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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 10/2022, relatiu a Empresa de Promoció i
Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), exercici 2019
Barcelona, 27 de juliol de 2022
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 10/2022, relatiu a Empresa de
Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), exercici 2019, en
compliment del 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 28 de juny del 2022.
L’objecte de l’informe ha estat la fiscalització limitada financera i de legalitat, centrada en la
revisió de les inversions financeres i de les aportacions de socis rebudes per finançar-les i
en la comprovació que els criteris i normes d’inversió i desinversió aplicats en l’exercici 2019
s’han adequat a la normativa vigent. S’ha inclòs també la fiscalització del pressupost i la
comprovació que durant l’exercici 2019 l’empresa va desenvolupar l‘activitat d’acord amb la
normativa d’aplicació.
AVANÇSA té la condició d’empresa pública catalana. En l’exercici 2019 estava participada
íntegrament per la Generalitat de Catalunya i adscrita al Departament d’Empresa i
Coneixement. La seva missió és impulsar companyies en diferents fases del seu cicle
empresarial, participant en el capital o fomentant projectes empresarials mitjançant préstecs
participatius.
El valor net de les inversions efectuades per AVANÇSA a 31 de desembre del 2019 era de
127,57 M€, dels quals 78,79 M€ corresponien a participacions en el capital social d’empreses, 45,02 M€ a préstecs participatius, i 3,76 M€ a altres préstecs obtinguts mitjançant
processos de fusió o de cessió gratuïta.
El cost d’adquisició de les inversions era de 167,89 M€ i el valor del deteriorament, de
40,32 M€.
Del treball de fiscalització realitzat, les conclusions generals de la Sindicatura són les
següents:
• En termes generals, el 31 de desembre del 2019 la valoració de les participacions en el
capital o mitjançant la concessió de préstecs participatius i el càlcul del seu deteriorament van ser correctes i estaven adequadament comptabilitzades en els estats
financers de la societat.
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• La inversió en el capital efectuada per AVANÇSA en el 2019 va ser aprovada per Acord
de Govern i complia l’Acord de Govern del 10 de juliol del 2012 pel qual es van aprovar
els criteris per a la creació, modificació i supressió d’entitats participades per la
Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats existents.
• Les inversions efectuades en l’exercici 2019 mitjançant préstecs participatius
s’adequaven als criteris establerts en cadascuna de les línies d’inversió aprovades pels
corresponents acords del Govern.
Les observacions més rellevants del treball de fiscalització realitzat, recollides en l’apartat
3.1 de l’informe, es resumeixen a continuació:
• AVANÇSA va considerar l’aportació realitzada en Actius de Muntanya, SA (ACMUSA) en
l’exercici 2019 destinada a finançar la gestió ordinària de l’estació d’esquí de muntanya
Boí Taüll, d’1,16 M€, com a major cost de la participació en la societat esmentada, mentre
que, d’acord amb el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat, aquesta
aportació s’hauria d’haver registrat com una despesa en l’exercici 2019. Per tant, el 31 de
desembre del 2019 els epígrafs Inversions en empreses del grup i associades a llarg
termini i Resultat de l’exercici estaven sobrevalorats per l’import esmentat.
• AVANÇSA va entrar en l’accionariat de Comercial de la Forja, SA (COMFORSA) l’any 1988
de manera temporal. Tot i que el 19 d’octubre del 2017 el Consell d’Administració
d’AVANÇSA va acordar unànimement iniciar el procés de venda de COMFORSA, el 31
de desembre del 2019 encara mantenia la participació en aquesta societat.
El 31 de desembre del 2019 AVANÇSA havia aportat 56,36 M€ al capital social de
COMFORSA, i havia formalitzat dos préstecs participatius per un total de 8,70 M€. La
inversió en COMFORSA representava un 41,64% del total de les inversions efectuades per l’entitat. A més, AVANÇSA avalava COMFORSA davant l’Institut Català de
Finances per un import de 8,00 M€.
COMFORSA és considerada entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya, ja
que està participada al 100% per AVANÇSA, però no està inclosa en els pressupostos
de la Generalitat de Catalunya.
• AVANÇSA no disposava de cap protocol ni registre d’entrada de sol·licituds d’inversió.
Les entrades de sol·licituds estaven controlades per un dels caps de projecte
d’AVANÇSA mitjançant un full de càlcul. Aquest fet posa de manifest una debilitat en el
control intern. Per tant, la Sindicatura no ha pogut verificar la integritat de la informació
continguda en el full de càlcul.
• El 31 de desembre del 2019 AVANÇSA tenia concedits dos préstecs participatius a
COMFORSA: un de 3,00 M€ concedit el 16 de maig del 2015, i un altre de 5,70 M€,
concedit el 19 de juliol del 2017. Ateses les necessitats financeres de COMFORSA, en la
sessió del 29 de gener del 2019, el Consell d’Administració d’AVANÇSA va aprovar
l’ajornament de l’inici del pagament de les quotes d’amortització de capital dels dos
préstecs fins al primer trimestre del 2021. El 23 de desembre del 2020 el Consell
d’Administració va tornar a ajornar l’inici d’amortització de capital fins al 2022.
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Al tancament de l’exercici 2019 AVANÇSA no havia deteriorat el valor d’aquests préstecs,
atès que no estaven vençuts, però hauria d’haver tingut en compte que hi va haver un
retard en els fluxos d’efectiu estimats futurs, i com a conseqüència s’hauria d’haver
considerat el deteriorament d’una part del valor dels préstecs per reflectir més
acuradament la imatge fidel dels comptes anuals.
• En l’exercici 2019 AVANÇSA no va cobrar interessos de demora per l’impagament dels
interessos dels préstecs formalitzats amb Draconis Pharma, SL, i amb la Cooperativa
Agrícola de Cambrils, per 26.799 € i 91.878 €, respectivament. Tampoc va cobrar interessos de demora per l’impagament de la quota d’amortització de capital del préstec a
Gas Gas Motos, SA, que ascendia a 204.740 €.
• En l’epígraf Aportacions de socis, hi ha registrats 56,00 M€ provinents del Departament
d’Empresa i Coneixement que van ser destinats al finançament de l’amortització d’un
préstec bancari, amb venciment en l’exercici 2014, formalitzat entre AVANÇSA i
CaixaBank, SA el 28 de juliol del 2011 per aportar recursos a Spanair, SA, mitjançant un
préstec participatiu pel mateix import. En el moment de rebre les aportacions del
Departament per amortitzar el préstec d’AVANÇSA amb CaixaBank, SA (exercicis 2013 i
2014), el préstec participatiu a Spanair, SA estava deteriorat atès que AVANÇSA el va
considerar incobrable; per tant, les aportacions rebudes per finançar l’amortització del
préstec bancari amb CaixaBank, SA s’haurien d’haver comptabilitzat contra resultats
d’exercicis anteriors.
• Pel que fa a la contractació administrativa, AVANÇSA no va publicar en el perfil del
contractant els contractes menors corresponents a l’exercici 2019, i tampoc no els va
comunicar al Registre públic de contractes.
AVANÇSA no va licitar els serveis d’assessorament mercantil i tributari i fiscal prestats per
Guillén Bécares, SLP des de l’exercici 2009, i que durant l’exercici 2019 van ascendir a
59.361 €.
Per últim, l’informe inclou nou recomanacions, entre les quals destaquen les referides a la
gestió de les inversions i dels préstecs participatius, que, a parer de la Sindicatura,
contribuirien a millorar alguns dels aspectes assenyalats en les observacions.

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