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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 7/2022, relatiu al Servei Meteorològic de
Catalunya, exercici 2018
Barcelona, 25 de maig de 2022
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 7/2022, relatiu al Servei
Meteorològic de Catalunya (SMC), exercici 2018, d’acord amb el seu Programa anual
d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Josep Viñas com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 4 de maig del 2022.
La fiscalització de regularitat ha inclòs la revisió dels comptes anuals del SMC de l’exercici
2018 i la comprovació que, durant el període fiscalitzat, l’entitat va desenvolupar la seva
activitat d’acord amb la normativa aplicable.
L’entitat és hereva de l’antic Servei Meteorològic de Catalunya, creat per la Mancomunitat el
31 de març de 1921. L’actual SMC va ser creat mitjançant la Llei 15/2001, del 14 de
novembre, de meteorologia, com un ens amb personalitat jurídica pròpia i adscrit al
departament competent en matèria de medi ambient –en l’exercici fiscalitzat, el Departament
de Territori i Sostenibilitat. La seva activitat principal és la prestació dels serveis públics
d’informació i assessorament en matèria meteorològica i climàtica a la Generalitat, a altres
ens públics i privats i als ciutadans en general.
El pressupost inicial del SMC per a l’exercici 2018 era de 7,15 M€ i va arribar a 7,26 M€
mitjançant modificacions pressupostàries. El resultat pressupostari de l’exercici va ser d’un
dèficit de 558.892 €, determinat per la diferència entre uns drets reconeguts de 6.948.953 €
i unes obligacions reconegudes de 7.507.845 €.
D’acord amb l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada en aquest informe, l’opinió de la
Sindicatura és que els comptes anuals expressen en tots els aspectes significatius la imatge
fidel del patrimoni i de la situació financera del SMC 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 les observacions més rellevants del treball de fiscalització,
recollides en l’apartat 3.1 de l’informe:
• El 31 de desembre del 2018 el Balanç del SMC mostrava un fons de maniobra negatiu
d’1,84 M€ originat pel fet que l’entitat pràcticament no disposava d’ingressos propis i
depenia gairebé únicament del finançament de la Generalitat, que no era suficient per fer
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front a les despeses recurrents com ara les de personal, lloguers, reparació i conservació.
Cal dir, però, que en la mesura que la Generalitat vagi fent les aportacions necessàries
no hi tindrà problemes de continuïtat.
• El SMC no va tramitar, aprovar ni registrar les modificacions pressupostàries de 618.041 €
corresponents a les despeses per les quals va haver de reconèixer obligacions superiors
a les previstes en el pressupost, la qual cosa incomplia la normativa.
• El SMC no disposava del detall individualitzat dels diferents elements d’immobilitzat del
Balanç als quals corresponien les subvencions de capital registrades en el passiu.
• El resultat de l’exercici mostrava una pèrdua de 142.446 €. Durant l’exercici es van
registrar ingressos i despeses de caràcter no recurrent que van determinar en bona
mesura el resultat: ingressos per excessos de provisions de 687.593 € i despeses de
personal corresponents a pagues extraordinàries d’exercicis anteriors de 250.739 €.
Sense tenir en compte aquests ingressos i despeses s’hauria generat un pèrdua de
579.300 € determinada principalment pel fet que els ingressos per prestacions de serveis
més les transferències corrents de la Generalitat no van ser suficients per cobrir les
despeses de gestió ordinària.
• Les tarifes per prestació de serveis van ser aprovades pel Consell d’Administració mentre
que la competència per fer-ho corresponia al conseller del departament d’adscripció. A
més, aquestes tarifes no incloïen alguns dels serveis que prestava el SMC, principalment
el subministrament d’informació sobre la qualitat de l’aire a les companyies elèctriques.
• Pel que fa a la contractació, s’ha detectat que el contingut de l’expedient de contractació
i de la notificació de l’adjudicació no s’havien adaptat plenament a les noves exigències
de la Llei de contractes del sector públic, que va entrar en vigor el març del 2018.
En els expedients adjudicats pel procediment obert hi mancava, principalment, la
justificació del procediment, la justificació de la insuficiència de mitjans propis en els
contractes de serveis i la justificació de l’elecció de les fórmules i barems per valorar els
criteris d’adjudicació.
• En deu dels vint-i-cinc contractes menors revisats s’han detectat determinades incidències relacionades amb la contractació separada de prestacions que haurien d’haver estat
objecte d’un únic contracte pel fet de constituir una unitat operativa, o per estar
relacionades amb contractacions successives per cobrir necessitats recurrents o
previsibles. Aquestes incidències van donar com a resultat l’elusió dels requisits relatius
als procediments d’adjudicació que haurien correspost. Per aquest motiu, constitueixen
un fraccionament indegut del contracte.
A més, en sis d’aquests contractes també es va incomplir la prohibició de subscriure
contractes menors que individualment o conjuntament superessin els valors màxims
autoritzats per a aquest tipus de contractes.
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• L’import de les dues pròrrogues fiscalitzades incloïa l’increment de l’IPC, cosa que no
estava prevista en els plecs.
• L’extinció dels contractes no es va tramitar d’acord amb el que estava establert: mancava
l’acta de recepció en tots els contractes de serveis i en un de subministraments, i en tots
els expedients, la liquidació del contracte.
• El director del SMC va aprovar els convenis, mentre que la llei de creació i els estatuts
del SMC atribuïen aquesta competència al Consell d’Administració.
• La tramitació dels expedients dels convenis no es va efectuar d’acord amb els requisits
establerts en la normativa. En els cinc expedients de la mostra hi mancava la memòria
justificativa, la memòria econòmica, l’informe jurídic, l’informe de l’òrgan de control
econòmic i financer, i l’informe del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals
i Transparència.
• En els expedients corresponents a les subvencions concedides de forma directa a
l’Associació Catalana de Meteorologia, a l’Associació Catalana d’Observadors
Meteorològics, a la Fundació Observatori de l’Ebre i a la Reial Acadèmia de les Ciències
i les Arts de Barcelona no hi constaven adequadament o suficientment justificades les
causes que dificultaven la convocatòria pública per a l‘atorgament.
• Durant l’exercici 2018 el SMC es va fer càrrec de la nòmina d’un tècnic de l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest
lloc no formava part de la plantilla del SMC i, per tant, no constava dotat pressupostàriament, i les tasques que desenvolupava aquest tècnic no estaven relacionades
directament amb el SMC.
Per últim, l’informe inclou set recomanacions que, en opinió de la Sindicatura, contribuirien
a millorar alguns dels aspectes assenyalats en l’apartat d’observacions.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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