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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 12/2022, relatiu al Compte general de la
Generalitat de Catalunya, exercici 2020
Barcelona, 7 de setembre de 2022
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 12/2022, relatiu al Compte
general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2020, en compliment del seu Programa
anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic major, Miquel Salazar, com a ponent, va ser aprovat pel Ple
de la Sindicatura en la sessió del 26 de juliol del 2022.
L’objectiu de l’informe és donar una opinió sobre el Compte general, entès com el consolidat
de tot el sector públic de la Generalitat de Catalunya, i no sobre els estats financers
individuals de cada una de les entitats que en formen part.
El Compte general de la Generalitat de l’exercici 2020 va ser presentat per la Intervenció
general de la Generalitat (IGGC) el 28 de juliol del 2021 i els comptes anuals consolidats, l’1
d’octubre del 2021, dins dels terminis legalment establerts.
El Compte general tramès incloïa el Compte de l’Administració de la Generalitat, el del Servei
Català de la Salut (CatSalut), el de les entitats autònomes de caràcter administratiu i els
compte anuals individuals de la resta d’entitats dependents a què fa referència l’article 80.2
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (TRLFPC).
Els comptes anuals consolidats, presentats l’1 d’octubre del 2021, incloïen els estats
comptables pressupostaris i financers consolidats del sector públic administratiu, els estats
d’ingressos i depeses pressupostaris consolidats del perímetre d’entitats que formen part
del Compte general, els estats financers agregats de les entitats que no formen part del
sector públic administratiu i els indicadors financers dels comptes consolidats o agregats.
D’acord amb les dades facilitades per la IGGC, l’Estat de liquidació consolidat del sector
públic administratiu i no administratiu de la Generalitat presenta uns drets liquidats
(ingressos) de 49.706,72 M€ i unes obligacions reconegudes (despeses) de 50.790,35 M€.
L’exercici 2020, l’endeutament consolidat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
i el seu sector públic dependent va ser de 80.464 M€.
L’opinió de la Sindicatura, recollida en l’apartat 2 de l’informe, és que, excepte pels possibles
efectes de les limitacions descrites en les observacions 1, 2 i 3 i pels fets descrits en les
observacions 4, 5 i 6, el Compte general, considerat en conjunt, expressa en tots els
aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Generalitat
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de Catalunya a 31 de desembre del 2020, i també dels resultats, dels fluxos d’efectiu i de la
liquidació pressupostària corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquella data.
La Sindicatura afegeix a l’opinió tres paràgrafs d’èmfasi, que no modifiquen l’opinió sobre el
Compte general, dels quals destaquem els dos següents:
• El Compte general de l’exercici 2020 s’ha vist condicionat per la pandèmia ocasionada
per la covid, que ha suposat un increment dels drets liquidats pels fons extraordinaris
estatals destinats a finançar-ne l’impacte per 3.286,76 M€ i un increment de la despesa
realitzada per finançar tant la despesa sanitària com altres actuacions indirectes extraordinàries. La memòria del Compte general de la Generalitat de Catalunya informa d’una
despesa covid de 3.531,75 M€, 2.015,07 M€ dels quals corresponen a despesa directa i
1.516,68 M€ a despesa indirecta.
• La Sindicatura ha constatat la delicada situació financera de la Generalitat a 31 de
desembre del 2020 pel que fa a les necessitats de finançament, ja que el Romanent de
tresoreria i els fons propis són negatius, l’endeutament financer és elevat (37,2% del PIB
regional) i perquè existeix un volum important de compromisos de despeses adquirits
amb càrrec a exercicis futurs.
Les observacions més rellevants del treball de fiscalització són les següents:
• En els darrers exercicis, la IGGC ha impulsat les modificacions normatives necessàries
per adaptar i modernitzar el marc comptable públic de la Generalitat. L’article 81 del
TRLFPC preveu que el Compte general sigui un conjunt consolidat de tot el sector públic
de la Generalitat de Catalunya.
