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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 22/2020, relatiu a l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries, exercici 2017
Barcelona, 11 de novembre de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 22/2020, relatiu a l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), exercici 2017, en compliment del seu
Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat per la síndica Emma Balseiro com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 14 d’octubre del 2020.
L’objecte d’aquest informe ha estat la fiscalització dels comptes anuals de l’IRTA de l’exercici
2017 i l’adequació a la normativa d’aplicació en els àmbits comptable, pressupostari, del
personal i de la contractació.
L’IRTA és una entitat de dret públic creada l’any 1985 que té la finalitat, entre altres, de
contribuir a la modernització, la millora, l’impuls de la competitivitat i el desenvolupament
sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, mitjançant el
desenvolupament de programes d’investigació, la transferència de coneixement, la
prestació de serveis en l’àmbit de la recerca i el suport tecnològic i d’assessorament a les
empreses i als centres de formació del seu sector.
En l’àmbit científic l’IRTA té reconeixement de Centre de recerca en sanitat animal (IRTACReSA) com a centre col·laborador de l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) per a
la investigació i el control de malalties porcines emergents i reemergents a Europa i ha estat
designat laboratori de referència de l’OIE pel que fa a la pesta porcina clàssica.
D’acord amb l’objecte del treball, l’opinió de la Sindicatura és que, excepte pels possibles
efectes de la limitació i els fets descrits en les observacions 2 i 3 de l’informe, respectivament,
els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni
i de la situació financera i pressupostària de l’IRTA a 31 de desembre del 2017, segons el
marc normatiu d’informació financera aplicat i, en particular, segons els principis i criteris
comptables que aquest marc conté.
En l’apartat 3 de l’informe, Conclusions, es recullen les observacions més rellevants de la
fiscalització realitzada, de les quals es destaquen les següents:
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• L’IRTA tenia pendent d’incorporar i valorar part del seu immobilitzat, rebut en cessió, a la
seva comptabilitat, contràriament a les normes de registre i valoració del Pla general de
comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.
• En l’exercici 2017 l’IRTA va fer una provisió d’1,50 M€ per a la cobertura d’una reclamació
per danys valorada per la contrapart en 5,63 M€. Atesa la sentència condemnatòria del
2016 i la important diferència entre els imports, la Sindicatura considera que aquesta
provisió era insuficient.
• En l’exercici 2017 no es disposava de cap contracte programa pluriennal on s’establissin
les relacions entre el Govern i l’IRTA, en contra de l’article 14 de la Llei de l’Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Cada any es formalitza un conveni de
col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca pel qual es fixa el pla
d’actuació.
• Respecte a la contractació administrativa, la Sindicatura considera que en l’exercici
fiscalitzat l’IRTA tenia la condició de poder adjudicador administració pública i, per tant,
els procediments de contractació no haurien d’haver-se regit per les instruccions internes
aprovades per l’entitat sinó plenament pel text refós de la Llei de contractes del sector
públic (TRLCSP).
Així mateix, en l’informe s’incorporen recomanacions que, en opinió de la Sindicatura,
contribuirien a millorar la gestió de l’IRTA.

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