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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 6/2022, relatiu a l’Entitat Autònoma del Diari
Oficial i de Publicacions, exercici 2020
Barcelona, 25 de maig de 2022
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 6/2022, relatiu a l’Entitat
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP), exercici 2020, en compliment del seu
Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat per la síndica Anna Tarrach com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 4 de maig del 2022.
El treball d’aquesta fiscalització limitada ha inclòs la fiscalització de l’Estat de Liquidació del
pressupost, del Romanent de tresoreria i de l’Immobilitzat i la revisió del compliment de la
legislació aplicable en els àmbits comptable, del personal i de la contractació durant
l’exercici 2020.
L’EADOP va ser creada per la Llei 24/1987, del 28 de desembre, com a entitat autònoma de
caràcter comercial, adscrita al Departament de la Presidència i té com a funcions: l’edició,
la distribució i la difusió del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC); la difusió
del dret vigent a Catalunya i l’elaboració de les versions consolidades de les normes; l’edició
de les publicacions, la distribució i la venda de totes les publicacions de la Generalitat i del
seu sector públic institucional.
L’any 2020 l’EADOP va tenir uns ingressos (drets reconeguts) de 5,7 M€, el 54,6% dels quals
corresponen a taxes per publicacions i anuncis al DOGC. Pel que fa a les despeses
(obligacions reconegudes), aquestes van ascendir a 6,03 M€.
En l’apartat de conclusions de l’informe es presenten les observacions més rellevants que
es desprenen del treball realitzat, de les quals es destaquen les següents:
• En l’exercici 2020 l’EADOP no tenia un sistema de comptabilitat analítica per poder
determinar els costos i resultats de les diferents activitats que realitza, tot i que el
contracte programa 2017-2019 ja incloïa entre els compromisos de l’entitat el d’aprofundir
en la implantació de la comptabilitat analítica.
• Vuit treballadors havien superat amb escreix el període màxim per a l’exercici de funcions
de categoria superior establert en l’article 15.2 del VI Conveni col·lectiu únic del personal
laboral de la Generalitat, que és de sis mesos durant un any o de vuit mesos durant dos
anys.
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• En la revisió dels contractes menors s’ha detectat la reiteració de la contractació menor
dels serveis d’impressió i de correcció i traducció de textos. Les contractacions
successives per cobrir necessitats recurrents o previsibles donen 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 i, en
conseqüència, un incompliment dels articles 99.2 i 118 de la Llei de contractes del sector
públic.
Finalment, en l’apartat de conclusions de l’informe es fan diverses recomanacions que, en
opinió de la Sindicatura, contribuirien a corregir alguns dels aspectes assenyalats en
l’informe i 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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