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Presentació

Aquest exemplar conté la versió consolidada de la Llei 
18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes 
i és el resultat de la integració en aquesta de les mo-
dificacions establertes per la Llei 5/2012, del 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics. 

Concretament, l’article 70 de la Llei 5/2012 conté 
diverses modificacions relatives bàsicament a la ne-
cessitat d’aclarir les funcions del Ple de la Sindica-
tura i les seves normes de funcionament, sobretot 
pel que fa a la presa d’acords i a la formalització 
dels vots particulars dels síndics, a la regulació del 
règim transitori de llur mandat quan s’ha produït 
l’extinció mentre no prenguin possessió els nous 
síndics, i a la regulació de les funcions de la Sin-
dicatura en el sentit d’afegir la competència per a 
designar les persones que l’han de representar en 
les diverses institucions on aquesta tingui repre-
sentació.
També s’aclareix quina és la informació que cal incor-
porar en el programa anual d’activitats, així com la 
documentació que ha de contenir la memòria anual 
d’activitats que la Sindicatura ha de traslladar al Par-
lament. Finalment, s’actualitza la denominació dels 



grups en què es divideixen els cossos de funcionaris 
de carrera de la Sindicatura. 
Finalment, cal advertir que en la consolidació dels 
textos legislatius s’ha incorporat una part del preàm-
bul de la Llei 5/2012, que expressa en termes gene-
rals l’abast i els objectius de la modificació.

Oficina de Qualitat Normativa
Anna Casas i Gregorio
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Llei de la Sindicatura de Comptes

Part expositiva de les normes que regulen 
la Sindicatura de Comptes

Preàmbul de la Llei 18/2010  
Com a desplegament i a l’empara de l’Estatut d’au-
tonomia de l’any 1979, la Llei 6/1984, del 5 de març, 
va regular la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Tenint en compte que la normativa va entrar en 
vigor fa més de vint-i-cinc anys, es fa peremptòria 
la necessitat d’actualitzar la Sindicatura de Comp-
tes per adequar-ne el funcionament, l’àmbit d’actua-
ció i l’estructura a les exigències que es deriven del 
mandat estatutari i de la redefinició del sector públic, 
d’una banda, i de les funcions que, pel que fa al con-
trol, imposa el marc europeu, de l’altra.

L’ordenament jurídic de l’Estat atribueix tant al Tri-
bunal de Comptes com a la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya la funció de control extern, mitjançant 
la fiscalització dels comptes, de la gestió econòmica 
i del control d’eficàcia de les entitats locals catala-
nes. Aquesta atribució de competències es desprèn 
de l’article 136 de la Constitució espanyola, de l’ar-

T E X T  C O N S O L I D AT



16 Llei de la Sindicatura de Comptes

ticle 80 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de la 
Llei orgànica 2/1982, del 12 de maig, del Tribunal de 
Comptes, de la Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sin-
dicatura de Comptes, i de la Sentència del Tribunal 
Constitucional 187/1988, del 17 d’octubre.

L’Estatut d’autonomia del 2006 reconeix, per prime-
ra vegada, la participació de la Sindicatura de Comptes 
en els procediments jurisdiccionals sobre responsabi-
litat comptable i determina que aquesta participació, i 
també les relacions de cooperació que han de mante-
nir la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes, 
s’estableixin per mitjà d’un conveni. Aquest fet també 
fa necessària l’actualització de la Sindicatura.

D’acord amb l’Estatut, la Sindicatura de Comptes 
i el Tribunal de Comptes han de formalitzar un con-
veni que estableixi les relacions de cooperació que 
han de mantenir i els mecanismes de participació en 
els procediments jurisdiccionals sobre responsabili-
tat comptable.

L’Estatut també determina quines són les lleis que 
considera de desenvolupament bàsic i que, per tant, 
requereixen un procediment específic d’aprovació. 
Aquest és el caràcter que atorga a la llei que ha de re-
gular l’estatut personal, les incompatibilitats, les cau-
ses de cessament, l’organització i el funcionament de 
la Sindicatura de Comptes.

Aquesta llei conté cinquanta-set articles, agrupats 
en sis títols: el primer títol és dedicat a la naturalesa, 
les funcions i l’àmbit d’actuació de la Sindicatura de 
Comptes; el segon, a l’organització, les competències i 
l’estructura d’aquest òrgan; el tercer, als procediments; 
el quart, al personal; el cinquè, al règim pressupostari; 
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i el sisè, a les relacions entre la Sindicatura i el Parla-
ment. El text conté, a més, quatre disposicions addi-
cionals, cinc disposicions transitòries, una disposició 
derogatòria que deroga expressament la Llei 6/1984 i 
una disposició final que fixa l’entrada en vigor de la Llei.

Preàmbul de la Llei 5/2012 (extret)
Juntament amb la Llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2012, es presenta aquesta 
llei de mesures fiscals, financeres i administratives i 
de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics, que s’estructura en tres títols: el pri-
mer, dedicat a les mesures fiscals; el segon, dedicat 
a les mesures relatives al règim jurídic de les finances 
públiques i a les mesures en matèria de funció públi-
ca, i el tercer, relatiu a la creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics. En conjunt, aques-
ta llei conté cent setze articles, als quals cal afegir les 
disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i 
finals corresponents, que la completen.

Catalunya, com totes les economies del seu en-
torn, pateix les conseqüències de la crisi econòmica 
i financera internacional. Precisament, els problemes 
estructurals de l’economia catalana que han conduït 
a aquesta crisi i les seves repercussions il·lustren la 
necessitat urgent d’algunes de les mesures adop-
tades en les disposicions d’aquesta llei. Per aquest 
motiu, algunes mesures es dirigeixen a incrementar 
els ingressos –entre aquestes, les mesures tributà-
ries recollides en els títols I i III–, i altres tracten de 
reduir la despesa pública, fonamentalment les que 
recull el títol II, que pretenen una estratègia de racio-
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nalització dels recursos humans al servei de l’Admi-
nistració catalana.

[...]
El títol II de la Llei inclou les mesures relatives al 

règim jurídic de les finances públiques i les modifi-
cacions en matèria de funció pública. Es divideix en 
quatre capítols. 

[...]
El capítol II inclou una mesura que afecta diversos 

òrgans: un òrgan regulador, un de consultiu i un d’es-
tatutari, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-
des, el Consell de Treball, Econòmic i Social de Ca-
talunya i la Sindicatura de Comptes, respectivament.

[...]
Quant a les modificacions proposades amb relació 

a la Sindicatura de Comptes, comporten la modifica-
ció de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, amb l’objectiu d’esmenar 
errors materials i duplicitats innecessàries, la qual co-
sa millora el text normatiu i se simplifiquen tràmits en 
els processos interns de la Sindicatura.

[...]
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Part dispositiva consolidada

TÍTOL I. De la naturalesa, les funcions 
i l’àmbit d’actuació de la Sindicatura

Article 1. Naturalesa i règim jurídic1

 1. La Sindicatura de Comptes és l’òrgan fiscalitzador 
extern dels comptes, de la gestió econòmica i del 
control financer de la Generalitat, dels ens locals i 
de la resta del sector públic de Catalunya.

 2. La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament 
del Parlament, que li delega les funcions que por-
ta a terme, amb plena autonomia organitzativa, 
funcional i pressupostària, d’acord amb les lleis. 
La Sindicatura de Comptes té personalitat jurídica 
pròpia.

 3. La Sindicatura de Comptes, en l’exercici de les 
seves funcions, ha d’actuar amb submissió a l’or-
denament jurídic i amb total independència res-
pecte dels òrgans i ens públics que té subjectes a 
fiscalització.

 4. Les relacions de cooperació entre la Sindicatura 
de Comptes i el Tribunal de Comptes s’establei-
xen per mitjà d’un conveni que, d’acord amb la 
normativa vigent, s’ha de publicar en els diaris 
oficials corresponents. Aquest conveni ha d’es-
tablir els mecanismes de participació en els pro-
cediments jurisdiccionals sobre responsabilitat 
comptable.

1. Vegeu l’article 80 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
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Article 2. Funcions

La Sindicatura de Comptes té les funcions se-
güents:
 a) Fiscalitzar els comptes de la totalitat dels ingres-

sos i les despeses del sector públic de Catalunya, 
definit per l’article 3, per mitjà de l’elaboració d’in-
formes, a fi de determinar-ne la fiabilitat; així ma-
teix, ha de vetllar perquè els comptes s’ajustin a 
la legalitat i l’eficàcia de les operacions correspo-
nents.

 b) Examinar els comptes generals del sector públic 
que formen anualment les administracions que 
l’integren, per mitjà d’agregació o consolidació 
dels comptes de les entitats dependents de cada 
administració, amb relació a la situació econòmi-
ca, financera i patrimonial, els resultats de l’exer-
cici, l’execució i la liquidació dels pressupostos i 
l’assoliment dels objectius.

 c) Controlar, per mitjà d’auditories operatives, la lega-
litat, l’eficàcia, l’eficiència i l’economia de les activi-
tats dels centres de gestió, dels serveis, dels pro-
grames pressupostaris i, en general, de qualsevol 
activitat de contingut econòmic i financer feta pel 
sector públic.

 d) Avaluar el grau de compliment assolit pels ens 
subjectes a fiscalització respecte de llurs objectius 
pressupostaris, per mitjà de l’anàlisi de la gestió, 
els recursos, les activitats, els resultats, els costos 
i els impactes d’aquests ens, tot emprant criteris 
d’eficiència, eficàcia, economia, qualitat, equitat, 
gènere, sostenibilitat o altres criteris que es con-
siderin adequats, i fent recomanacions sobre les 
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possibles innovacions i bones pràctiques per a 
millorar la gestió pública.

 e) Fer el seguiment i donar compte del grau de com-
pliment de les recomanacions aprovades pel Par-
lament derivades dels informes que emet.

 f) Assessorar, emetre dictàmens i respondre a les 
consultes que, en matèria de comptabilitat públi-
ca i de gestió econòmica i financera del sector 
públic, li demani el Parlament.

 g) Fiscalitzar la comptabilitat dels processos electo-
rals l’àmbit dels quals se circumscriu a Catalunya, 
i també la comptabilitat i l’activitat econòmica i fi-
nancera dels partits polítics, les federacions i les 
agrupacions d’electors que participen en aquests 
processos, d’acord amb la normativa reguladora 
del finançament dels partits polítics.

 h) Fiscalitzar les associacions i les fundacions sot-
meses al protectorat de la Generalitat i vinculades 
orgànicament a partits polítics amb representació 
al Parlament.

 i) Exercir les funcions jurisdiccionals relatives a fets 
que poden ésser constitutius de responsabilitat 
comptable, en els termes que es deriven de l’arti-
cle 80.3 de l’Estatut d’autonomia.

 j) Col·laborar amb el departament competent en 
matèria de corporacions locals en el disseny d’ac-
tuacions formatives amb relació a la documenta-
ció que s’ha de lliurar a la Sindicatura de Comptes, 
les quals han de tenir en compte les especificitats 
dels ens locals i, concretament, les que es deri-
ven del nombre d’habitants.

 k) Altres funcions que li delegui el Tribunal de Comptes.
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Article 3. Àmbit d’actuació subjectiu 
de la Sindicatura

Resten subjectes al control de la Sindicatura de 
Comp tes:
 a) Les entitats regulades pel capítol V del títol II de 

l’Estatut d’autonomia i les que depenen del Parla-
ment.

 b) El sector públic de Catalunya, format per:
Primer. L’Administració de la Generalitat.
Segon. L’Administració local de Catalunya.
Tercer. Els organismes, les entitats, les societats 

mercantils, les fundacions del sector públic, els 
consorcis i, en general, qualsevol persona jurí-
dica sota qualsevol modalitat admesa en dret, 
si és participada o finançada majoritàriament 
de manera directa o indirecta per la Generalitat, 
per les corporacions locals o per les universi-
tats públiques catalanes, o si la seva participa-
ció minoritària sumada implica, en un mateix 
ens, participació majoritària.

Quart. Les universitats públiques de Catalunya i 
els òrgans i les entitats que en depenen.

 c) Les persones públiques corporatives creades per 
llei del Parlament amb relació a les activitats, sub-
jectes a fiscalització, que comporten la gestió o 
administració de fons públics.

 d) Els partits polítics amb representació parlamen-
tària, les associacions i les fundacions vinculades 
orgànicament i sotmeses al protectorat de la Ge-
neralitat i les agrupacions d’electors.

 e) Altres entitats que determinin les lleis del Parla-
ment.
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Article 4. Obligacions de les entitats 
fiscalitzades

 1. Les entitats sotmeses a fiscalització han de pre-
sentar els comptes anuals en el termini fixat per 
aquesta llei o per altres disposicions legals.