El Compte general de l’exercici 2020 recull l’Estat de liquidació del pressupost consolidat
d’ingressos i despeses relatiu al conjunt del perímetre d’entitats que formen part del
Compte general. Pel que fa al pressupost de despeses, aquesta consolidació s’ha
realitzat sobre els crèdits inicials, els crèdits definitius i les obligacions reconegudes i, pel
que fa al d’ingressos, sobre les previsions inicials, les definitives i els drets reconeguts.
No s’ha inclòs informació pressupostària consolidada dels pagaments i cobraments de
l’exercici corrent.
Com en l’exercici 2019, la IGGC ha presentat un Balanç i un Compte del resultat econòmic
patrimonial consolidats del sector públic administratiu i un Balanç i un Compte del resultat
econòmic patrimonial agregats del sector públic no administratiu sense cap de les
eliminacions pròpies d’un estat consolidat.
Els comptes consolidats presentats no són complets, ja que no inclouen totes les entitats
que formen part de l’àmbit subjectiu establert en l’article 80 del TRLFPC i l’agregació
presentada del sector públic no administratiu implica que els estats presentats no siguin
prou representatius de la situació economicopatrimonial i financera del sector públic en
conjunt, ja que hi ha duplicitats i sobrevaloracions en alguns dels epígrafs.
• Les dades del Balanç a 31 de desembre del 2020 del CatSalut presenten deficiències
reiterades en els darrers anys en les àrees d’immobilitzat material i de patrimoni. La
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composició, ubicació i valoració dels principals epígrafs de l’immobilitzat material de
l’Administració de la Generalitat i del CatSalut no estan recollits en un inventari complet i
actualitzat al tancament de l’exercici que permeti la conciliació amb els registres
comptables.
• L’Administració de la Generalitat no ha fet una anàlisi detallada de l’antiguitat real dels
drets pendents de cobrament d’exercicis anteriors de les tresoreries territorials, que el 31
de desembre del 2020 eren de 627,44 M€, per la qual cosa no es pot quantificar l’import
pel qual s’ha de fer una provisió per cobrir el risc d’insolvències i les anul·lacions.
• En la revisió de l’actiu del Balanç de l’Administració general de la Generalitat s’ha observat
que el 31 de desembre del 2020 hi havia una infravaloració neta en les correccions
valoratives de les inversions financeres de l’Administració de la Generalitat de 399,27 M€,
la més significativa de les quals era la del CatSalut, per 396,05 M€.
En el Balanç del CatSalut hi havia una sobrevaloració de les provisions per deteriorament
de 103,95 M€, dels quals destaquen 102,40 M€ de la Fundació de Gestió Sanitària de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
• Les liquidacions del pressupost de l’Administració de la Generalitat, del CatSalut i de les
entitats autònomes de caràcter administratiu no inclouen una part de la despesa
realitzada durant l’exercici 2020 per manca de crèdit pressupostari suficient. La despesa
efectivament realitzada durant l’exercici 2020 i no registrada en el pressupost va ser de
2.381,44 M€. La despesa reconeguda en el pressupost de l’exercici 2020 i realitzada
l’exercici 2019 va ser de 2.654,93 M€.
• En el càlcul del Resultat pressupostari i del Romanent de Tresoreria de l’Administració de
la Generalitat i del consolidat, l’epígraf Desviaments de finançament positius de l’exercici
estava sobrevalorat en 565,46 M€. Aquest fet suposa que el Resultat pressupostari ajustat
i el Romanent de Tresoreria total de l’Administració i del consolidat de l’exercici 2020
hauria de ser de 2.295,61 M€ negatius, 4.530,44 M€ negatius i 6.049,59 M€ negatius,
respectivament.
• Els comptes anuals del Consorci per a la Reforma de la Gran Via de l’Hospitalet de
Llobregat, del Consorci CSIC-IRTA-UAB-UB Centre de Recerca en Agrigenòmica i del
Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya havien d’haver estat inclosos dins del
Compte general presentat per la IGGC, ja que complien els requisits per ser considerats
adscrits a l’Administració de la Generalitat.
Finalment, la Sindicatura fa vuit recomanacions sobre alguns aspectes que s’han posat de
manifest durant el treball de fiscalització realitzat sobre el Compte general de la Generalitat
de Catalunya de l’exercici 2020.

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