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N O T A  D E  P R E M S A  
 

Nota informativa sobre l’informe 15/2010, relatiu a l’Entitat 
Autònoma de Difusió Cultural, capítol 4 de despeses, exercicis 
2007 i 2008 
 
BARCELONA, 28 de juliol de 2010.- L’informe 15/2010 de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya comprèn la fiscalització del capítol 4 de despeses de l’Entitat 
Autònoma de Difusió Cultural (EADC) corresponent als exercicis 2007 i 2008. 
 
El ponent de l’informe, aprovat pel Ple de la Sindicatura el 29 de juny de 2010, és el 
síndic Jordi Pons i Novell, responsable de la fiscalització dels departaments de 
l’àmbit de la cultura i l’educació de la Generalitat de Catalunya, així com de les 
universitats públiques catalanes. 
 
El treball de fiscalització ha inclòs totes aquelles proves amb l’abast que s’ha 
considerat necessari per a obtenir evidència suficient i adient, amb l’objectiu 
d’aconseguir una base raonable que permetés manifestar les conclusions que es 
desprenen del treball realitzat.  
 
S’han revisat totes les convocatòries de les línies de subvencions competitives dels 
exercicis 2007 i 2008 i una mostra de cent catorze expedients de subvencions de 
concurrència i de subvencions directes per un import total de 10,84 M€. Aquesta 
mostra representa el 10,01% dels expedients i el 42,66% de les obligacions 
reconegudes en el conjunt dels dos exercicis.  
 
En els exercicis fiscalitzats l’EADC va establir diverses línies de subvenció de 
caràcter transversal (activitat, exhibició, creació, producció, etc.) que abastaven les 
diverses fases d’elaboració dels productes culturals en teatre, dansa, música, circ, 
arts visuals i altres manifestacions artístiques. 
 
L’article 8 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions (LGS) 
estableix que els ens que atorguin subvencions han de concretar amb caràcter previ 
en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la 
seva aplicació, el termini necessari per a aconseguir-los, les despeses previsibles i 
les fonts de finançament. L’EADC no disposava en els exercicis 2007 i 2008 de cap 
pla estratègic de subvencions aprovat pel Consell d’Administració i amb el contingut 
previst en la LGS. 
 
Observacions sobre les subvencions de concurrència 
 
El caràcter transversal de les convocatòries i el fet que les dotacions pressupostàries 
siguin úniques, sense distingir per tipologia d’activitat cultural (teatre, circ, música, 
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arts visuals) dificulta, en opinió de la Sindicatura, la valoració de les sol·licituds i 
l’assignació d’imports, especialment en aspectes com l’interès cultural o l’impacte de 
l’activitat. 
 
Les bases de les diferents convocatòries estableixen que la comissió assessora ha 
d’elaborar una proposta de resolució motivada en aplicació dels criteris que 
preveuen les bases i ha d’indicar la quantia dels fons. En les convocatòries 
fiscalitzades no hi ha cap proposta de resolució motivada de les comissions 
assessores.  
 
Les bases de les convocatòries estableixen la puntuació mínima per poder optar als 
fons. En vuit convocatòries el Consell d’Administració va modificar a l’alça o a la 
baixa aquesta puntuació mínima o bé la puntuació atorgada a algunes de les 
sol·licituds per la comissió assessora corresponent. No hi ha evidència justificativa de 
les modificacions realitzades pel Consell d’Administració. 
 
Les bases de les diferents convocatòries revisades estableixen que els beneficiaris 
de fons d’import inferior a 60.000 € no han de presentar en la justificació les factures 
o altres documents de valor probatori equivalent ni la documentació acreditativa del 
pagament del cost de l’activitat. En lloc de les factures i comprovants esmentats, 
l’EADC ha de comprovar l’aplicació correcta dels fons amb la sol·licitud de 
determinats justificants mitjançant la tècnica del mostreig combinat. Aquesta previsió 
de les bases de la convocatòria no s’ajusta ni a l’article 30 de la LGS ni als articles 10 
i següents de l’Ordre de l’1 d’octubre del 1997 sobre control i justificació de 
subvencions. A més, en cap dels expedients revisats no hi ha evidència que l’EADC 
hagi fet cap comprovació en els termes establerts en les bases. 
 