 2. Als efectes del que estableix l’article 2.g, els partits 
polítics i les associacions i les fundacions sotme-
ses al protectorat de la Generalitat i vinculades 
orgànicament als partits polítics han de presentar 
llur comptabilitat a la Sindicatura de Comptes en 
el termini de sis mesos a comptar del tancament 
de cada exercici. Així mateix, les formacions po-
lítiques i llurs fundacions vinculades amb repre-
sentació institucional han de presentar llur comp-
tabilitat a la Sindicatura de Comptes en el termini 
establert per la normativa electoral. Aquesta do-
cumentació ha de permetre identificar els fluxos 
d’ingressos i despeses. En qualsevol cas, ha de 
formar part d’aquesta documentació la que han 
de trametre al Tribunal de Comptes d’acord amb 
el que estableix la normativa reguladora d’aquest 
òrgan.

 3. Les entitats subjectes a fiscalització tenen el deu-
re de col·laboració i el de subministrament de to-
tes les dades, els documents antecedents o els 
informes que la Sindicatura de Comptes els sol-
liciti. De la mateixa manera, la Sindicatura, en virtut 
d’aquesta obligació de col·laboració, pot obtenir 
directament de qualsevol entitat, persona física o 
jurídica, tant si és pública com privada, la informa-
ció i la documentació que necessiti i que estigui 
relacionada amb les tasques que té encomanades.
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Article 5. Relacions de tercers 
amb la Sindicatura  

 1. La Sindicatura de Comptes pot sol·licitar a qual-
sevol persona física o jurídica que hagi rebut fons 
públics del sector públic, a què fa referència l’ar-
ticle 3, la informació referida exclusivament a la 
destinació d’aquests cabals públics, a efectes de 
verificació i amb la finalitat d’emetre opinió sobre 
el compliment de la destinació dels fons, d’acord 
amb els criteris de concessió.

 2. La Sindicatura de Comptes, per a complir les tas-
ques que té encomanades i en l’àmbit que li és 
propi, pot sol·licitar la col·laboració, l’assistència i 
l’intercanvi d’informació a l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya. Els termes d’aquesta col·laboració s’han 
d’establir per mitjà d’un protocol o d’un conveni.

TÍTOL II. De l’organització, les competències 
i l’estructura de la Sindicatura 

Capítol I. Organització 

Article 6. Òrgans  

Els òrgans de la Sindicatura de Comptes són els se-
güents:
 a) El Ple.
 b) La Comissió de Govern.
 c) Els síndics.
 d) El síndic o síndica major.
 e) La Secretaria General.



Llei de la Sindicatura de Comptes 25

Capítol II. El Ple

Article 7. Composició2  

El Ple és format per set síndics que designa el Parla-
ment, un dels quals el presideix com a síndic o sín-
dica major. El secretari o secretària general assisteix 
al Ple amb veu i sense vot.

Article 8. Funcions3  

El Ple té, entre altres, les funcions següents:
 a) Exercir la funció fiscalitzadora i analitzar i aprovar 

tots els informes de fiscalització.
 b) Aprovar les propostes adreçades al Parlament o, 

si escau, a l’ens fiscalitzat, orientades a millorar els 
serveis que presta el sector públic de Cata lunya.

 c) Aprovar els dictàmens que li siguin sol·licitats en 
l’àmbit de les seves competències.

 d) Proposar el nomenament d’un dels membres per 
al càrrec de síndic o síndica major.

 e) Designar els síndics que han de formar part de la 
Comissió de Govern.

 f) Designar els síndics que han de presidir els depar-
taments.

 g) Aprovar el programa anual d’activitats de la Sindi-
catura.

 h) Proposar i aprovar el conveni a què fa referència 
l’article 80.3 de l’Estatut d’autonomia, relatiu a les 
relacions de cooperació entre la Sindicatura i el Tri-
bunal de Comptes.

2. Vegeu l’article 81 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
3. El text de l’article 8 correspon a la modificació que en va fer l’article 70.1 

de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics. La modificació va entrar en vigor el 24 de març de 2012.
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 i) Autoritzar altres acords de col·laboració amb el 
Tribunal de Comptes, amb altres organismes de 
control extern o amb qualsevol altre tipus d’entitat 
o institució.

 j) Nomenar, substituir i cessar el secretari o secretà-
ria general.

 k) Aprovar els acords que consideri necessaris pel 
que fa a la tramitació dels informes de fiscalitza-
ció, i també pel que fa a l’organització interna de 
la Sindicatura.

 l) Aprovar l’avantprojecte del pressupost de la Sindi-
catura i trametre’l al Parlament perquè el tingui en 
consideració.

  Aprovar la memòria d’activitats i els comptes de la 
Sindicatura.

 n) Determinar l’àmbit competencial de cada depar-
tament per establir l’organització interna de la Sin-
dicatura.

 o) Determinar les atribucions, resoldre els conflictes 
de competència i establir els criteris de coordina-
ció entre els diversos òrgans i departaments de la 
Sindicatura.

 p) Designar les persones de la Sindicatura que l’han 
de representar en les institucions de qualsevol na-
turalesa en què ha de participar.

 q) Designar els síndics que han de comparèixer da-
vant la comissió de la Sindicatura de Comptes del 
Parlament per informar sobre els informes de fis-
calització que es presentin.

 r) Adoptar les disposicions necessàries per a complir 
els objectius que la legislació vigent encomana a 
la Sindicatura.

m)
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 s) Informar el Parlament i, si escau, els tribunals de 
justícia o els òrgans del Ministeri Fiscal de la man-
ca de col·laboració reiterada o de l’obstrucció de 
l’accés a dades que impedeixi o dificulti l’exercici 
de les funcions que li són pròpies.

 t) Proposar les actuacions i mesures correctores 
corresponents per l’incompliment de la normati-
va electoral i de la normativa de finançament dels 
partits i les formacions polítiques.

u) Aprovar i modificar la relació de llocs de treball 
i l’oferta pública d’ocupació i aprovar les bases de 
les convocatòries de selecció de personal de la 
Sindicatura.

 v) Autoritzar la compatibilitat dels síndics.
w) Aprovar el reglament de règim interior de la Sin-

dicatura.
 x) Exercir les altres funcions que estableixi la norma-

tiva vigent.

Article 9. Constitució

 1. El Ple es constitueix vàlidament i pot adoptar 
acords si ha estat degudament convocat i hi as-
sisteixen la majoria dels síndics.

 2. L’assistència dels síndics a les sessions del Ple és 
obligatòria quan hi són convocats degudament. 
Si per causa justificada no hi poden assistir, han 
d’excusar l’absència.

Article 10. Règim de sessions

 1. El Ple acorda els dies i les hores en què s’ha de 
reunir en sessions ordinàries per a exercir les fun-
cions que té assignades.
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 2. El Ple es reuneix amb caràcter extraordinari si ho 
considera convenient el síndic o síndica major o a 
petició de dos síndics, com a mínim. La convoca-
tòria s’ha de fer amb una antelació mínima de dos 
dies hàbils, per mitjà d’una notificació als síndics.

 3. El Ple es pot reunir sense convocatòria ni ordre 
del dia previ, i pot adoptar acords vàlids, si hi són 
presents tots els síndics i es decideix així per una-
nimitat. En aquest cas, el síndic o síndica major 
ha de fixar l’ordre del dia abans de l’inici de la ses-
sió, de comú acord amb tots els membres del Ple.

Article 11. Ordre del dia

 1. La convocatòria del Ple amb l’ordre del dia de ca-
da sessió ordinària s’ha de lliurar als síndics amb 
cinc dies hàbils d’antelació a la data fixada per a 
la reunió. Amb la mateixa antelació, com a mínim, 
ha d’estar a disposició dels síndics, a la Secretaria 
General, tota la documentació a què faci referència 
l’ordre del dia.4

 2. Qualsevol membre del Ple pot sol·licitar al síndic 
o síndica major que inclogui en l’ordre del dia una 
qüestió que sigui competència del Ple. La qüestió 
s’ha d’incloure en l’ordre del dia de la sessió del 
Ple immediatament posterior a la sol·licitud, sem-
pre que es formuli, com a mínim, un dia abans del 
lliurament als síndics de l’ordre del dia correspo-
nent; en cas contrari, s’ha d’incloure en l’ordre del 

4. El text de l’apartat 1 de l’article 11 correspon a la modificació que en va 
fer l’article 70.2 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics. La modificació va entrar en vigor el 24 de març de 
2012.
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dia de la sessió següent del Ple, sens perjudici del 
que s’estableixi per als casos d’urgència.

 3. El Ple no pot adoptar cap acord sobre un tema 
que no ha estat inclòs en l’ordre del dia, llevat que 
amb l’assistència de tots els síndics a la sessió 
s’acordi, per unanimitat, declarar urgent el trac-
tament d’un tema concret.

Article 12. Presa d’acords i secret 
de les deliberacions

 1. Els acords del Ple s’adopten quan els vota favora-
blement la majoria dels membres que participen 
en la sessió. En cas d’empat, el vot del síndic o 
síndica major o del síndic o síndica que el supleix 
és diriment.

 2. El síndic o síndica major i els altres síndics que 
assisteixen a la deliberació poden fer constar, per 
mitjà d’un vot particular, una opinió discrepant, 
tant pel que fa a la decisió adoptada com pel que 
fa als fonaments en què es basa.

 3. La intenció de formular un vot particular s’ha d’ex-
pressar quan el Ple adopta la decisió i s’ha de fer 
constar en l’acta de la sessió. El vot particular 
anunciat s’ha de formalitzar per mitjà d’un escrit 
que s’ha de presentar a la Secretaria General en 
el termini de dos dies hàbils següents a la sessió. 
Els vots particulars s’han d’incorporar a l’acord a 
què fan referència i s’han de publicar amb aquest 
acord.5

5. El text de l’apartat 3 de l’article 12 correspon a la modificació que en va fer 
l’article 70.3 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en esta-
bliments turístics. La modificació va entrar en vigor el 24 de març de 2012.
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 4. Les deliberacions del Ple tenen caràcter reservat. 
Tant les persones que hi assisteixen com les que 
en tenen coneixement per raó de llurs funcions a 
la Sindicatura han de guardar secret sobre les de-
liberacions.

Article 13. Actes de les sessions

 1. El secretari o secretària general ha de redactar 
una acta de cada sessió del Ple, en la qual han 
de constar les persones que hi assisteixen, el lloc 
i la data de la sessió, les qüestions debatudes, els 
acords adoptats i, en cas de votació, la indicació 
de qui ha votat en un sentit i qui en un altre. Si al-
guna de les persones assistents fa constar expres-
sament la voluntat que s’incloguin a l’acta deter-
minades manifestacions que ha sostingut durant 
la sessió, ha de lliurar a la Secretaria General, en 
el termini de dos dies hàbils següents a la sessió, 
un escrit en què consigni el contingut de les mani-
festacions fetes, perquè siguin transcrites en l’acta 
de la sessió.

 2. Les actes són redactades i subscrites pel secretari 
o secretària general, amb el vistiplau del síndic o 
síndica major. L’acta es pot aprovar en la mateixa 
sessió del Ple o en la següent.

Capítol III. La Comissió de Govern

Article 14. Composició

 1. La Comissió de Govern és composta pel síndic 
o síndica major i dos membres de la Sindicatura 
designats pel Ple per a un període de tres anys. 
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La presideix el síndic o síndica major i l’assisteix el 
secretari o secretària general o la persona en qui 
delegui aquesta funció.

 2. En els casos de vacant, absència o malaltia dels 
síndics designats pel Ple perquè formin part de la 
Comissió de Govern, incloent-hi la persona que 
supleix el síndic o síndica major, d’acord amb l’ar-
ticle 30, n’ha de fer la suplència el síndic o síndica 
amb més antiguitat i, si això no és possible, el sín-
dic o síndica de més edat.

Article 15. Funcions

Corresponen a la Comissió de Govern les funcions 
següents:
 a) Acordar, segons la normativa pressupostària, 

les modificacions pressupostàries, llevat dels su-
plements de crèdit i dels crèdits extraordinaris, 
i comunicar-les al Ple i al departament competent 
en matèria de finances.

 b) Acceptar les delegacions que li confiï el Tribunal de 
Comptes i distribuir-ne les tasques.

 c) Determinar el règim general de condicions de tre-
ball del personal de la Sindicatura en el marc de la 
normativa de règim interior de la institució.

 d) Exercir la potestat disciplinària del personal de la 
Sindicatura, sens perjudici de les competències 
del Ple.

 e) Coordinar els serveis de suport de la Sindicatura 
per assegurar el bon govern i la bona administració 
de la institució.

 f ) Exercir qualsevol altra funció que el Ple li dele-
gui.
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Article 16. Règim de sessions i presa d’acords  

 1. El síndic o síndica major ha de convocar la Co-
missió de Govern, amb una antelació mínima de 
vint-i-quatre hores, si ho disposa ell mateix o ho 
sol·licita algun dels altres síndics que en formen 
part. La convocatòria ha dur adjunt l’ordre del dia 
de la sessió corresponent.

 2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, la Co-
missió de Govern es pot reunir i pot prendre acords 
si hi són presents tots els seus membres i així ho 
acorden per unanimitat.

