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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA
RESOLUCIÓ VEH/16/2017, de 12 de gener, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a
la unificació del retiment de comptes de les entitats del sector públic incloses en l'article 71.4 del Text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
En data d'11 de gener de 2017, s'ha signat el Conveni de col·laboració entre el Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la unificació del retiment
de comptes de les entitats del sector públic incloses en l'article 71.4 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya.
Ateses les previsions de l'article 110.3 i de l'article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

Fer públic el Conveni de col·laboració entre el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la
Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la unificació del retiment de comptes de les entitats del sector
públic incloses en l'article 71.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que es transcriu a
l'annex d'aquesta Resolució.

Barcelona, 12 de gener de 2017

Josep M. Jové i Lladó
Secretari general

Annex
Conveni de col·laboració entre el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i la Sindicatura de
Comptes de Catalunya per a la unificació del retiment de comptes de les entitats del sector públic incloses en
l'article 71.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Barcelona, 11 de gener de 2017

Reunits

D'una banda, el senyor Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, en
representació del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya,
nomenat pel Decret 3/2016, del 13 de gener, en exercici de la representació legal i competències que li
corresponen.
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Per altra banda, el senyor Jaume Amat i Reyero, que intervé en la seva qualitat de síndic major, i que actua en
aquest acte en nom i representació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en virtut de les facultats que li
atorga l'article 29 de la Llei 18/2010, del 7 de juny.

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, es reconeixen
recíprocament la capacitat legal necessària i

Manifesten

1. Que l'article 39 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (en endavant
Sindicatura) estableix el següent:
“(...) 4. Les entitats vinculades a la Generalitat o que en depenen, a què es refereix l'article 3, han de trametre
a la Sindicatura de Comptes abans del 30 d'abril de l'any següent al del tancament de l'exercici, la liquidació
del pressupost, els comptes anuals i la memòria de gestió de l'exercici anterior. També han de trametre
aquesta documentació de les entitats en què participen.
“5. Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, la Intervenció General ha de trametre a la
Sindicatura de comptes les auditories i els informes de fiscalització que ha fet respecte de les entitats
pertanyents al sector públic de la Generalitat. Així mateix, aquestes entitats han de trametre a la Sindicatura
de Comptes qualsevol altre informe o auditoria.”

2. Que l'article 71.4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya (TRLFPC) estableix el següent:
“(...) 4. Les entitats autònomes de tipus comercial, industrial i financer; les empreses públiques, tant si estan
constituïdes en forma de societat anònima com si no ho estan; les universitats públiques finançades per la
Generalitat, i els patronats i els consorcis en els quals participa la Generalitat han de trametre a la Intervenció
General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya abans del 30 d'abril la liquidació del
pressupost, els comptes anuals i la memòria de gestió de l'exercici anterior, i també han de trametre la
mateixa documentació referida a les empreses en què participen.”

3. Que a la vista del que disposen els articles esmentats les entitats afectades han de retre la documentació
que s'hi detalla a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya (d'ara endavant la Intervenció General)
i a la Sindicatura, abans del 30 d'abril de l'any següent al del tancament de cada exercici.

4. Que, actualment, tant la Intervenció General de la Generalitat com la Sindicatura tenen configurat un
sistema propi de recepció dels comptes que es lliuren en compliment de la normativa esmentada, la qual cosa
genera una duplicitat de tasques per a les entitats que han de complir amb aquesta obligació d'informació.

5. Que per tal de simplificar la tramesa dels comptes a què fan referència l'article 71.4 del TRLFPC i l'article 39
apartats 4 i 5 de la Llei de la Sindicatura i aconseguir una racionalització en l'ús compartit d'aplicacions
informàtiques mitjançant la col·laboració institucional, d'acord amb les bones pràctiques recollides en la Llei
39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, es proposa que
el retiment de la documentació derivat de la normativa exposada sigui únic i mitjançant les eines que ofereix la
Intervenció General.

Per tot això, ambdues parts subscriuen aquest Conveni que es regeix pels següents:

Pactes
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Primer. Objecte del Conveni
L'objecte d'aquest Conveni és establir un únic procediment de retiment de la documentació establerta en
l'article 71.4 del TRLFPC, per part de les entitats que pertanyen al seu àmbit d'aplicació.
Per poder portar a terme l'esmentat objectiu, mitjançant aquest Conveni es defineix el procediment i les
condicions de la tramesa de documentació entre les dues administracions.

Segon. Àmbit d'aplicació
Aquest Conveni serà d'aplicació a les entitats del sector públic incloses en l'article 71.4 del TRLFPC.

