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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 7/2020, relatiu a l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya, exercici 2017
Barcelona, 2 de setembre de 2020
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 7/2020, relatiu a l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), exercici 2017, en compliment del seu
Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic Miquel Salazar com a ponent, va ser aprovat pel Ple de la
Sindicatura en la sessió del 14 de juliol del 2020.
L’abast d’aquest informe ha estat la fiscalització del compliment del Contracte programa I
2014-2017 pel que fa a l’exercici 2017 sobre les clàusules més significatives que conté, en
concret: les previsions pressupostàries; els compromisos del Departament de Territori i
Sostenibilitat i les previsions de personal; la facturació per la prestació dels serveis com a
mitjà propi i a tercers; la gestió del pressupost i el grau d’autofinançament, i el compliment
dels objectius productius i tècnics.
Així mateix, s’ha analitzat la taula econòmica prevista en el contracte programa i els
pressupostos aprovats per al període 2014-2017 i s’ha verificat el compliment de la
normativa corresponent als aspectes principals que s’hi regulen i el procediment emprat en
la imputació de costos als diferents programes que hi estan previstos per a l’exercici 2017.
L’ICGC va ser creat per l’article 152 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, que alhora suprimeix l’Institut Cartogràfic de
Catalunya i l’Institut Geològic de Catalunya.
En virtut del punt 6è de l’article esmentat, calia que l’ICGC subscrivís un contracte
programa amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per establir el finançament, els
objectius i els resultats a assolir i també els mecanismes de control i avaluació a què
s’havia de sotmetre la seva activitat. Aquest havia d’incloure, com a mínim, la definició
anual dels objectius a assolir, la previsió dels resultats que calia obtenir i els instruments de
seguiment i control i d’avaluació a què l’activitat de l’entitat s’havia de sotmetre durant la
vigència del contracte.
L’article 19 dels estatuts de l’ICGC estableix que la durada del contracte programa havia
de ser de quatre anys, sens perjudici d’una actualització anual en funció de les previsions
pressupostàries o dels objectius. El contracte programa objecte de fiscalització es va
signar el 22 de desembre del 2014 amb una vigència des de l’1 de gener del 2014 fins al
31 de desembre del 2017.
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Entre les observacions que inclou l’informe es destaquen les següents:
• Analitzada l’actuació portada a terme per l’ICGC respecte al compliment del Contracte
programa I corresponent a l’exercici 2017, es conclou que els recursos assignats es van
destinar als programes previstos.
• Per avaluar el grau de compliment dels objectius productius i tècnics fixats en el
contracte programa l’entitat fixava i quantificava uns indicadors per als objectius no
representatius que permetien mesurar el progrés del producte o servei.
De l’anàlisi del compliment d’aquests indicadors es pot dir que, en termes generals,
l’ICGC va assolir per a cada exercici que abastava el contracte programa i, en concret
en l’exercici 2017, un elevat grau de compliment global (99,2%) en l’execució dels
objectius productius i tècnics previstos. Tanmateix, si en lloc de la metodologia
emprada per calcular l’indicador global en aquells casos en què el percentatge de
compliment superava el 100% s’hagués tingut en compte l’índex de l’indicador
individual, l’índex de compliment hauria estat del 89,0%.
• L’ICGC disposava de les eines adients per calcular els costos dels diferents projectes
que portava a terme. Tot i això, s’ha observat que els costos indirectes globals
únicament s’imputaven als subprojectes continguts en el contracte programa i que no
es va efectuar cap imputació dels costos d’amortització de les inversions.
• Dels trenta indicadors individuals establerts per l’ICGC, vint-i-dos es van complir en més
d’un 85% (percentatge establert com a mínim en el contracte programa). Pel que fa als
vuit que no van assolir el percentatge mínim, no es va deixar constància per escrit dels
motius de la desviació. A més, la Comissió de Seguiment no va analitzar els motius pels
quals hi va haver indicadors que no complien el grau previst, obligació requerida en la
clàusula 16 del contracte programa.
• L’ICGC no tenia la titularitat de l’edifici on s’ubicava la seva seu, a Montjuïc. Aquest
edifici va ser adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, que està autoritzat a ferne ús a través de la cessió realitzada a aquest efecte per la Direcció General del
Patrimoni. El 16 de juny de 1994 el Departament de Territori i Sostenibilitat el va posar a
disposició de l’ICGC, però aquest departament encara no n’ha formalitzat la cessió.

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

2