Article 17. Funcionament  

En les deliberacions i els actes de les sessions de la 
Comissió de Govern s’han d’aplicar les mateixes nor-
mes de funcionament establertes per a les sessions 
i els actes del Ple.

Capítol IV. Els síndics  

Article 18. Designació i regles d’actuació  

 1. El Parlament designa els síndics mitjançant una 
votació per majoria de les tres cinquenes parts, per 
a un període de sis anys renovable una vegada. En 
la presentació de les candidatures s’ha de vetllar 
per la presència equilibrada de dones i homes.

 2. La designació de síndic o síndica es fa entre em-
pleats públics de cossos o categories del grup de 
titulació superior, o advocats, economistes i pro-
fessors mercantils, tots de competència recone-
guda i amb més de quinze anys d’exercici profes-
sional.
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 3. No poden ésser designades membres de la Sindi-
catura de Comptes les persones que en els qua-
tre anys anteriors han estat membres del Govern, 
secretaris generals de departament, interventors 
 generals o alts càrrecs responsables de l’ordenació 
de pagaments i de la tresoreria de la Generalitat.

 4. La designació dels síndics és irrevocable.
 5. Els síndics han d’exercir amb independència les 

funcions que tenen assignades.
 6. [derogat]6

Article 19. Competències  

Correspon a cada síndic o síndica:
 1. Elevar al Ple la proposta del programa anual d’ac-

tivitats del departament que té assignat.
 2. Organitzar i dirigir el departament que té assignat.
 3. Presentar al Ple els projectes d’informe de fiscalit-

zació i els altres documents elaborats sota la seva 
direcció.

 4. Proposar al Ple l’elaboració d’informes puntuals, 
elaborar-los i redactar el projecte d’informe cor-
responent que s’ha de presentar al Ple.

 5. Vetllar perquè es compleixin els procediments i es 
practiquin les verificacions suficients per a susten-
tar les conclusions dels informes.

 6. Formular les propostes dels dictàmens que li han es-
tat sol·licitats en l’àmbit del que disposa aquesta llei.

6. L’apartat 6 de l’article 18 ha estat derogat per l’article 70.4 de la Llei 
5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. La 
modificació va entrar en vigor el 24 de març de 2012. El text de l’apartat 
derogat, vigent fins al 23 de març de 2012, era el següent:

«6. Els síndics continuen en l’exercici de les seves funcions si, un cop 
exhaurit el termini del nomenament, no han pres possessió els que 
els han de succeir.»
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 7. Exercir les altres funcions que determini el Ple i les 
que estableix la normativa vigent.

Article 20. Règim d’incompatibilitats

 1. Els síndics han d’exercir llurs funcions amb dedica-
ció plena i absoluta. Llur activitat no és compatible 
amb l’exercici de cap altre lloc, càrrec, representa-
ció, professió o activitat mercantil, professional o 
industrial, de caràcter públic o privat, per compte 
propi o aliè, llevat de les excepcions que estableix 
aquesta llei i dels casos en què, d’acord amb el 
que disposa l’apartat 5, la Mesa del Parlament ho 
autoritzi, sense que puguin percebre, en cap cas, 
més d’una retribució de caràcter fix i periòdic.

 2. La condició de síndic o síndica és incompatible 
amb qualsevol de les següents:

 a) La de membre de qualsevol cambra legislativa, 
d’àmbit autonòmic, estatal o europeu.

 b) La de membre de qualsevol altre òrgan de control 
extern, d’àmbit autonòmic, estatal o europeu.

 c) La de síndic o síndica de greuges.
 d) La de defensor o defensora del poble.
 e) La de director o directora de l’Oficina Antifrau.
 f) La de qualsevol càrrec polític o funció administrati-

va de la Unió Europea, de l’Estat, de les comunitats 
autònomes, de les entitats locals, o dels correspo-
nents organismes autònoms, empreses públiques, 
empreses vinculades, i similars, sigui quina sigui 
llur forma jurídica.

 g) El compliment de funcions directives o executives 
en els partits polítics, en les centrals sindicals o en 
les associacions empresarials.
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 h) La de membre de qualsevol dels organismes as-
sessors del Govern.

 i) L’exercici de qualsevol altra activitat remunerada.
 3. La condició de síndic o síndica és compatible, 

sempre que això no interfereixi en la dedicació de-
guda a la Sindicatura i no es comprometi la impar-
cialitat o la independència en l’exercici del càrrec, 
amb les activitats següents:

 a) Les derivades de l’administració del patrimoni 
personal o familiar, llevat del cas que es tingui 
una participació superior al 10%, individualment 
o conjuntament amb cònjuges, convivents o fills, 
en empreses o entitats que subscriguin contractes 
amb qualsevol administració o entitat del sector 
públic.

 b) La participació ocasional en seminaris, cursos, 
conferències, col·loquis o programes de qualse-
vol mitjà de comunicació social, sempre que no 
sigui conseqüència d’una relació de treball o de 
prestació de serveis.

 c) La participació en seminaris, jornades o confe-
rències organitzats per centres oficials destinats 
a la formació del personal de les administracions 
públiques catalanes, sempre que no tingui caràc-
ter permanent o habitual i que el síndic o síndica 
hi participi per raó del càrrec que ocupa o de la 
seva especialitat professional.

 d) La pertinença a tribunals de tesi.
 e) La participació en entitats sense ànim de lucre.
 4. Són compatibles, en els termes esmentats per 

l’apartat 3, i amb l’autorització prèvia del Ple de la 
Sindicatura, que només pot denegar-les motivada-
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ment, la producció i creació literària, artística, cien-
tífica i tècnica, i també la col·laboració en les publi-
cacions que se’n deriven, sempre que no s’originin 
com a conseqüència d’una relació de treball o de 
prestació de serveis. La denegació motivada pot 
ésser objecte de recurs davant la Mesa del Parla-
ment.

 5. És compatible, en els termes esmentats per l’apar-
tat 3, amb l’autorització prèvia de la Mesa del Par-
lament i amb l’informe previ favorable del Ple de la 
Sindicatura, l’exercici de funcions docents universi-
tàries en règim de dedicació a temps parcial i amb 
una durada màxima d’un semestre en un mateix 
curs lectiu i sempre que no sigui en detriment de 
la dedicació a l’exercici del càrrec.

Article 21. Declaració de no-incompatibilitat

 1. Els síndics han de presentar al Ple, en el termini 
de deu dies a comptar de la presa de possessió, 
una declaració en què facin constar que no es 
troben en cap de les causes d’incompatibilitat 
establertes per l’article 20. Si durant el mandat 
incorren en alguna d’aquestes causes també ho 
han de comunicar al Ple. En cas d’incórrer en in-
compatibilitat, han d’optar entre un dels dos càr-
recs i, si escau, presentar al Parlament un escrit 
de renúncia al càrrec de síndic o síndica.

 2. Els síndics, en el termini de deu dies a comptar de 
la presa de possessió, han de presentar la decla-
ració d’interessos actius i passius al registre que 
a aquest efecte es constitueixi a la Sindicatura de 
Comptes.
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Article 22. Abstenció  
 1. Són causes d’abstenció per als síndics les cir-

cumstàncies següents:
 a) Tenir interès personal en l’assumpte, l’empresa o 

l’ens fiscalitzat, o tenir alguna qüestió litigiosa pen-
dent o una relació de servei amb alguna persona 
interessada.

 b) Tenir parentiu de consanguinitat fins al quart grau, 
o d’afinitat fins al segon grau, amb algun dels 
comptedants o administradors de l’ens objecte 
de fiscalització.

 c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb 
alguna de les persones a què fan referència els 
apartats a i b.

 d) Haver intervingut en els actes o expedients objecte 
de fiscalització abans d’haver estat designat mem-
bre de la Sindicatura de Comptes.

 2. En qualsevol cas, s’ha de considerar que hi ha in-
terès personal determinant d’abstenció, pel que fa 
a una fiscalització concreta, quan un síndic o sín-
dica s’ha trobat en alguna de les circumstàncies 
següents:

 a) Haver tingut a càrrec seu la gestió, la inspecció o 
la intervenció dels ingressos i les despeses de l’ens 
en el període objecte de la fiscalització.

 b) Haver estat titular de la presidència o la direcció, 
o membre del consell d’administració o d’un òr-
gan equivalent, de qualsevol entitat integrada en 
el sector públic de Catalunya en el període objecte 
de fiscalització.

 c) Haver percebut subvencions de l’ens fiscalitzat o 
dels ens i organismes que s’hi relacionen funcio-
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nalment, amb càrrec a fons públics, en el període 
objecte de fiscalització.

 d) Haver estat comptedant davant la Sindicatura de 
Comptes amb relació a l’objecte de la fiscalització.

 e) Haver estat beneficiari o beneficiària d’avals o 
d’exempcions fiscals objecte d’una fiscalització.

 3. El síndic o síndica afectat per alguna de les causes 
d’abstenció determinades per l’apartat 1 ho ha de 
comunicar al síndic o síndica major, perquè ho in-
clogui en l’ordre del dia del Ple següent. El Ple ha 
de decidir si concorre o no la causa d’abstenció 
al·legada i, si escau, ha de designar un altre síndic 
o síndica perquè es faci càrrec de la fiscalització.

 4. En el cas que el Ple acordi causa d’abstenció d’un 
síndic o síndica amb relació a un informe fet sota 
la direcció d’un altre, el síndic o síndica afectat per 
l’abstenció no pot participar en el debat i la votació 
d’aquest informe en el Ple.

Article 23. Recusació  

 1. En el cas que un síndic o síndica no s’abstingui 
quan ho hagi de fer, se’n pot promoure la recusa-
ció per mitjà del procediment corresponent instat 
pel síndic o síndica major, o per qualsevol persona 
interessada en el procediment en què concorre 
la presumpta causa d’abstenció.

 2. Un cop promoguda la recusació d’un síndic o síndi-
ca, el síndic o síndica major n’ha d’informar el Ple al 
més aviat possible. Si el síndic o síndica amb recu-
sació admet la causa de la recusació, s’ha de se-
guir el procediment establert per als casos d’abs-
tenció.
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 3. Si el síndic o síndica interessat nega la causa de la 
recusació, el Ple ha de nomenar una ponència de 
dos síndics per tal de portar a terme, de manera su-
mària, les actuacions indagatòries que es considerin 
pertinents. Aquestes actuacions sumàries han de 
contenir les al·legacions de la persona que ha pro-
mogut la recusació i les del síndic o síndica recusat.

 4. La ponència, en el termini de deu dies des que ha 
estat nomenada, ha de presentar al Ple un informe 
que contingui tots els aspectes de les actuacions 
portades a terme. El Ple, en una sessió extraordi-
nària a què no assisteix el síndic o síndica recusat, 
ha de resoldre la recusació.

 5. Si en les actuacions portades a terme hi ha indicis 
d’una actuació dolosa o culposa del síndic o sín-
dica recusat, per haver intervingut en un assump-
te en què s’hauria d’haver abstingut, s’ha d’iniciar 
un expedient per a exigir responsabilitats, d’acord 
amb el que estableix l’article 26.

Article 24. Suspensió  

 1. El Ple, en els casos de processament o imputa-
ció en un procediment penal d’un síndic o síndica, 
o durant la tramitació del procediment establert 
per l’article 26, pot suspendre cautelarment les 
funcions de la persona afectada.

 2. La suspensió cautelar s’ha d’acordar amb el vot fa-
vorable de la majoria absoluta dels membres del Ple.

Article 25. Cessament  

 1. Els síndics cessen en el càrrec exclusivament per 
les causes següents:
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 a) Per mort.
 b) Per renuncia escrita presentada al Parlament i ac-

ceptada per la Mesa d’aquesta institució.
 c) Per extinció del mandat quan n’expira el termini.
 d) Per incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
 e) Per inhabilitació per a exercir els drets polítics de-

clarada per decisió judicial ferma.
 f) Per condemna mitjançant sentència ferma a causa 

de delicte.
 g) Per incompliment de les obligacions del càrrec.
 2. Quan el cessament es produeix per extinció del 

mandat, el síndic o síndica de què es tracti conti-
nua exercint les funcions del càrrec mentre no pren 
possessió el nou síndic o síndica.7

 3. El cessament per incompliment de les obligacions 
del càrrec s’ha de tramitar d’acord amb el proce-
diment establert per l’article 26.

Article 26. Responsabilitat

 1. Els síndics incorren en responsabilitat quan in-
compleixen les obligacions que els imposa la llei, 
la qual cosa pot comportar el cessament en el 
càrrec.

