economia, si no que tampoc va ser aprovada pel Ple de l’ajuntament, a diferència 
de la operació d’aval de l’ajuntament de la conversió d’aquesta pòlissa en una ope
ració de crèdit a llarg termini, que sí va aprovar el Ple de l’ajuntament i va ser fisca
litzada al desembre del 2011. 

Cinquè.- En l’apartat 2.6.5 (pàgina 34), en relació a l’IVA l’informe diu que tot i que es 
va demanar el Llibre de l’impost sobre el valor afegit, no s’ha disposat del mateix. 
També considerem en aquest punt que la literalitat del redactat no s’ajusta a la rea
litat, doncs la Societat no tenia llibre de registre de l’IVA, per tant seria més adient 
especificar que aquest incompliment legal, no permet contrastar les dades dels re
gistres amb les declaracions de liquidació de l’impost. 

La informació que Sindicatura va demanar a aquest respecte no es va enviar, princi
palment perquè no hi havia Llibre de Registre, i creiem que la matisació és important. 
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Sisè.- També trobem a faltar en l’apartat 3 de conclusions de l’informe una referència 
o unes observacions al fet de què l’Ajuntament decidís no donar validesa als comptes 
inicialment formulats i aprovats i procedís a la seva reformulació i nova aprovació, de 
manera que recollissin la veritable situació de la Societat.  

Creiem que a l’apartat 3.1 d’observacions, la Sindicatura podria fer esment a com va 
afrontar l’Ajuntament la situació de la societat després dels treballs d’auditoria i de les 
decisions que es van adoptar. 

Per altre banda seria important incorporar un nou apartat a la Nota 3.1 que fes 
esment a la reformulació i aprovació dels comptes 2010 entre juliol i setembre de 
2012, així com a la formulació dels comptes de 2011 i d’uns estats financers inter
mitjos a 30/06/2012 elaborats tots dos amb els mateixos criteris que els comptes 
anuals 2010 reformulats, a fi i efecte de reflectir la situació financera i patrimonial de 
la societat de manera correcta, d’acord amb els marc normatiu aplicable. A més 
aquests darrers van servir de base per adoptar l’acord de dissolució de l’entitat. 

Setè.- En relació a la Revisió de compliment, al punt 12[2] de personal (pàgina 40), en 
el que es diu que no n’hi ha constància en les Actes del Consell d’Administració de 
l’aprovació de les retribucions del President, la Secretària i el Conseller Delegat de la 
societat, pot portar a una interpretació equívoca, quan el fet és que l’òrgan competent 
no va aprovar aquestes retribucions, i que seria més ajustat, parlar de la infracció 
dels preceptes legals aplicables en aquesta matèria. 

Vallirana a 11 de desembre de 2013 

El Secretari 

5. COMENTARIS A LES AL·LEGACIONS 

Un cop revisades les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Vallirana es fan els 
comentaris següents: 

• S’ha modificat el paràgraf dotzè de l’apartat 2.5 atès que l’Ajuntament de Vallirana ha 
aportat informació en el tràmit d’al·legacions que posa de manifest la inexactitud de la 
certificació rebuda per la Sindicatura en el període de fiscalització. 

• Les al·legacions no s’han acceptat ja que o bé no s’ajusten als criteris normatius em
prats per la Sindicatura o bé contenen justificacions que fins i tot en alguns casos con
tradiuen certificacions emeses per la Societat. 

2. Punt 11, a la pàgina 39, en l’informe definitiu. (Nota de la Sindicatura) 
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