LA SINDICATURA
DE COMPTES
DE CATALUNYA

Què és la Sindicatura de Comptes?
La Sindicatura de Comptes és l’òrgan ﬁscalitzador extern dels comptes i de
la gestió econòmica del sector públic de Catalunya.
La Sindicatura és un òrgan estatutari previst en l’article 80 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. Les seves funcions són regulades per la Llei
6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes, i les lleis posteriors que
la modiﬁquen.
Si bé depèn orgànicament del Parlament de Catalunya, la Sindicatura té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària.

Quin és l’àmbit competencial
de la Sindicatura de Comptes?
L’àmbit competencial de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb la llei,
comprèn:
• l’Administració de la Generalitat i els seus organismes i ens dependents;
• l’Administració local i els seus organismes i ens dependents;
• les entitats participades o ﬁnançades per la Generalitat de Catalunya i per les
administracions locals;
• les universitats públiques de Catalunya i els seus ens dependents;
• l’Administració corporativa en relació amb les activitats subjectes a ﬁscalització;
• la comptabilitat dels processos electorals l’àmbit dels quals se circumscrigui
a Catalunya.

Quines són les funcions de la Sindicatura de
Comptes?
Les funcions de la Sindicatura de Comptes poden resumir-se en:
• Fiscalitzar l’activitat econòmica i ﬁnancera del sector públic de Catalunya,
examinant els comptes dels ens públics, amb l’objectiu d’analitzar la regularitat, l’eﬁcàcia, l’eﬁciència i l’economia de les operacions realitzades. Per
complir aquest objectiu, la Sindicatura emet informes de ﬁscalització.
• Assessorar el Parlament de Catalunya en matèria de comptabilitat pública i
de gestió economicoﬁnancera del sector públic.
La Sindicatura també pot actuar per delegació del Tribunal de Comptes,
tant en matèria de ﬁscalització com en la instrucció de diligències prèvies a
l’exigència de responsabilitats comptables.

Com actua la Sindicatura de Comptes?
La Sindicatura de Comptes actua per mandat legal, a instància del Parlament de Catalunya o d’oﬁci.
D’acord amb el Reglament del Parlament de Catalunya, la Sindicatura ha de
presentar cada any al Parlament, abans de l’1 de desembre, un programa
anual d’activitats que ha de contenir la previsió dels treballs de ﬁscalització
per a l’exercici següent. El programa pot ser modiﬁcat en el transcurs de l’any a
petició del Parlament o bé quan el Ple de la Sindicatura així ho acordi.

Quin és el procés d’elaboració i aprovació
dels informes de la Sindicatura de Comptes?
El procés d’elaboració, aprovació i publicació
d’un informe és el següent:
Elaboració del projecte d’informe
pel departament corresponent
de la Sindicatura
Tramesa del projecte d’informe a l’ens
ﬁscalitzat per a al·legacions i incorporació
d’aquestes al projecte
Presentació del projecte d’informe pel síndic
o síndica ponent al Ple de la Sindicatura
Aprovació de l’informe
pel Ple de la Sindicatura
Edició i publicació
Tramesa de l’informe al Parlament
de Catalunya i a l’ens ﬁscalitzat
Tramitació parlamentària

Com es tramiten els informes de la
Sindicatura de Comptes?
Els informes de la Sindicatura s’envien al Parlament de Catalunya, que els admet a tràmit i els tramet a la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè
els debati.
L’informe anual del Compte general de la Generalitat, per la seva rellevància, té una tramitació parlamentària especíﬁca. Després del tràmit en Comissió,
l’informe és presentat pel síndic o síndica major de la Sindicatura de Comptes
davant el Ple del Parlament, que en fa un debat de totalitat.
Els informes de ﬁscalització del sector públic de la Generalitat es publiquen en el
Butlletí Oﬁcial del Parlament de Catalunya (BOPC) i tots els informes que emet la
Sindicatura estan disponibles en la seva pàgina web, www.sindicatura.cat.

Quins són els òrgans de la Sindicatura de
Comptes?
Els òrgans de la Sindicatura de Comptes són el Ple, la Comissió de Govern, el
síndic o síndica major i el secretari o secretària general.
• El Ple: és un òrgan col·legiat integrat per set síndics, d’entre els quals el síndic
o síndica major n’exerceix la presidència. El Ple és l’òrgan a què correspon
aprovar els informes de ﬁscalització, el programa anual d’activitats i la memòria de la Sindicatura; autoritzar els acords de col·laboració amb el Tribunal
de Comptes i amb altres òrgans de control extern i, en general, adoptar les
disposicions necessàries per a complir els objectius que té encomanats la
Sindicatura.

• La Comisió de Govern: està formada pel síndic o síndica major i dos síndics
més designats pel Ple. Aquest òrgan exerceix funcions encaminades a assegurar el bon govern i l’administració de la institució.
• El síndic o síndica major: és el màxim representant de la institució d’acord
amb la llei, que li atorga unes atribucions especíﬁques, entre les quals, exercir
la representació externa de la Sindicatura davant altres instàncies i en actes
corporatius i oﬁcials; convocar i dirigir les reunions del Ple de la Sindicatura;
fer ús del vot de qualitat en cas d’empat en el Ple i en la Comissió de Govern;
exercir la inspecció superior i el govern interior de la institució, i exercir d’òrgan
de contractació de la Sindicatura.
• El secretari o secretària general: li correspon assessorar i assistir els òrgans de la Sindicatura i, en general, donar suport al compliment de totes les
funcions del Ple, de la Comissió de Govern i del síndic o síndica major relatives al règim intern de la Sindicatura.

Com es nomenen els síndics i quina durada
té el seu mandat?
Els set síndics que integren el Ple de la Sindicatura de Comptes són nomenats
pel Parlament de Catalunya mitjançant votació per majoria de tres cinquenes
parts (majoria qualiﬁcada), per un període de sis anys.
El síndic o síndica major és escollit pel Ple entre els seus membres i és
nomenat pel president o presidenta de la Generalitat per un període de tres
anys.

Com s’organitza internament la Sindicatura
de Comptes?
La Sindicatura s’organitza en dues grans àrees: la de ﬁscalització i la de secretaria general.
L’àrea de ﬁscalització està formada per set departaments sectorials, especialitzats en les diferents àrees que conformen el sector públic de la Generalitat (sector administratiu, sector productiu, sector sanitari i social, sector de
formació i cultura) i els diversos nivells del sector públic local, així com en la
ﬁscalització dels processos electorals i de l’Administració corporativa. Cada un
dels set departaments està dirigit per un síndic o síndica i format per un equip
d’auditors, ajudants d’auditor o auditora i personal de suport, supervisats i coordinats per un auditor o auditora supervisor.
L’àrea de secretaria general aplega els serveis administratius i tècnics necessaris per garantir el bon funcionament de la institució (govern interior, serveis
jurídics, serveis informàtics i serveis documentals).

Com es relaciona la Sindicatura amb altres
òrgans de control extern?
A més de les relacions que manté amb les institucions de Catalunya, la Sindicatura es relaciona amb els òrgans de control extern d’Espanya, d’Europa i
de la resta del món. A través de la Conferència de Presidents dels Òrgans
Autonòmics de Control Extern, constituïda el 2006, la Sindicatura de Comptes de Catalunya manté contactes regulars amb els altres onze tribunals de
comptes autonòmics existents a Espanya, i també amb el Tribunal de Comptes
d’Espanya. En l’àmbit de les relacions internacionals, la Sindicatura és membre
actiu de l’Organització Europea de les Institucions Regionals de Control
Extern del Sector Públic (EURORAI).
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