 2. Quan un síndic o síndica incompleix les obliga-
cions inherents al càrrec, està afectat per alguna 
causa d’incompatibilitat o és objecte de recusa-
ció amb concurrència de dol o culpa reiterada, el 
Ple inicia el procediment establert pel reglament 

7. El text de l’apartat 2 de l’article 25 correspon a la modificació que en va 
fer l’article 70.5 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics. La modificació va entrar en vigor el 24 de març de 
2012.
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de règim interior, que s’ha de basar en els prin-
cipis d’audiència i contradicció, a fi d’establir la 
proposta eventual de resolució. Aquesta proposta 
s’ha d’elevar al Parlament perquè pugui adoptar 
l’acord pertinent, aplicant les mateixes normes de 
procediment establertes per al nomenament dels 
síndics.

 3. No obstant el que estableix l’apartat 2, el procedi-
ment de responsabilitat no s’ha d’iniciar si l’incom-
pliment de les obligacions o l’actuació del síndic 
o síndica, en el cas de recusació, s’ha produït per 
primera vegada durant el seu mandat i existeix cul-
pa. En aquest cas, el reglament de règim interior 
regula el procediment pel qual el Ple pot advertir 
el síndic o síndica.

 4. A l’efecte del que determina l’apartat 2, s’entén que 
hi ha reiteració quan, d’acord amb el procediment 
establert pel reglament de règim interior, el Ple ja 
ha advertit el síndic o síndica afectat o bé el Par-
lament ja l’ha suspès en més d’una ocasió durant 
el seu mandat.

Article 27. Els departaments

 1. La Sindicatura de Comptes s’organitza en depar-
taments. Al capdavant de cada departament hi ha 
un síndic o síndica.

 2. L’adscripció dels síndics als departaments és per 
a períodes de tres anys.

 3. Els síndics, com a responsables de llurs depar-
taments i en l’àmbit de la funció fiscalitzadora as-
signada a la Sindicatura de Comptes, tenen la 
facultat de decidir les verificacions que creguin 
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que són necessàries i de vetllar perquè es portin 
a terme.

Capítol V. El síndic o síndica major

Article 28. Nomenament

 1. El síndic o síndica major, proposat pel Ple d’entre 
els seus membres, és nomenat pel president o 
presidenta de la Generalitat per a un període de 
tres anys.

 2. La proposta per al nomenament del síndic o síndi-
ca major ha de recaure en el síndic o síndica que 
compti amb l’aprovació de la majoria absoluta dels 
síndics que integren el Ple.

 3. Si en la primera convocatòria cap síndic o síndi-
ca no assoleix la majoria absoluta, s’ha de fer una 
segona votació dins les quaranta-vuit hores se-
güents.

 4. Si un cop feta la segona votació cap síndic o síndi-
ca no ha obtingut la majoria absoluta, s’ha de fer, 
dins la setmana següent, una tercera votació en 
què només poden ésser candidats a l’elecció els 
dos síndics que hagin obtingut més vots en la se-
gona votació. En aquesta tercera votació s’ha de 
proposar qui obtingui més vots. En cas d’empat, 
la proposta recau en el síndic o síndica que ha 
exercit més temps com a tal, i si el temps és el 
mateix, en el de més edat.

 5. En el cas que es presenti un únic candidat o can-
didata són aplicables les mateixes majories esta-
blertes per aquest article, per tal d’aconseguir el 
nomenament.
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 6. El síndic o síndica major cessa en el càrrec si 
perd la condició de síndic o síndica abans d’aca-
bar el període del mandat pel qual ha estat es-
collit.

Article 29. Funcions

 1. El síndic o síndica major, pel que fa a les actua-
cions institucionals de la Sindicatura de Comptes, 
té les funcions següents:

 a) Representar la Sindicatura en qualsevol instància 
i presidir-ne els actes corporatius i els oficials.

 b) Fer saber al Parlament el cessament de síndics si 
és per una causa establerta legalment. En el cas 
que el cessament sigui pel compliment del termini 
de renovació, s’ha de comunicar al Parlament amb 
dos mesos d’antelació.

 c) Donar compte al Parlament dels acords adop-
tats pel Ple relatius a incompatibilitats o respon-
sabilitats en què poden haver incorregut els sín-
dics.

 d) Informar dels acords del Ple, en els termes que 
aquest determini i sense infringir el deure de secret 
de les deliberacions.

 2. El síndic o síndica major, pel que fa al funciona-
ment del Ple, té les funcions següents:

 a) Convocar i presidir el Ple i la Comissió de Govern, 
fixar l’ordre del dia de les reunions d’aquests òr-
gans i dirigir-ne les deliberacions.

 b) Vetllar per l’execució dels acords del Ple i de la 
Comissió de Govern.

 c) Decidir amb vot de qualitat els empats que es pro-
dueixin en el Ple o en la Comissió de Govern.
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 d) Traslladar els informes al Parlament, en el termini 
de sis setmanes a comptar de l’aprovació que en 
fa el Ple.8

e) Presentar al Ple l’avantprojecte de pressupost i la 
memòria anual de la Sindicatura.

 3. El síndic o síndica major, pel que fa al funciona-
ment de la Sindicatura de Comptes, té les fun-
cions següents:

 a) Exercir el govern interior de la Sindicatura, la di-
recció i la inspecció superior del personal i les fun-
cions relatives al nomenament, la contractació i, 
en general, el govern i l’administració executiva del 
personal.

 b) Resoldre les qüestions internes no assignades als 
altres òrgans de la Sindicatura.

 c) Exercir d’òrgan de contractació de la Sindicatura, 
autoritzar-ne les despeses, reconèixer-ne les obli-
gacions i ordenar-ne el pagament.

 d) Autoritzar les actes i les certificacions de qualsevol 
mena expedides per la Secretaria General i fer-hi 
constar el seu vistiplau.

 e) Exercir les altres facultats que li reconeix aquesta 
llei.

Article 30. Suplència

En els casos de vacant, d’absència o de malaltia, el 
síndic o síndica major ha d’ésser suplert per un síndic 
o síndica que formi part de la Comissió de Govern, 

8. El text de la lletra d de l’apartat 2 de l’article 29 correspon a la modificació 
que en va fer l’article 70.6 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics. La modificació va entrar en vigor el 24 de 
març de 2012.
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d’acord amb l’ordre següent: en primer terme, pel 
síndic o síndica que fa més temps que en forma part; 
en cas de coincidència de dos o més candidats, i en 
segon terme, pel de més edat.

Capítol VI. La Secretaria General

Article 31. El secretari o secretària general

 1. Al capdavant de la Secretaria General hi ha el 
secretari o secretària general, que és nomenat 
i separat pel Ple. El secretari o secretària gene-
ral s’escull, a proposta del síndic o síndica major, 
d’entre persones que reuneixen la titulació exigida 
per l’article 18.2.

 2. Correspon al Ple determinar si hi ha causes d’in-
compatibilitat del secretari o secretària general, 
i prendre la resolució pertinent. Les causes d’in-
compatibilitat establertes per als alts càrrecs de 
l’Administració de la Generalitat són aplicables al 
secretari o secretària general.

 3. En els casos d’absència, de vacant o de malaltia, 
el secretari o secretària general ha d’ésser suplert 
pel funcionari o funcionària de la Sindicatura de 
Comptes que designi el Ple.

Article 32. Competències

 1. Correspon al secretari o secretària general, pel que 
fa al funcionament del Ple:

 a) Assessorar jurídicament el Ple i la resta d’òrgans 
de la Sindicatura. Aquest assessorament l’ha de 
fer directament o per mitjà de l’Assessoria Jurí-
dica.
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 b) Complir, en general, totes les funcions destinades 
a l’exercici adequat de les competències del Ple, 
de la Comissió de Govern i del síndic o síndica ma-
jor en tot el que fa referència al règim interior de la 
Sindicatura.

 c) Assistir, amb veu però sense vot, a les sessions del 
Ple i de la Comissió de Govern.

 d) Comunicar a les persones interessades, si es-
cau, les decisions del Ple i de la Comissió de 
Govern.

 e) Donar curs a les convocatòries de les reunions or-
dinàries i extraordinàries del Ple i de la Comissió 
de Govern.

 f) Redactar i distribuir l’ordre del dia del Ple, d’a-
cord amb les instruccions del síndic o síndica 
major.

 g) Redactar les actes de les sessions del Ple i de la 
Comissió de Govern, i subscriure-les amb el visti-
plau del síndic o síndica major, després que s’apro-
vin.

 h) Expedir les certificacions relatives a actes, acords 
i documents que li han estat confiats perquè 
els custodiï, amb el vistiplau del síndic o síndica 
major.

 2. Correspon al secretari o secretària general, pel que 
fa a la direcció administrativa i financera de la Sin-
dicatura de Comptes:

 a) Custodiar-ne el Registre general i subscriure dià-
riament la diligència de tancament després d’ha-
ver-hi inscrit tots els documents que han tingut 
entrada a la Sindicatura o n’han sortit, i custodiar 
la resta de la documentació.
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 b) Exercir les facultats que en matèria de personal 
i d’administració li delegui qualsevol òrgan de la 
Sindicatura, i, en concret, sota la direcció supe-
rior del síndic o síndica major; actuar com a cap 
de personal de la Sindicatura.

 c) Actuar com a instructor en els expedients oberts 
amb motiu de faltes comeses pels funcionaris de 
la Sindicatura i elevar la proposta corresponent a la 
Comissió de Govern.

 d) Assistir el síndic o síndica major en l’elaboració 
de l’avantprojecte de pressupost i en el projec-
te de memòria anual d’activitats de la Sindicatura.

Capítol VII. Les unitats de suport 
i el Registre

Article 33. Unitats de suport

 1. Són unitats de suport de la Sindicatura de Comp-
tes:

 a) Les comissions.
 b) L’Assessoria Jurídica.
 c) La Unitat de Comptabilitat i Gestió.
 d) Les determinades per acord del Ple.
 2. El reglament de règim interior ha de determinar 

l’estructura, les funcions i el funcionament de les 
unitats de suport.

Article 34. El Registre general

El Registre general de la Sindicatura de Comptes es 
regeix per la normativa aplicable en aquesta matèria 
i pel reglament de règim interior, que en determina el 
funcionament.
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TÍTOL III. Dels procediments

Capítol I. Disposicions generals

Article 35. Actuacions

 1. La Sindicatura de Comptes, en l’exercici de la fun-
ció fiscalitzadora que té assignada, actua per man-
dat legal, a instància del Parlament o d’ofici.

 2. La Sindicatura de Comptes té plena llibertat per a 
decidir la forma i els procediments per a portar 
a terme les tasques que té encomanades.

 3. En els informes de fiscalització s’han d’esmentar, si 
escau, els escrits rebuts a la Sindicatura de Comp-
tes que exposen fets que poden afectar el resul-
tat de la fiscalització. El principi d’audiència ha de 
restar garantit en tots els casos.

 4. Quan el Ple, arran de la funció fiscalitzadora que 
porta a terme d’acord amb l’article 8, percebi 
l’existència d’actuacions perseguibles administra-
tivament o judicialment, ho ha de fer constar ex-
pressament en l’informe corresponent i ha de tras-
lladar la informació relativa a aquestes actuacions 
a la instància pertinent. També ho ha de comunicar 
al Parlament i a l’ens fiscalitzat.

Article 36. Funció fiscalitzadora i informes

 1. La funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comp-
tes es concreta en l’elaboració o la publicació d’in-
formes, un cop aprovats pel Ple, i en la tramesa 
d’aquests informes al Parlament.

 2. Els informes que elabora la Sindicatura de Comp-
tes són els següents:
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 a) L’informe anual sobre el Compte general de la Ge-
neralitat.

 b) L’informe anual sobre el Compte general de les 
corporacions locals.

 c) Els informes de fiscalització relatius a qualsevol 
dels ens que formen part del sector públic de Ca-
talunya.

 d) Els informes de fiscalització puntuals.
 e) Els informes de fiscalització que s’emetin en 

l’exercici de les funcions establertes per l’arti-
cle 2.g.

 f) Els altres informes que li encomani el Parlament o 
acordi el Ple.

 3. Els informes tenen l’objectiu de pronunciar-se sobre 
un o diversos aspectes als quals s’estén la compe-
tència de la Sindicatura en els termes establerts per 
aquesta llei.

Article 37. Programa anual d’activitats

 1. El programa anual d’activitats és la relació d’infor-
mes de fiscalització que la Sindicatura de Comptes 
preveu d’elaborar durant un any i dels informes en-
comanats pel Parlament que la Sindicatura no ha 
pogut elaborar de manera completa en l’exercici 
en curs. Una cop aprovat, s’ha de donar compte 
del programa al Parlament.

 2. El programa anual d’activitats ha d’incloure l’infor-
me sobre el Compte general de la Generalitat, l’in-
forme sobre el Compte general de les corporacions 
locals, els informes de fiscalització dels comptes 
de totes les entitats que encomani un precepte le-
gal, els informes sol·licitats per mitjà de resolucions 
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del Parlament i els informes que el Ple decideixi 
d’ofici.9

 3. El programa anual d’activitats és vinculant per als 
departaments de la Sindicatura de Comptes. No 
obstant això, el Ple pot modificar el programa a 
instàncies del Parlament o dels departaments.

