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N OTA RES U M

Nota resum de l’informe 20/2021, relatiu a l’Institut Català d’Energia,
exercici 2018
Barcelona, 24 de novembre de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 20/2021, relatiu a l’Institut
Català d’Energia (ICAEN), exercici 2018, en compliment del seu Programa anual
d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Miquel Salazar com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 26 d’octubre del 2021.
La fiscalització de regularitat ha inclòs la revisió dels comptes anuals de l’ICAEN de
l’exercici 2018 per verificar que es presenten segons el marc normatiu d’informació
financera aplicable i, en particular, segons els principis i criteris comptables que aquest
marc conté. També ha inclòs la comprovació que durant el període fiscalitzat l’ICAEN ha
desenvolupat la seva activitat d’acord amb la normativa que li és d’aplicació.
L’ICAEN, creat l’any 1981, és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia,
que en l’exercici fiscalitzat estava adscrita al Departament d’Empresa i Coneixement. La
seva finalitat és l’impuls i la realització d’iniciatives i programes per a la recerca, l’estudi i el
suport de les actuacions de coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies
energètiques, la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica i, en general, l’òptima gestió
dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.
El total de l’actiu i del patrimoni net i passiu de l’ICAEN a 31 de desembre del 2018 va ser
de 17.811.957 €. El pressupost definitiu de l’exercici 2018 va ser de 7.151.576 €, amb un
resultat pressupostari ajustat, calculat per la Sindicatura, de 368.401 €.
L’opinió de la Sindicatura, recollida en l’apartat 3.1 de l’informe, és que, excepte pels fets
descrits en les observacions 1, 2 i 3, els comptes anuals expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’ICAEN a 31 de
desembre del 2018, i també dels resultats, dels fluxos d’efectiu i de la liquidació
pressupostària corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquella data.
A continuació es resumeixen algunes les observacions més rellevants que es desprenen
de la fiscalització realitzada:
• La liquidació de l’estat d’ingressos del pressupost presentada no inclou cap modificació
de crèdit per la incorporació de l’excés de finançament afectat del romanent de
tresoreria corresponent a l’exercici 2017 per 15,13 M€.
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• L’ICAEN no va calcular correctament les desviacions de finançament afectades. Com a
conseqüència d’aquest fet, el resultat pressupostari ajustat calculat per l’ICAEN estaria
sobrevalorat en 136.892 €.
• L’ICAEN no va calcular correctament l’import del romanent de tresoreria afectat o
compromès. Com a conseqüència, el romanent de tresoreria afectat o compromès
calculat per l’ICAEN estaria sobrevalorat en 473.745 €.
• Al tancament dels exercicis 2017 i 2018, l’ICAEN no havia registrat cap provisió en
relació amb el recurs d’apel·lació presentat per l’empresa Ecoenergies Barcelona Sud.
Zona Franca Gran Via l’Hospitalet, SA, davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya contra l’ICAEN per la reclamació de 3 M€ referent a una subvenció.
• L’ICAEN va incloure l’amortització de l’immobilitzat material de 30.837 € i la reversió del
deteriorament d’un crèdit de 22.848 € dins de la imputació a resultat de l’exercici per
transferències corrents concedides per la Generalitat de Catalunya, quan les
amortitzacions i deterioraments no es poden finançar amb transferències corrents. Com
a conseqüència, el resultat de l’exercici hauria de ser negatiu per 7.989 €.
• L’ICAEN no va registrar les subvencions rebudes de la Unió Europea com un passiu des del
moment en què va signar el conveni fins que van adquirir la condició de no reintegrables,
moment en què l’Institut justifica les actuacions. Com a conseqüència, les partides del Balanç,
Deutors diversos i Altres passius financers, estan infravalorades en 126.189 €.
• Les retribucions dels treballadors incorporaven alguns complements que, tot i estar
aprovats pel Consell d’Administració, no estaven previstos en el Conveni col·lectiu del
sector d’oficines i despatxos, pel qual es regeix l’ICAEN, i que no comptaven amb
l’informe favorable conjunt dels departaments competents en matèria de funció pública i
de pressupostos de la Generalitat.
• En el procediment de concessió de subvencions, s’ha observat que algunes sol·licituds
dels expedients corresponents al Pla d’acció per al desplegament d’infraestructures de
recàrrega per als vehicles elèctrics no contenien tota la documentació requerida en les
bases reguladores. Així mateix, es van incomplir els terminis màxims d’atorgament i
notificació de les resolucions definitives als beneficiaris de les subvencions.
• Quant a la contractació administrativa, dos expedients de la mostra es van adjudicar de
forma recurrent a un mateix proveïdor. Aquesta incidència va donar com a resultat l’elusió
dels requisits de publicitat o els relatius als procediments d’adjudicació que haurien
correspost. Per aquest motiu, constitueixen un fraccionament indegut del contracte.
Finalment, en l’apartat 3.2 de l’informe es recullen les recomanacions sobre millores en la
gestió de les activitats desenvolupades per l’entitat en alguns dels aspectes que s’han
posat de manifest en la fiscalització.
Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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