Les bases de les convocatòries de l’exercici 2008 estableixen que els beneficiaris de 
fons d’import igual o superior a 60.000 € han de presentar a l’EADC un informe 
d’auditoria que acrediti la realització de les despeses i el seu pagament, així com 
l’import i la procedència del finançament de l’activitat subvencionada, exclòs l’import 
del fons de l’EADC. No n’han de presentar el compte justificatiu, les factures o 
documents amb validesa jurídica o eficàcia administrativa, ni tampoc els justificants 
de pagament. Aquest darrer aspecte incompleix l’article 30 de la LGS i els articles 10 
i següents de l’Ordre de l’1 d’octubre del 1997 sobre control i justificació de 
subvencions. 
 
El gener del 2009 l’EADC va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) les subvencions de més de 3.000 € atorgades en els exercicis 2006 i 2007. 
El desembre del 2009 hi va publicar les atorgades el 2008. Encara que l’article 18 de 
la LGS i les bases no estableixin cap termini per a la publicació en el DOGC de les 
subvencions atorgades d’import superior a 3.000 €, la publicació amb més d’un any 
de retard respecte de la data de concessió resulta contrària al principi de 
transparència, que és un dels principis als quals s’ha d’ajustar la gestió de les 
subvencions d’acord amb l’article 8 de la LGS.  
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En vint expedients falta la Memòria d’activitats dels tres darrers anys que els 
sol·licitants havien de presentar d’acord amb les bases de les convocatòries. 
 
En cinc expedients, l’actualització del pressupost es va aprovar un cop realitzada 
l’activitat i no prèviament, com estableixen les bases de les convocatòries. En un 
expedient no hi ha evidència de l’aprovació del pressupost actualitzat. 
 
En dotze expedients els beneficiaris van presentar la justificació fora de termini. 
 
En set expedients els beneficiaris només han justificat l’import de la subvenció i no el 
cost total de l’activitat, tal com corresponia fer d’acord amb la normativa aplicable. 
 
Observacions sobre les subvencions excloses de concurrència 
 
En tretze expedients de subvencions excloses de concurrència dels vint-i-un revisats 
(que representen el 52,50% del nombre total d’expedients i el 83,04% de la despesa 
registrada), no es donen les circumstàncies objectives d’impossibilitat de promoure 
la concurrència previstes en el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya (TRLFPC). A més, en cinc expedients les subvencions atorgades haurien 
d’haver estat incloses com subvencions nominatives en els pressupostos de l’EADC. 
 
En onze expedients les justificacions no s’ajusten al que estableixen la resolució 
d’atorgament i el conveni regulador. 
 
En sis expedients els beneficiaris van presentar la justificació fora de termini. 
 
En set expedients els beneficiaris només han justificat l’import de la subvenció i no el 
cost total de l’activitat, tal com corresponia fer d’acord amb la normativa aplicable. 
 
Recomanacions 
 
En l’apartat 4.2  de l’informe es fan diverses recomanacions que, des del punt de 
vista de la Sindicatura, poden contribuir a millorar la gestió del capítol 4 del 
pressupost de despeses de l’EADC i a corregir alguns dels aspectes assenyalats en 
l’informe. 
 
Fets posteriors 
 
Mitjançant la Llei 6/2008, del 13 de maig, es crea el Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts (CoNCA), com a entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia. El 
CoNCA té com a objecte assessorar el Govern de la Generalitat en el conjunt de la 
política cultural i organitzar la política de suport i de promoció de la creació artística.  
 
La disposició final primera de la Llei 6/2008 estableix que, en el termini d’un any des 
de la seva entrada en vigor (22 de maig del 2008), el Govern ha de presentar davant 
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el Parlament un projecte de llei de modificació o derogació de la Llei 8/1981, per tal 
d’evitar la coincidència de funcions entre l’EADC i el CoNCA. A 31 de març del 2010 
(data de tancament de l’informe) el Govern no havia presentat aquest projecte de llei 
davant el Parlament. 
 
La disposició final segona de la Llei 6/2008 estableix que, en el termini de sis mesos 
des de la seva entrada en vigor, el Govern ha de dictar les disposicions necessàries 
per aprovar els Estatuts del CoNCA. Els Estatuts del CoNCA van ser aprovats 
mitjançant el Decret 40/2009, del 10 de març. Segons la disposició addicional 
segona d’aquests Estatuts, el CoNCA se subroga en la posició jurídica de l’EADC pel 
que fa als drets i deures que li corresponguin en l’àmbit de les funcions que 
assumeix.  
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