Article 38. Elaboració dels informes de fiscalització

 1. En els treballs de fiscalització, les verificacions es 
poden portar a terme per qualsevol mitjà probatori 
que sigui fefaent, pertinent i proporcionat.

 2. L’examen de qualsevol expedient, informe o docu-
mentació que tingui transcendència per a elaborar els 
informes de fiscalització es pot fer a les dependènci-
es on s’ha tramitat, a les del servei d’intervenció cor-
responent o a la seu de la Sindicatura de Comptes.

 3. Els informes de fiscalització, des que se n’inicia 
l’elaboració fins a la tramesa de la versió definitiva 
al Parlament o, si escau, a l’ens fiscalitzat, tenen 
caràcter reservat.

Capítol II. L’informe del Compte general de 
la Generalitat i altres informes dels ens que 
formen part del sector públic de la Generalitat

Article 39. Informe anual sobre el Compte 
general de la Generalitat

 1. L’informe anual sobre el Compte general de la Ge-
neralitat té l’objectiu d’emetre una opinió sobre 

9. El text de l’apartat 2 de l’article 37 correspon a la modificació que en va fer 
l’article 70.7 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finance-
res i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics. La modificació va entrar en vigor el 24 de març de 2012.
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l’adequació de la informació econòmica i financera 
presentada, els principis comptables que li són apli-
cables, i també sobre el compliment de la legalitat. 
Així mateix, d’acord amb la informació obtinguda, 
en l’informe s’han de proposar, si escau, les mesu-
res de caràcter general que es considerin neces-
sàries per a millorar la gestió de la Generalitat.

 2. El Compte general de la Generalitat s’ha de pre-
sentar a la Sindicatura de Comptes, per mitjà del 
departament competent en matèria de finances, 
abans del 31 de juliol de l’any següent al del tan-
cament de l’exercici. L’informe anual del Compte 
general s’ha de trametre al Parlament després que 
l’hagi aprovat el Ple de la Sindicatura.

 3. La Sindicatura de Comptes, un cop examinat i 
comprovat el Compte general de la Generalitat, 
ha de trametre l’informe corresponent al Parla-
ment, durant el primer semestre de l’exercici se-
güent al de la presentació del Compte general que 
fa el departament competent en matèria d’econo-
mia i finances.

 4. Les entitats vinculades a la Generalitat o que en 
depenen, a què es refereix l’article 3, han de tra-
metre a la Sindicatura de Comptes, abans del 
30 d’abril de l’any següent al del tancament de 
l’exercici, la liquidació del pressupost, els comptes 
anuals i la memòria de gestió de l’exercici anterior. 
També han de trametre aquesta documentació a 
les entitats en què participen.

 5. Sens perjudici del que estableixen els apartats an-
teriors, la Intervenció General ha de trametre a la 
Sindicatura de Comptes les auditories i els infor-
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mes de fiscalització que ha fet respecte de les en-
titats pertanyents al sector públic de la Generalitat. 
Així mateix, aquestes entitats han de trametre a la 
Sindicatura de Comptes qualsevol altre informe o 
auditoria.

Article 40. Tramitació dels informes 
de fiscalització relatius a la Generalitat

 1. Els departaments de la Sindicatura de Comptes, 
dins llur àmbit competencial, han d’elaborar els 
 informes de fiscalització i redactar els projectes d’in-
forme corresponents.

 2. Els projectes d’informe de fiscalització s’han de tra-
metre a l’ens fiscalitzat perquè presenti, si escau, 
les al·legacions que consideri pertinents. Un cop 
conclòs el tràmit d’al·legacions, el síndic o síndi-
ca responsable ha de presentar al Ple la proposta 
d’informe definitiu perquè l’aprovi.

 3. El Ple pot afegir a les al·legacions, les observaci-
ons, les recomanacions i les conclusions que cre-
gui convenients, quan aprovi definitivament l’infor-
me, i un cop aprovat, l’ha de trametre al Parlament.

Capítol III. L’informe del Compte general 
de les corporacions locals i els informes 
dels ens del sector públic local i d’altres 
ens del sector públic de Catalunya

Article 41. Informe anual sobre el Compte 
general de les corporacions locals

 1. L’informe anual sobre el Compte general de les 
corporacions locals té l’objectiu principal de cons-
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tatar que les corporacions locals reten llurs comp-
tes generals d’acord amb la normativa que regeix 
la matèria. Així mateix, d’acord amb la informació 
rebuda, en l’informe s’han de proposar, si escau, 
les mesures de caràcter general que es conside-
rin necessàries per a millorar la presentació i el 
retiment dels comptes anuals de les corporacions 
locals de Catalunya.

 2. L’informe anual sobre el Compte general de les 
corporacions locals ha de seguir la tramitació es-
tablerta per a l’informe del Compte general de la 
Generalitat. També s’ha de trametre al Parlament 
perquè en tingui coneixement.

 3. Correspon al departament competent l’elaboració 
de la proposta d’informe anual que ha de sotmetre 
al Ple perquè l’aprovi.

 4. Les corporacions locals han de retre els comptes 
de cada exercici, directament, a la Sindicatura de 
Comptes, abans del 15 d’octubre de l’any següent 
al del tancament de l’exercici. Així mateix, s’han 
de trametre les auditories i qualsevol altre infor-
me de control financer d’entitats, subvencions i, si 
s’escau, de qüestions globals de naturalesa eco-
nòmica financera relatives a llur municipi amb les 
recomanacions i les reserves corresponents.

 5. Si els ens locals incompleixen el deure de remis-
sió a la Sindicatura de Comptes de la documenta-
ció que estableix l’apartat 4 o la informació comple-
mentària d’aquesta documentació, un cop donat 
el tràmit d’audiència, sense que s’hagi acreditat 
cap causa justificada de l’incompliment, la Sin-
dicatura de Comptes ho ha de comunicar al de-
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partament competent en matèria d’Administració 
local. D’aquesta manera es pot inscriure en l’inven-
tari públic de control de compliment de les obliga-
cions financeres dels ens locals, que ha d’estar 
a disposició dels departaments de la Generalitat, 
i al departament competent en matèria d’econo-
mia i finances, perquè s’adoptin les mesures desti-
nades a suspendre el lliurament a l’ens infractor de 
subvencions o transferències a què tingui dret amb 
càrrec als pressupostos de la Generalitat, sempre 
que no provinguin d’altres administracions. Aques-
ta suspensió es manté fins que no s’acrediti la re-
missió dels comptes, i no genera, en cap cas, dret 
a compensació financera.10

 6. Als efectes del que estableix l’apartat 5, s’entén 
complert el tràmit de remissió dels comptes si, un 
cop sotmesos al ple de la corporació local de què 
es tracti, no són aprovats però es trameten, amb 
caràcter provisional, a la Sindicatura de Comptes 
amb aquesta condició i amb un certificat adjunt 
que n’acrediti la presentació al ple, sens perjudici 
de l’aprovació posterior per part de la corporació.

Article 42. Tramitació dels informes de 
fiscalització relatius als ens del sector públic 
local i altres ens del sector públic de Catalunya

 1. Els informes de fiscalització han de seguir la tra-
mitació establerta per als informes de fiscalització 
relatius a la Generalitat.

10. El text de l’apartat 5 de l’article 41 correspon a la modificació que en va fer 
l’article 70.8 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finance-
res i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics. La modificació va entrar en vigor el 24 de març de 2012.
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 2. Els ens de l’Administració corporativa catalana 
sotmesa a fiscalització d’acord amb aquesta llei 
han de trametre a la Sindicatura de Comptes, per 
mitjà de llur òrgan tutelar, els comptes anuals i l’in-
forme de l’auditoria abans del 31 de juliol de l’any 
següent al del tancament de l’exercici i la liquidació 
del pressupost.

 3. Els informes s’han de trametre als membres o òr-
gans competents en la gestió i direcció de l’ens 
fiscalitzat, després que el Ple de la Sindicatura 
els hagi aprovat definitivament. Al mateix temps 
se n’ha de trametre una còpia al Parlament i, si 
escau, a l’ens que té encomanada alguna facultat 
de tutela relacionada amb els temes que es trac-
ten en els informes.

Article 43. Informes de fiscalització puntuals

Els informes de fiscalització puntuals tenen l’objectiu 
de verificar una presumpta irregularitat relacionada 
amb algun dels aspectes i ens sotmesos a la fiscalit-
zació de la Sindicatura de Comptes. Tanmateix, cal 
que el departament corresponent consideri adequat 
elaborar aquest informe atenent la rellevància del cas; 
d’altra banda, cal que el Ple acordi d’incloure’l en el 
programa anual d’activitats, sobre la base dels objec-
tius de la Sindicatura i els mitjans a la seva disposició.

Article 44. Publicitat dels informes

 1. L’informe sobre el Compte general de la Generali-
tat, juntament amb les al·legacions que se’n facin, 
s’han de trametre al Parlament i al titular o la titular 
del departament competent en matèria de finan-
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ces. Posteriorment, s’han de publicar íntegrament 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

 2. L’informe anual de fiscalització del Compte gene-
ral de les corporacions locals s’ha de trametre al 
Parlament perquè en tingui coneixement. Només 
les conclusions d’aquest informe s’han de publicar 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

 3. Els informes de fiscalització dels ens del sector pú-
blic de Catalunya s’han de trametre al Parlament, 
als membres o òrgans competents en la gestió i 
direcció de l’ens fiscalitzat i al departament de la 
Generalitat competent en matèria de finances. En 
el cas de les fundacions del sector públic de l’Ad-
ministració de la Generalitat o de l’Administració 
local de Catalunya, els informes també s’han de 
trametre al departament de la Generalitat que té 
adscrites les funcions de protectorat.

 4. El que estableix l’apartat 3 també s’aplica als in-
formes puntuals i a qualsevol altre informe.

 5. Sens perjudici del que estableixen els apartats d’a-
quest article, la Sindicatura de Comptes pot fer 
publicitat dels diferents informes pel mitjà que con-
sideri adequat, un cop el Parlament els ha admès 
a tràmit. En qualsevol cas, els informes s’han de 
fer públics en la seu electrònica de la Sindicatura.

Capítol IV. Altres procediments

Article 45. Col·laboració amb la Sindicatura

 1. El deure de col·laboració el té qualsevol persona, 
física o jurídica, respecte dels béns, fons, efectes 
o cabals públics que té en dipòsit, custòdia o ad-
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ministració, o en la gestió dels quals ha participat o 
participa per qualsevol causa, i també les persones 
físiques o jurídiques perceptores de cabals públics.

 2. El síndic o síndica major, a instàncies del síndic o 
síndica corresponent, ha d’adreçar la petició de 
col·laboració en els procediments als titulars dels 
diversos departaments quan es tracti del sector 
públic de la Generalitat, o als presidents de les cor-
poracions locals corresponents i, en qualsevol altre 
supòsit, a la persona titular del màxim òrgan de 
govern o administració de les altres entitats reque-
rides o a la persona física corresponent, si escau.

 3. Les dades, els estats, els documents o els ante-
cedents sol·licitats han de fer referència als que 
consten o han de constar en els estats comptables 
o en les justificacions corresponents.

 4. L’òrgan que rep una petició de col·laboració de la 
Sindicatura de Comptes està obligat a justificar-ne 
la recepció i a atendre-la en el termini assenyalat, 
llevat que hi hagi impossibilitat de fer-ho. En aquest 
darrer cas, ho ha de raonar degudament quan jus-
tifica la recepció de la petició i ha d’indicar el ter-
mini que necessita per a poder atendre-la.

Article 46. Contractació externa d’especialistes

 1. Quan la Sindicatura de Comptes, atès l’elevat vo-
lum o les especificitats dels informes i per a la rea-
lització de tasques tècniques i de suport, neces-
siti experts en matèries concretes, pot contractar 
amb empreses o persones físiques alienes, en els 
termes establerts per la normativa de contractació 
del sector públic, l’elaboració de qualsevol infor-
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me, estudi o comprovació concreta que consideri 
pertinent.

 2. La direcció i la delimitació de l’abast material i tem-
poral dels estudis i treballs fets per contractació 
externa corresponen, en tots els casos, al síndic o 
síndica responsable en la matèria de què es tracti.

 3. La utilització de serveis externs s’ha de comunicar 
a l’ens que s’ha de fiscalitzar quan aquest hi ha-
gi de tenir una relació directa. En la comunicació 
s’ha d’especificar la identitat de la persona física 
o jurídica que la Sindicatura de Comptes ha con-
tractat i l’abast concret de la intervenció; també 
s’hi ha de fer una referència expressa al fet que 
aquesta persona actua amb una relació de depen-
dència respecte de la Sindicatura.

Article 47. Relacions amb el Tribunal de Comptes

 1. Les relacions de cooperació entre la Sindicatura de 
Comptes i el Tribunal de Comptes es regulen per 
mitjà d’un conveni. Aquest conveni ha d’establir 
els mecanismes per mitjà dels quals la Sindicatura 
de Comptes participa en els procediments juris-
diccionals sobre responsabilitat comptable, sens 
perjudici d’altres funcions que pugui delegar pos-
teriorment el Tribunal de Comptes.

