
 

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

19 

 

SECCIÓ                            : Sindicatura de Comptes 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern 
 
Pla de Govern:   
Pla Departamental:  

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
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. 
La Llei atribueix també a la Sindicatura competències per fiscalitzar els partits polítics i les seves fundacions i associacions, i la comptabilitat dels 
processos electorals l'àmbit dels quals se circumscrigui a Catalunya. 
No obstant això, la Sindicatura també realitza altres activitats diferents de la funció fiscalitzadora que estan previstes en la seva llei de creació, com 
l'emissió de dictàmens sobre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de gestió econòmica i financera del sector públic li demani el 
Parlament o la realització de funcions jurisdiccionals relatives a fets que poden ésser constitutius de responsabilitat comptable, en els termes que es 
deriven de l'article 80.3 de l'Estatut d'Autonomia. 

Població objectiu: 
El sector públic de Catalunya i el públic en general. 

Descripció detallada de la necessitat: 
La principal funció de la Sindicatura consisteix en examinar els comptes dels ingressos i de les despeses del sector públic de Catalunya a l'efecte de 
determinar la seva fiabilitat, així com la regularitat, legalitat i eficàcia de les operacions realitzades. 
La funció fiscalitzadora de la Sindicatura es concreta en l'elaboració d'informes de fiscalització, que es trameten al Parlament de Catalunya i als ens 
fiscalitzats. Els informes han de contenir les observacions i recomanacions derivades de la verificació de l'activitat economicofinancera objecte de 
control,  d'acord amb les tècniques i procediments d'auditoria pública. Quan el Ple de la Sindicatura, com a resultat de la seva activitat fiscalitzadora, 
apreciï l'existència d'actuacions perseguibles administrativament o judicial, ha de fer-ho constar en l'informe i traslladar la informació relativa a 
aquestes actuacions a la instància pertinent, i comunicar-ho al Parlamenti a l'ens fiscalitzat. 
 

Marc regulador del programa: 
Estatut d'Autonomia de Catalunya (articles 80 i 81) Llei 8/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 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, que modifica la Llei 8/2010 

Missió 
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. 
La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del Parlament, que li delega les funcions que porta a terme, amb plena autonomia organitzativa, 
funcional i pressupostària, d'acord amb les lleis. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar la fiscalització dels comptes del sector públic de Catalunya. (OE1.1) 

 
1. Examinar els comptes generals del sector públic per mitjà d’agregació o consolidació dels comptes de les entitats dependents de cada 

administració, amb relació a la situació econòmica, financera i patrimonial, els resultats de l’exercici i l’execució. 

 
2. Controlar, per mitjà d'auditories operatives, la legalitat, l'eficàcia, l'eficiència de les activitats dels centres de gestió, dels serveis, dels 

programes pressupostaris i, en general, de qualsevol activitat de contingut econòmic i financer feta pel SP. 

 
3. 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. 
 4. Fer el seguiment i donar compte del grau de compliment de les recomanacions aprovades pel Parlament derivades dels informes que emet. 

 
5. Assessorar, emetre dictàmens i respondre a les consultes que, en matèria de comptabilitat pública i de gestió econòmica i financera del 

sector públic, li demani el Parlament. 

 
6. Fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals i també la comptabilitat i l’activitat econòmica i financera dels partits polítics i les 

agrupacions d’electors que participen en aquests processos, d’acord amb la normativa reguladora. 

 
7. Fiscalitzar les associacions i les fundacions sotmeses al protectorat de la Generalitat i vinculades orgànicament a partits polítics amb 

representació al Parlament 

 
8. Exercir les funcions jurisdiccionals relatives a fets que poden ésser constitutius de responsabilitat comptable, en els termes que es deriven 

de l’article 80.3 de l’Estatut d’autonomia. 

 
9. Col·laborar amb el departament competent en matèria de corporacions locals en el disseny d'actuacions formatives amb relació a la 

documentació que s'ha de lliurar a la Sindicatura, tenint en compte les especificitats que es deriven del nombre d'habitants 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 8.045.373,52
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.886.396,85
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 23.000,00
6 Inversions reals 903.742,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 31.200,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 10.889.712,37
 

Llocs de treball pressupostats del programa 114
 