Tercer. Documentació tramesa a la Intervenció
Per Acord de Govern de 23 de setembre de 2008 es disposa que les entitats del sector públic de la Generalitat
han d'incorporar-se al sistema d'informació corporatiu GECAT, utilitzar el programa de comptabilitat per a
empreses públiques, desenvolupat per la Intervenció General de la Generalitat, o instal·lar en el seu sistema
corporatiu un extractor de dades, d'acord amb els requeriments funcionals que determini la Intervenció
General, per tal que aquesta hi pugui tenir accés remot.
Les entitats públiques que disposen d'un sistema economicofinancer propi i no es plantegen adherir-se als dos
sistemes corporatius indicats en els punts anteriors han de posar a disposició del Departament de la
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda els extractors d'informació economicofinancera i pressupostària
sol·licitada, i realitzar la tramesa de la informació amb la periodicitat que es demana. L'aplicació per realitzar
aquesta tramesa s'anomena Punt central d'informació (PCI) i la informació l'han de trametre d'acord amb les
instruccions de la Intervenció General sobre la informació economicofinancera a trametre per les unitats
institucionals incloses a l'Acord de Govern de 23 de setembre de 2008 i les instruccions de la Intervenció
General sobre la informació economicofinancera a trametre per les unitats institucionals incloses en el sector
administracions públiques, segons SEC/95, d'acord amb el que preveu l'article 71.5 de la Llei de finances
públiques de Catalunya.
D'acord amb el que s'ha exposat,
a) Les entitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni envien la informació economicofinancera que ha
establert la Intervenció General, pel Punt central d'informació (PCI).
b) Amb l'entrada en vigor d'aquest Conveni, i en relació a les entitats esmentades, la Sindicatura de Comptes
tindrà accés a la següent informació economicofinancera inclosa en el PCI:
B1) Comptes anuals formulats
B2) Acta d'aprovació del comptes anuals
B3) Comptes anuals auditats
B4) Liquidació del pressupost
B5) Fitxers CT (balanç i compte de resultats en format Excel)
B6) Fitxers AT (liquidació del pressupost en format Excel)

Quart. Consulta de dades de les entitats
La Sindicatura, mitjançant els usuaris degudament designats i autoritzats, tindrà accés amb la funció de
consulta al PCI, a la documentació indicada en el pacte tercer de qualsevol exercici finalitzat que hagi estat
retuda per les entitats que pertanyen a l'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni. La consulta i descàrrega dels
fitxers es podrà realitzar individualment per a cada entitat.

Cinquè. Tramesa d'informació
Es considerarà que les entitats que retin a la Intervenció General la liquidació del pressupost, els comptes
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anuals i la memòria de gestió de l'exercici anterior a través del PCI han complert l'obligació de retiment
d'informació a la Sindicatura establerta en l'article 71.4 del TRLFPC i els articles 39.4 i 39.5 de la Llei d'aquesta
institució.
La Intervenció General facilitarà a la Sindicatura una relació de les entitats que hagin enviat la documentació al
PCI a 30 de setembre de cada exercici. L'arxiu es trametrà electrònicament a través de l'EACAT (extranet de
les administracions catalanes) gestionada pel Consorci AOC.

Sisè. Finançament
La realització dels compromisos adquirits en aquest Conveni no donarà lloc a contraprestacions econòmiques
entre les parts.

Setè. Entrada en vigor i durada del Conveni
Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada inicial d'un any renovable
anualment, si cap de les dues parts no manifesta la voluntat en sentit contrari amb una antelació de tres
mesos respecte de la data de finalització.

Vuitè. Causes d'extinció
El Conveni s'extingirà per l'expiració del termini de vigència o bé de forma anticipada en els supòsits següents:
a) Per acord mutu de les parts, manifestat per escrit.
b) Per resolució, quan qualsevol de les parts incompleixi les obligacions establertes en aquest Conveni.
c) Per impossibilitat de dur a terme l'objecte previst.
d) Per les causes generals establertes en la legislació vigent.

Novè. Normativa aplicable i resolució de conflictes
Atesa la seva naturalesa administrativa, aquest Conveni es regeix per les seves clàusules i per Llei 26/2010,
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En cas de discrepàncies en l'execució o la interpretació d'aquest Conveni, les parts es comprometen a resoldreles mitjançant els principis de col·laboració i bona fe administra¬tiva.

Desè. Publicació del Conveni al DOGC
Aquest Conveni s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix
l'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya. També es publicarà al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat de Catalunya, accessible a través del Portal de la Transparència, de conformitat amb el que preveu
l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.

I perquè consti, als efectes escaients, i com a prova de conformitat, les parts implicades signen dos exemplars
d'aquest Conveni a un sol efecte en el lloc i la data que s'esmenten a l'encapçalament.

Oriol Junqueras i Vies
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Jaume Amat i Reyero
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Sindicatura de Comptes de Catalunya

(17.016.042)
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