 2. Quan la Sindicatura de Comptes exerceix la funció 
de fiscalització ha d’aplicar els procediments esta-
blerts per la normativa específica de la Sindicatura, 
llevat de les sancions per manca de col·laboració 
que es puguin imposar als ens fiscalitzats.

 3. La Sindicatura de Comptes, quan participa en els 
procediments jurisdiccionals, s’ha d’ajustar a la 
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normativa que regeix per al Tribunal de Comptes, 
sens perjudici de les especificitats organitzatives 
internes de la Sindicatura, regulades per mitjà d’un 
acord del Ple, en els termes establerts pel regla-
ment de règim interior.

TÍTOL IV. Del personal de la Sindicatura  

Article 48. Normativa aplicable  

 1. El personal de la Sindicatura de Comptes es re-
geix per les disposicions contingudes en els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, i amb les especificitats contingudes 
en aquesta llei i les que s’estableixin per acord del 
Ple de la Sindicatura.

 2. Pel que fa al personal de la Sindicatura de Comp-
tes, les competències que, amb relació als fun-
cionaris del Parlament, els Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya con-
fereixen a la Mesa, al president o presidenta i al 
secretari o secretària general del Parlament, cor-
respon d’exercir-les, respectivament, a la Comissió 
de Govern, al síndic o síndica major i al secretari 
o secretària general de la Sindicatura.

Article 49. Principis rectors especials 
de la funció pública de la Sindicatura  

 1. El personal de la Sindicatura de Comptes ha d’ac-
tuar amb submissió a l’ordenament jurídic, amb 
dependència dels òrgans competents de la Sin-
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dicatura i amb total independència respecte dels 
òrgans i els ens públics que estan subjectes a la 
fiscalització de la Sindicatura.

 2. El personal que presta serveis a la Sindicatura de 
Comptes té el deure de mantenir en secret tota la 
informació obtinguda en virtut de la tasca que hi 
fa, sempre que no hagi estat publicada de manera 
oficial.

 3. La Sindicatura de Comptes i, per mitjà d’aquesta, 
el Parlament han de protegir el personal de la Sin-
dicatura en l’exercici de les seves funcions.

 4. En tot allò que no regula la normativa a què fa re-
ferència l’article 48, s’aplica supletòriament la nor-
mativa en matèria de funció pública aplicable a 
l’Administració de la Generalitat.

Article 50. Incompatibilitats

Al personal al servei de la Sindicatura de Comptes se 
li aplica el règim d’incompatibilitats establert pels Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya i la normativa de la Generalitat que li sigui 
aplicable. En concret, a l’oïdor o oïdora de comptes i 
als membres de l’Assessoria Jurídica els és aplicable 
la normativa sobre incompatibilitats establerta per als 
membres del Cos d’Intervenció i del Cos dels Advo-
cats de la Generalitat, respectivament.

Article 51. Agrupació de funcionaris 
de carrera

 1. Els funcionaris de carrera de la Sindicatura de 
Comptes s’agrupen en cossos generals i cossos 
especials.
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 2. Els cossos generals d’administració constitueixen 
els grups següents:11

 a) Grup A1: titulats superiors.
 b) Grup A2: titulats mitjans.
 c) Grup C1: administratius.
 d) Grup C2: auxiliars.
 e) Agrupacions professionals: subalterns.
 3. Correspon al personal dels cossos generals de la 

Sindicatura de Comptes el compliment de funcions 
administratives generals, i també el compliment de 
funcions comunes en l’exercici de l’activitat admi-
nistrativa, que poden ésser d’execució, de control, 
de gestió, d’inspecció, de tramitació o de suport i 
assistència als serveis de cadascuna de les àrees 
d’auditoria i, en general, de les tasques encoma-
nades als serveis generals de la Sindicatura.

 4. Els cossos especials constitueixen els grups 
següents:12

 a) Grup A1: auditors.
 b) Grup A2: ajudants d’auditoria.
 5. Els auditors han d’ésser titulats superiors que acre-

ditin coneixements en els àmbits d’actuació de la 
Sindicatura de Comptes. Els auditors tenen les 
funcions següents:

 a) Controlar, per mitjà de l’anàlisi i l’examen de la do-
cumentació tramesa, els comptes i la gestió eco-
nòmica de les entitats sotmeses al control de la 

11. El text de l’apartat 2 de l’article 51 correspon a la modificació que en va fer 
l’article 70.9 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finance-
res i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics. La modificació va entrar en vigor el 24 de març de 2012.

12. El text de l’apartat 4 de l’article 51 correspon a la modificació que en va fer 
l’article 70.10 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics. La modificació va entrar en vigor el 24 de març de 2012.
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Sindicatura, d’acord amb els criteris que determi-
nin el Ple o els síndics de què depenen.

 b) Lliurar al síndic o síndica de què depenen el re-
sultat de la funció fiscalitzadora efectuada, jun-
tament amb les propostes que considerin con-
venients.

 c) Portar a terme qualsevol altra funció que els sigui 
assignada en l’àmbit d’actuació de la Sindicatura 
establert per l’article 2.

 6. Els ajudants d’auditoria han d’ésser titulats mitjans 
que acreditin coneixements en els àmbits d’actua-
ció de la Sindicatura de Comptes. Els ajudants 
d’auditoria tenen les funcions següents:

 a) Donar suport als auditors en el desenvolupament 
dels treballs de control dels comptes i la gestió 
econòmica del sector públic, per mitjà de les ac-
tuacions d’anàlisi i proposta dels expedients sot-
mesos a aquest control.

 b) Fer propostes i prestar suport en la planificació i 
els treballs de les auditories.

 c) Portar a terme qualsevol altra funció que els sigui 
assignada pels auditors.

Article 52. Representació del personal 
i negociació col·lectiva

Els òrgans i el sistema de representació i negociació 
col·lectiva del personal de la Sindicatura de Comp-
tes, i també el Consell de Personal de la Sindicatura 
que exerceix la representació col·lectiva del personal 
de la Sindicatura, es regeixen pel que disposen els 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya.
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TÍTOL V. Del règim pressupostari 
de la Sindicatura

Article 53. Avantprojecte de pressupost13

 1. La Sindicatura de Comptes elabora el seu avant-
projecte de pressupost, que ha de contenir el con-
junt d’ingressos i despeses que es preveu de ges-
tionar durant l’exercici corresponent.

 2. El síndic o síndica major ha d’elaborar l’avantpro-
jecte de pressupost de la Sindicatura de Comptes 
i l’ha de trametre al Ple perquè el debati i l’aprovi, 
juntament amb l’informe de l’interventor o interven-
tora, i la documentació següent:

 a) Una memòria explicativa.
 b) Una memòria sobre l’adequació de la plantilla pres-

supostària a la relació de llocs de treball vigent i 
sobre la política de contractació de personal que 
és previst d’aplicar.

 c) La liquidació del pressupost de l’any anterior i un 
estat d’execució del pressupost vigent.

 d) Un informe econòmic i financer.

13. Cal tenir present el que estableix l’apartat 1 de la disposició addicional 
vint-i-vuitena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics:
«Vint-i-vuitena. Elaboració i tramitació dels avantprojectes i projectes de 
pressupostos de determinades institucions
» 1. Als efectes del que estableixen l’article 87 de la Llei 24/2009, del 
23 de desembre, del Síndic de Greuges, i l’article 53 de la Llei 18/2010, 
del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, la Mesa Ampliada del Par-
lament, un cop rebuts els projectes de pressupostos, ha d’estudiar i, si 
escau, ha de contrastar amb els titulars d’aquestes institucions l’ade-
quació dels projectes als límits pressupostaris establerts, abans que els 
aprovi el Ple del Parlament. Amb la mateixa finalitat, la Mesa Ampliada 
ha d’estudiar el projecte de pressupost tramès pel Consell de Garanties 
Estatutàries en els termes de l’article 15 de la Llei 2/2009, del 12 de 
febrer, abans que l’aprovi el Ple del Parlament.»
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 3. El Ple, un cop aprovat el projecte de pressupost, 
l’ha de trametre al Parlament perquè el prengui 
en consideració i el tramiti juntament amb el seu 
pressupost.

Article 54. La Intervenció

 1. L’oïdor o oïdora de comptes del Parlament té la 
condició d’interventor o interventora de la Sindi-
catura de Comptes. Li correspon el control intern, 
pressupostari i financer d’aquesta institució.

 2. Si l’oïdor o oïdora de comptes del Parlament dis-
crepa del fons o la forma dels actes dels expedi-
ents examinats, ha de formular les seves objec-
cions per escrit, si bé no s’atura la tramitació de 
l’expedient, sens perjudici de la comunicació de la 
discrepància al Ple de la Sindicatura de Comptes, 
perquè n’estigui informat, i de fer-la constar en la 
memòria anual.

 3. L’oïdor o oïdora de comptes del Parlament té les 
funcions següents:

 a) El control pressupostari intern.
 b) La direcció de la comptabilitat.
 c) El control financer de la Sindicatura de Comptes.
 d) L’elaboració del Compte de la Sindicatura.

Article 55. Fiscalització externa dels comptes 
de la Sindicatura

Correspon a la comissió parlamentària de la Sindica-
tura de Comptes a què fa referència l’article 56 l’exa-
men del Compte de la Sindicatura. El Compte, un cop 
aprovat pel Ple de la Sindicatura, ha d’ésser tramès al 
Parlament com annex a la memòria anual d’activitats.
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TÍTOL VI. De les relacions entre 
la Sindicatura i el Parlament14

Article 56. Comissió parlamentària

 1. Les relacions ordinàries entre el Parlament i la Sin-
dicatura de Comptes s’articulen per mitjà de la co-
missió parlamentària de la Sindicatura de  Comp-
tes.

 2. El Ple de la Sindicatura designa el síndic o síndica 
que presenta cada informe de fiscalització a la co-
missió parlamentària de la Sindicatura de Comp-
tes.

Article 57. Memòria anual d’activitats

La Sindicatura de Comptes ha d’elaborar i elevar al 
Parlament anualment, dins el primer quadrimestre de 
l’any, una memòria de les activitats de l’any anterior, 
que ha d’incloure la informació referent a:
 a) El grau de compliment del programa anual d’acti-

vitats de l’exercici anterior.15

 b) La liquidació del pressupost.
 c) Les objeccions de l’interventor o interventora de 

què el Ple ha conegut.
 d) Les altres actuacions que la Sindicatura ha portat 

a terme en l’exercici anterior.

14. Vegeu el capítol VII del títol IV (articles 161 a 168) del Reglament del 
Parlament de Catalunya.

15. El text de la lletra a de l’article 57 correspon a la modificació que en va 
fer l’article 70.11 de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics. La modificació va entrar en vigor el 24 de març de 
2012.
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Disposicions addicionals

Primera. Aprovació del reglament 
de règim interior16

El Ple de la Sindicatura de Comptes ha d’aprovar el 
reglament de règim interior en el termini de sis me-
sos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Segona. Sistema informàtic

 1. La Sindicatura de Comptes i el departament com-
petent en matèria de finances han de desenvolu-
par els mecanismes perquè la Sindicatura pugui 
accedir, per la via informàtica, a la documentació 
relativa a la liquidació del pressupost.

 2. La Sindicatura de Comptes ha de portar a terme 
les actuacions necessàries per a fer pública, en la 
seva seu electrònica corporativa, la relació de les 
corporacions locals que han incomplert, en els ter-
mes de l’article 41.4, l’obligació de subministrament 
d’informació. La informació s’ha de referir, en qual-
sevol cas, a l’any anterior i a l’any en curs.

Tercera. Personal

És vigent el que disposen l’article 33 de la Llei 
7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i admi-
nistratives, i la disposició addicional primera de la 
Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures fis-
cals i financeres.

16. Vegeu la Resolució de la Sindicatura de Comptes, del 26 de novembre 
de 2012, per la qual es fa públic el Reglament de règim interior de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, aprovat pel Ple de la Sindicatura 
el dia 23 d’octubre de 2012 (DOGC 6269, 7.12.2012, p. 61000-61016).
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Quarta. Entitats creades per l’Estatut

Resten sotmeses a aquesta llei i, per tant, són sus-
ceptibles de fiscalització les entitats regulades pel 
capítol V del títol II de l’Estatut d’autonomia.

Disposicions transitòries

Primera. Vigència del nomenament 
dels síndics

Els síndics que a l’entrada en vigor d’aquesta llei no 
han exhaurit el període per al qual foren nomenats 
continuen desenvolupant aquesta activitat fins a ex-
haurir-lo.

Segona. Incompatibilitats

En el termini d’un mes a comptar de l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei, els síndics han de presentar una 
declaració d’incompatibilitats, d’acord amb el que 
estableix l’article 21.

Tercera. Expedients en tramitació

Els expedients en tramitació a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei es continuen regulant d’acord amb la 
normativa vigent en el moment que es van iniciar.

Quarta. Reglament de règim interior17

Mentre no s’aprova el reglament de règim interi-
or s’apliquen les normes de règim interior vigents, 
en tot el que sigui compatible amb aquesta llei. En 

17. Vegeu la nota a peu de pàgina de la disposició addicional primera, re-
lativa a l’aprovació del Reglament de règim interior de la Sindicatura de 
Comptes.
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qualsevol cas, cal tenir en compte el que disposa la 
normativa reguladora del procediment administra-
tiu aplicable a l’àmbit de l’Administració de la Ge-
neralitat.

Cinquena. Regulació dels cossos

Fins que no es creïn els cossos a què fa referència 
l’article 51.4, aquests es continuen regulant d’acord 
amb la norma de creació de cossos aprovada per la 
Mesa del Parlament el 2 d’octubre de 2007.18

Disposició derogatòria
 1. Resta derogada la Llei 6/1984, del 5 de març, de 

la Sindicatura de Comptes.
 2. Resten derogades les disposicions de rang igual 

o inferior al d’aquesta llei que la contradiguin, s’hi 
oposin o hi resultin incompatibles.

Disposició final
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

18. Vegeu la Resolució de la Sindicatura de Comptes, del 30 de novembre de 
2011, per la qual es fa públic l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya pel qual es modifica la descripció de llocs de treball de 
l’estructura orgànica de la Sindicatura de Comptes i la relació de llocs de 
treball del personal al servei de la Sindicatura de Comptes aprovada per 
la Mesa del Parlament el 2 d’octubre de 2007 (DOGC 5007, 13.11.2007; 
BOPC 161, 13.11.2007).
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Afectacions

Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura 
de Comptes

derogació DD

Disposicions citades

Catalunya 

Estatut d’autonomia de Catalunya preàmbul Llei 18/2010; 

2.i; 3.a; 8.i; DA 4

Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura 
de  Comptes preàmbul Llei 18/2010

Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals 
i administratives DA 3

Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures fiscals 
i financeres DA 3

Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per al 2012 preàmbul 

Llei 5/2012

Estat 

Constitució espanyola preàmbul Llei 18/2010

Llei orgànica 2/1982, del 12 de maig, del Tribunal 
de Comptes preàmbul Llei 18/2010



Índex analític

acords de col·laboració

autorització pel Ple 8.i

actes 

 — de les sessions de la Comissió de Govern

redacció pel secretari o secretària general 32.1.g

subscripció pel secretari o secretària general 32.1.g

 — de les sessions del Ple

aprovació pel Ple 13.2

contingut 13.1

redacció pel secretari o secretària general 13.1; 13.2; 32.1.g

subscripció pel secretari o secretària general 13.2; 32.1.g

vistiplau del síndic o síndica major 13.2

 — expedides per la Secretaria General

autorització i vistiplau del síndic o síndica major 29.3.d

actuacions 

 — correctores

proposta pel Ple 8.t

 — formatives

contingut 2.j

 — sumàries

contingut 23.3

ponència que les porta a terme 23.3
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Administració 

 — corporativa catalana

tramesa de documentació a la Sindicatura 42.2

 — de la Generalitat

forma part del sector públic de Catalunya 3.b.primer

 — local de Catalunya

forma part del sector públic de Catalunya 3.b.segon

administratius

grup C1 dels cossos generals d’administració 51.2.c

agrupacions 

 — d’electors

control 3.d

fiscalització 2.g

 — professionals

cos general d’administració 51.2.e

ajudants d’auditoria

funcions 51.6

grup A2 dels cossos especials d’administració 51.4.b

titulació 51.6

Assessoria Jurídica

òrgan d’assessorament 32.1.a

règim d’incompatibilitats dels membres 50

unitat de suport de la Sindicatura 33.1.b

associacions

control 3.d

fiscalització 2.h

presentació de llur comptabilitat 4.2

auditors

funcions 51.5
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grup A1 dels cossos especials d’administració 51.4.a

titulació 51.5

auxiliars

grup C2 dels cossos generals d’administració 51.2.d

centres de gestió

control de les activitats 2.c

certificacions

autorització i vistiplau pel síndic o síndica major 29.3.d

expedició pel secretari o secretària general 32.1.h

Comissió de Govern

assistència del secretari o secretària general 14.1; 32.1.c

composició 14.1

convocatòria 16.1; 29.2.a; 32.1.e

execució dels acords 29.2.b

funcionament de deliberacions i actes 17; 29.2.a

funcions 15

nomenament dels síndics 8.e

ordre del dia 16.1; 29.2.a

òrgan de la Sindicatura 6.b

presidència 14.1; 29.2.a

règim de sessions i presa d’acords 16

suplència dels síndics 14.2

Vegeu també secretari o secretària general; síndic o síndica major

comissió parlamentària de la Sindicatura de Comptes

designació dels síndics que hi han de comparèixer 8.q

fiscalització externa del Compte de la Sindicatura 55

òrgan per a les relacions entre el Parlament i la Sindicatura 56.1

comissions

unitats de suport de la Sindicatura 33.1.a
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comptabilitat

assessorament, dictàmens i consultes en aquesta matèria 2.f

presentació 4.2

comptes 

 — de la Sindicatura

aprovació pel Ple 8.m; 55

fiscalització externa 55

 — de les corporacions locals

deure de remissió de documentació 41.4

incompliment del deure de remissió de documentació 41.5

supòsits en què s’entén complert el tràmit de remissió 
de documentació 41.6

Vegeu també informe anual sobre el Compte general 
de les corporacions locals

 — del sector públic de Catalunya

adaptació a la legalitat i l’eficàcia de les operacions 
corresponents 2.a

examen 2.b

fiscalització 2.a

Consell de Personal

règim jurídic 52

representació col·lectiva del personal de la Sindicatura 52

consorcis

formen part del sector públic de Catalunya 3.b.tercer

conveni

aprovació pel Ple del conveni de col·laboració entre 
la Sindicatura i el Tribunal de Comptes 8.h

relacions de col·laboració entre la Sindicatura i l’Oficina 
Antifrau de Catalunya 5.2

relacions de cooperació entre la Sindicatura i el Tribunal 
de Comptes 1.4; 47.1
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corporacions locals
Vegeu compte de les corporacions locals; informe anual 
sobre el Compte general de les corporacions locals

cossos d’administració

regulació DT 5

 — especials

grups 51.4

Vegeu també ajudants d’auditoria; auditors

 — generals

funcions 51.3

grups 51.2

Vegeu també administratius; auxiliars; titulats mitjans; titulats 
superiors

culpa reiterada

concurrència 26.2

definició 26.4

departament de la Generalitat competent

 — en matèria d’Administració local

elaboració de la proposta d’informe anual 41.3

inscripció de l’incompliment del deure de remissió 
de documentació 41.5

 — en matèria d’economia i finances

adopció de mesures per a suspendre el lliurament 
de subvencions o transferències 41.5

coneixement de les modificacions pressupostàries 15.a

desenvolupament d’un sistema informàtic DA 2.1

presentació del Compte general de la Generalitat 
a la Sindicatura 39.2

recepció de l’informe sobre el Compte general 
de la Generalitat 44.1

 — en matèria de corporacions locals

col·laboració en el disseny d’actuacions formatives 2.j



Llei de la Sindicatura de Comptes 75

departaments de la Sindicatura

àmbit competencial de cada departament 8.n

elaboració d’informes de fiscalització 40.1

elaboració de la proposta d’informe anual 41.3

organització i direcció per un síndic o síndica 19.2; 27.1

òrgans de la Sindicatura 27.1

període d’adscripció dels síndics 27.2

redacció de projectes d’informes de fiscalització 40.1

resolució pel Ple dels conflictes de competència 
i de les atribucions 8.o

deure de col·laboració amb la Sindicatura

persones que el tenen 45.1

dictàmens
Vegeu Ple; Sindicatura de Comptes; síndics

entitats 

 — del sector públic

subjectes al control de la Sindicatura 3.b.tercer

 — dependents del Parlament

subjectes al control de la Sindicatura 3.a

 — fiscalitzades

avaluació del grau de compliment dels objectius 
pressupostaris 2.d

deure de col·laboració 4.3

deure de subministrar informació i documentació 4.3

obligació de presentar els comptes anuals 4.1

presentació d’al·legacions al projecte d’informe 
de fiscalització 40.2

 — regulades pel capítol V del títol II de l’Estatut 
d’autonomia

subjectes a fiscalització DA 4

subjectes al control de la Sindicatura 3.a
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entrada en vigor

disposició DF

especialistes externs

comunicació a l’ens fiscalitzat 46.3

contractació 46.1

direcció i delimitació dels estudis i treballs 46.2

expedients en tramitació

vigència i normativa aplicable DT 3

federacions

subjectes a fiscalització 2.g

formacions polítiques

presentació de llur comptabilitat 4.2

funció fiscalitzadora

concreció en l’elaboració, publicació i tramesa 
d’informes 36.1

exercici 8.a; 8.r

manca de col·laboració institucional 8.s

procediments 47.2

fundacions del sector públic

formen part del sector públic de Catalunya 3.b.tercer

trasllat dels informes de fiscalització 44.3

fundacions sotmeses al protectorat de la Generalitat

presentació de llur comptabilitat 4.2

subjectes a fiscalització 2.h

subjectes al control de la Sindicatura 3.d

gestió econòmica i financera del sector públic

assessorament, dictàmens i consultes en aquesta 
matèria 2.f
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grups dels cossos d’administració

A1 del cos especial (auditors) 51.4.a

A1 del cos general (titulats superiors) 51.2.a

A2 del cos especial (ajudants d’auditoria) 51.4.b

A2 del cos general (titulats mitjans) 51.2.b

agrupacions professionals (subalterns) 51.2.e

C1 del cos general (administratius) 51.2.c

C2 del cos general (auxiliars) 51.2.d

subalterns 51.2.e

informe anual 

 — sobre el Compte general de la Generalitat

aprovació 39.2

contingut 39.1

elaborat per la Sindicatura 36.2.a

objectiu 39.1

presentació 39.2

publicació en el BOPC 44.1

tramesa al Parlament 39.2; 39.3; 44.1

 — sobre el Compte general de les corporacions locals

aprovació 41.3

contingut 41.1

elaboració de la proposta 41.3

elaborat per la Sindicatura 36.2.b

inventari públic de control de compliment de les obligacions 
financeres dels ens locals 41.5

objectiu 41.1

publicació de les conclusions en el BOPC 44.2

tramesa al Parlament 41.2; 44.2

tramitació 41.2

informes

funció fiscalitzadora 36.1
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objectiu 36.3

tipologia 36.2

tramitació acordada pel Ple 8.k

verificació de les conclusions dels informes 19.5

 — de fiscalització

anàlisi i aprovació pel Ple 8.a

caràcter reservat 38.3

contingut 35.3

elaboració 36.1

examen d’expedients, informes o documentació 38.2

presentació dels projectes 19.3

publicació 36.1

tipologia 36.2

verificacions 38.1

 — de fiscalització puntuals

elaboració 19.4; 36.2.d; 43

inclusió en el programa anual d’activitats 43

objectiu 43

proposta d’elaboració 19.4

tramesa 44.4

 — de fiscalització relatius a la Generalitat

elaboració 40.1

redacció dels projectes 40.1

tramesa dels projectes 40.2

 — de fiscalització relatius als ens del sector públic 
local i altres ens del sector públic de Catalunya

aprovació 42.3

tramesa 42.2; 42.3; 44.3

tramitació 42.1

Vegeu també informe anual sobre el Compte general de la 
Generalitat; informe anual sobre el Compte general de les corporacions 
locals; síndic o síndica major; Sindicatura de Comptes; síndics
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Intervenció General

tramesa de les auditories i els informes de fiscalització 39.5

interventor o interventora de la Sindicatura
Vegeu oïdor o oïdora de comptes del Parlament

inventari públic de control de compliment 
de les obligacions financeres dels ens locals

Vegeu informe anual sobre el Compte general de les corporacions 
locals

memòria anual d’activitats

aprovació pel Ple 8.m

assistència del secretari o secretària general 32.2.d

contingut 57

elaboració 57

elevació al Parlament 57

presentació al Ple 29.2.e

Mesa del Parlament

acceptació de renúncies al càrrec de síndic o síndica 25.1.b

autorització prèvia d’activitats 20.1; 20.5

recursos que s’hi poden presentar 20.4

mesures correctores

proposta pel Ple 8.t

Ministeri Fiscal

informació de la manca de col·laboració reiterada 
o de l’obstrucció de l’accés a dades 8.s

modificacions pressupostàries

acord de la Comissió de Govern 15.a

comunicació al Ple 15.a

Oficina Antifrau de Catalunya 

relacions amb la Sindicatura 5.2
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oïdor o oïdora de comptes del Parlament

condició d’interventor o interventora de la Sindicatura 54.1

formulació d’objeccions 54.2

funcions 54.1; 54.3

règim d’incompatibilitats 50

ordre del dia del Ple

disponibilitat de la documentació a què fa referència 11.1

inclusió de qüestions 11.2

lliurament 11.1

redacció i distribució 32.1.f 

temes no inclosos 11.3

òrgan de contractació
Vegeu síndic o síndica major

organismes del sector públic

subjectes al control de la Sindicatura 3.b.tercer

Parlament

consultes a la Sindicatura 2.f

delegació de funcions 1.2

designació de síndics 7; 18.1; 25.2

encàrrec d’informes 36.2.f

instància de la funció fiscalitzadora 35.1

presa en consideració i tramitació del pressupost 
de la Sindicatura 8.l; 53.3

protecció del personal de la Sindicatura 49.3

recepció d’informacions diverses 8.s; 21.1; 25.1.b; 29.1.b; 

29.1.c; 35.4

recepció d’informes 29.2.d; 36.1; 39.2; 39.3; 40.3; 41.2; 42.3; 44

recepció de la memòria d’activitats 57

recepció de propostes 8.b; 26.2

recepció del Compte de la Sindicatura 55
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recepció del programa anual d’activitats 37.1

recomanacions 2.e

suspensió de síndics 26.4

tramesa dels informes per part del síndic major 29.2.d

Vegeu també comissió parlamentària de la Sindicatura 
de Comptes; Mesa del Parlament; oïdor o oïdora de comptes 
del Parlament

partits polítics

control 3.d

fiscalització 2.g

presentació de llur comptabilitat 4.2

personal de la Sindicatura

aprovació del reglament de règim interior 8.w

aprovació pel Ple de les bases de les convocatòries 
de  elecció i de la relació de llocs de treball 8.u

cap del personal 32.2.b

deure de secret 49.2

direcció i inspecció pel síndic o síndica major 29.3.a

funcionaris de carrera 51

govern i administració executiva pel síndic o síndica 
major 29.3.a

nomenament i contractació 29.3.a

normativa aplicable 48.1; 49.4

potestat disciplinària sobre el personal 15.d

principis rectors especials 49.1

protecció 49.3

règim d’incompatibilitats 50

règim general de condicions de treball 15.c

representació i negociació col·lectiva 52

Vegeu també Comissió de Govern; cossos d’administració 
especials; cossos d’administració generals; Ple; secretari 
o secretària general



82 Llei de la Sindicatura de Comptes

persones 

 — jurídiques participades o finançades

formen part del sector públic de Catalunya 3.b.tercer

 — públiques corporatives

control amb relació a les activitats que comporten la gestió 
o administració de fons públics 3.c

Ple

acord d’elaboració d’informes 36.2.f

al·legacions, observacions, recomanacions i conclusions al 
projecte d’informe de fiscalització 40.3

aprovació d’informes 8.a; 36.1; 39.2; 40.2; 41.3; 42.3

aprovació de dictàmens 8.c

aprovació del Compte de la Sindicatura 55

aprovació del projecte de pressupost 53.3

aprovació del reglament de règim interior DA 1

assessorament jurídic pel secretari o secretària 
general 32.1.a

assistència del secretari o secretària general 32.1.c

autorització prèvia de compatibilitats 20.4

composició 7

comunicació d’actuacions perseguibles 
administrativament o judicialment 35.4

comunicació de l’incompliment del deure de remissió 
de documentació 41.5

constitució 9

convocatòria 11.1; 29.2.a; 32.1.e

debat i aprovació de l’avantprojecte de pressupost 
de la Sindicatura 53.2

decisió sobre causes d’abstenció 22.3

delegació de funcions 15.f; 19.7

deliberacions 12.4; 29.2.a

designació de síndics 22.3; 56.2
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determinació d’unitats de suport 33.1.d

funcions 8

inclusió d’informes de fiscalització puntuals en el programa 
anual d’activitats 43

informe previ favorable 20.5

inici de procediments 26.2

nomenament d’una ponència 23.3

ordre del dia 11; 29.2.a; 32.1.f

òrgan de la Sindicatura 6.a

presa d’acords 9.1; 12.1

presidència 7; 29.2.a

propostes de resolució 26.2

règim de sessions 10

resolució de recusacions 23.4

suspensió cautelar de les funcions dels síndics 24.1

tramesa de l’avantprojecte de pressupost de la Sindicatura 53.3

tramesa de l’informe de fiscalització 40.3 

Vegeu també secretari o secretària general

ponència per a actuacions indagatòries

nomenament i composició 23.3

presentació d’informes 23.4

funció 23.3

Vegeu també procediment de recusació

president o presidenta de la Generalitat

nomenament del síndic o síndica major 28.1

pressupost de la Sindicatura

aprovació de l’avantprojecte 8.l

aprovació del projecte 53.3

assistència en l’elaboració de l’avantprojecte 32.2.d

contingut de l’avantprojecte 53.1
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elaboració de l’avantprojecte 32.2.d; 53.1; 53.2

presentació de l’avantprojecte 29.2.e

tramesa del projecte al Ple de la Sindicatura 53.2

tramitació pel Parlament 8.l; 53.3

principi d’audiència

garantia 26.2; 35.3

procediment 

 — d’advertiment

regulació 26.3

supòsits en què s’inicia 26.3

 — de recusació

regulació 23

supòsits en què s’inicia 23

 — de responsabilitat

principis i regulació 26.2

procediment en cas d’indicis d’actuació dolosa 
o culposa 23.5

procediment en cas de cessament per incompliment 
de les obligacions del càrrec 25.3

proposta de resolució 26.2

supòsits en què no s’inicia 26.3

supòsits en què s’inicia 26.2

Vegeu també síndics

processos electorals

fiscalització 2.g

programa anual

 — d’activitats

aprovació 8.g; 37.1

caràcter vinculant 37.3

contingut 37.2
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definició 37.1

elevació de la proposta 19.1

informació al Parlament 37.1

modificació 37.3

programes pressupostaris

control 2.c

protocol

relacions de col·laboració entre la Sindicatura i l’Oficina 
Antifrau de Catalunya 5.2

recomanacions del Parlament

seguiment i informació sobre el grau de compliment 2.e

recusació de síndics
Vegeu procediment de recusació

Registre general de la Sindicatura de Comptes

custòdia 32.2.a

diligència diària de tancament 32.2.a

règim jurídic 34

reglament de règim interior de la Sindicatura

aprovació 8.w; DA 1

contingut 26.2; 26.3; 26.4; 33.2; 34; 47.3

normes de règim interior prèvies al reglament DT 4

responsabilitat comptable

exercici de les funcions jurisdiccionals 2.i

secretari o secretària general

assistència al Ple 7

assistència de la Comissió de Govern 14.1

cap de la Secretaria General 31.1

causes d’incompatibilitat 31.2
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cessament o separació 8.j; 31.1

competències amb relació a la direcció administrativa 
i financera de la Sindicatura 32.2

competències amb relació al funcionament del Ple 32.1

competències amb relació als funcionaris 48.2

elecció 31.1

nomenament 8.j; 31.1

redacció i subscripció d’actes 13.1; 13.2

substitució 8.j

suplència en casos d’absència, vacant o malaltia 31.3

Secretaria General

òrgan de la Sindicatura 6.e

Vegeu també secretari o secretària general

sector públic de Catalunya

composició 3.b

control 2.c; 3.b

fiscalització dels comptes 2.a

serveis

control de les activitats 2.c

 — de suport de la Sindicatura

coordinació 15.e

síndic o síndica major

cessament 28.6

competències amb relació als funcionaris 48.2

convocatòria de la Comissió de Govern 16.1

elaboració de l’avantprojecte de pressupost 
de la Sindicatura 53.2

fixació de l’ordre del dia del Ple 10.3; 11.2; 22.3

funcions relatives a les actuacions institucionals 
de la Sindicatura 29.1
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funcions relatives al funcionament de la Sindicatura 29.3

funcions relatives al funcionament del Ple 29.2

informació de la recusació d’un síndic o síndica 23.2

nomenament 28.1

òrgan de contractació de la Sindicatura 29.3.c

òrgan de la Sindicatura 6.d

peticions de col·laboració 45.2; 45.3; 45.4

presidència de la Comissió de Govern 14.1

presidència del Ple 7

procediment d’elecció 28.3; 28.4; 28.5

promoció del procediment de recusació d’un síndic 
o síndica 23.1

proposta de nomenament pel Ple 8.d; 28.2

suplència en cas d’absència, vacant o malaltia 30

tramesa de l’avantprojecte de pressupost 
de la Sindicatura 53.2

tramesa d’informes al Parlament 29.2.d

vistiplau de les actes de les sessions del Ple 13.2

vot de qualitat 29.2.c

vot diriment 12.1

vot particular 12.2

Sindicatura de Comptes

acords de col·laboració 8.i

acords relatius a l’organització interna 8.k

actuacions 35.1; 35.2

àmbit d’actuació subjectiu 3

autonomia 1.2

contractació externa 46.1

delegació de facultats en matèria de personal 
i d’administració 32.2.b

dependència orgànica 1.2
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desenvolupament d’un sistema informàtic DA 2.1

elaboració d’informes 36.2

elaboració de la memòria anual d’activitats 57

funcions 2

govern interior 29.3.a; 8.w

independència en les actuacions 1.3

naturalesa 1.1

obtenció d’informació i documentació 4.3

organització en departaments 27.1

òrgans 6

participació en procediments jurisdiccionals 47.1; 47.3

personalitat jurídica 1.2

procediments aplicables durant la funció de fiscalització 47.2

publicació d’informes 44.5

publicació de les corporacions locals que han incomplert 
l’obligació de subministrament d’informació DA 2.2

relacions de cooperació o de col·laboració 1.4; 5.2; 8.h; 47

representació 8.p; 29.1.a

sol·licitud d’informació 5.1

sol•licitud de col•laboració, assistència i intercanvi  
d’informació a l’Oficina Antifrau de Catalunya 5.2

submissió a l’ordenament jurídic 1.3

tramesa de l’informe anual sobre el Compte general 
de la Generalitat 39.3

Vegeu també Comissió de Govern; departaments; Ple; 
reglament de règim interior de la Sindicatura; secretari 
o secretària general; síndic o síndica major; síndics

síndics

activitats compatibles 20.3; 20.4; 20.5

activitats incompatibles 20.1; 20.2

adscripció als departaments 27

aprovació del reglament de règim interior 8.w



Llei de la Sindicatura de Comptes 89

assistència a les sessions del Ple 9.2

autorització de compatibilitats 8.v

causes d’abstenció 22.1

cessament 25.1; 29.1.b

circumstàncies determinants d’abstenció 22.2

competències 19

comunicació de la causa d’abstenció 22.3

continuació en l’exercici de les funcions 25.2

declaració d’interessos actius i passius 21.2

declaració de no-incompatibilitat 21.1; DT 2

dedicació plena i absoluta en l’exercici de les funcions 20.1

designació 18.1; 18.2; 18.4

designació dels que han de comparèixer davant la comissió 
parlamentària 8.q

designació dels que han de formar part de la Comissió de 
Govern 8.e; 14.1

designació dels que han de presidir els departaments 8.f

direcció i delimitació dels estudis i treballs fets per 
contractació externa 46.2

escrit de renúncia al càrrec 21.1

formulació de propostes de dictàmens 19.6 

impossibilitat de participar en el debat i la votació 
d’informes 22.4

independència en l’exercici de les funcions 18.5

òrgan de la Sindicatura 6.c

persones que no poden ésser designades sindíc 
o síndica 18.3

potestats relatives a la realització de verificacions 27.3

proposta d’informe de fiscalització definitiu 40.2

recusació 23

règim d’incompatibilitats 20

responsabilitat per incompliment d’obligacions 26
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suplència dels que formen part de la Comissió 
de Govern 14.2

suspensió cautelar 24

vigència del nomenament DT 1

vots particulars 12.2

societats mercantils

subjectes al control de la Sindicatura 3.b.tercer

subalterns

agrupacions professionals del cos general 
d’administració 51.2.e

titulats 

 — mitjans

grup A2 dels cossos generals d’administració 51.2.b

 — superiors

grup A1 dels cossos generals d’administració 51.2.a

Vegeu també cossos d’administració

Tribunal de Comptes

acords de col·laboració 8.h; 8.i

potestat per a la delegació de funcions 2.k; 15.b

relacions de cooperació amb la Sindicatura 1.4; 8.h; 47

tribunals de justícia

informació de la manca de col·laboració reiterada 
o de l’obstrucció de l’accés a dades 8.s

Unitat de Comptabilitat i Gestió

unitat de suport de la Sindicatura 33.1.c

unitats de suport

estructura, funcions i funcionament 33.2

tipologia 33.1
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universitats públiques de Catalunya

formen part del sector públic de Catalunya 3.b.quart

vot particular dels síndics

formalització 12.3

motiu 12.2

procediment per a expressar-lo i formalitzar-lo 12.3
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