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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Règim jurídic dels Fons de Compensació Interterritorial 

L'article 157.1 de la Constitució espanyola recull els recursos amb què les comunitats 
autònomes han de finançar les seues despeses, entre els quals es troben les 
transferències d'un Fons de Compensació Interterritorial i unes altres assignacions a 
càrrec dels Pressuposts Generals de l'Estat. 

La previsió anterior es desenvolupa en l'article 158 del text constitucional, on es disposa 
que en els Pressuposts Generals de l'Estat es podrà establir una assignació a les 
comunitats autònomes, en funció del volum dels serveis i de les activitats estatals que 
hagen assumit i de la garantia d'un nivell mínim en la prestació dels serveis públics 
fonamentals a tot el territori espanyol. 

El citat article disposa, així mateix, que a fi de corregir desequilibris econòmics 
interterritorials i de fer efectiu el principi de solidaritat, es constituirà un Fons de 
Compensació Interterritorial destinat a despeses d'inversió, els recursos del qual seran 
distribuïts per les Corts Generals entre les comunitats autònomes i províncies, si 
pertoca. 

Els esmentats ingressos són reconeguts com a ingressos propis de les comunitats 
autònomes en l’article 4.2.b) de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats 
Autònomes, segons la redacció que li ha donat la Llei Orgànica 7/2001, de 27 de 
desembre, així com en la Llei 22/2001, de 27 de desembre, reguladora dels Fons de 
Compensació Interterritorial. 

En aquest sentit, en l’article 16 de l’esmentada Llei Orgànica de Finançament de les 
Comunitats Autònomes es disposa que es dotaran anualment en els Pressuposts 
Generals de l’Estat dos Fons de Compensació Interterritorial denominats Fons de 
Compensació i Fons Complementari. 

El Fons de Compensació es dota anualment amb una quantitat que no podrà ser inferior 
al 22,5% de la inversió pública, entenent com a tal el conjunt de despeses de l’exercici 
incloses en els Pressuposts Generals de l’Estat i dels seus Organismes Autònoms, 
corresponents a inversions reals noves de caràcter civil. Addicionalment s’hi dotarà amb 
l’1,5%, més el 0,07% de la quantitat anterior. 

El Fons de Compensació el distribueix les Corts Generals i es destina a finançar 
despeses d’inversió en els territoris comparativament menys desenvolupats, que 
promoguen directament o indirecta la creació de renda i riquesa. El percentatge 
corresponent a cada any s’aprovarà anualment en la Llei de Pressuposts Generals de 
l’Estat. 

Els criteris que s’utilitzen per al repartiment del Fons de Compensació entre les 
comunitats autònomes són els següents: població relativa, saldo migratori, nivells 
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d’atur, superfícies del territori i dispersió de la població. Una vegada efectuat el 
repartiment amb els criteris anteriors, es corregeix en virtut de la renda per habitant i del 
factor d’insularitat. 

Amb independència de l’anterior, cada any es dotarà un Fons Complementari per a cada 
comunitat autònoma, amb una quantitat equivalen al 33,33% de seu respectiu Fons de 
Compensació. 

Aquest Fons Complementari es destinarà a finançar despeses d’inversió que promoguen 
directament o indirecta la creació de renda i riquesa en el territorial beneficiari. No 
obstant això, a sol·licitud de les comunitats autònomes que se’n beneficien, podran 
destinar-se a finançar despeses necessàries per a engegar les inversions finançades amb 
càrrec al Fons de Compensació o a aquest Fons Complementari, durant un període 
màxim de dos anys, des del moment que haja conclòs l’execució del projecte. 

Cal significar que la destinació dels recursos dels Fons als diferents projectes d’inversió 
s’efectuarà d’acord conjunt entre l’Administració General de l’Estat i les comunitats 
autònomes, al si del Comité d’Inversions Públiques. 

L’article 16.6 de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes 
disposa que les transferències dels Fons de Compensació Interterritorial rebudes hauran 
de destinar-se a finançar projectes de caràcter local, comarcal, provincial o regional 
d’infraestructura, obres públiques, regadius, ordenació del territori, habitatge i 
equipament col·lectiu, millora de l’hàbitat rural, transport i comunicacions i, en general, 
aquelles inversions que coadjuven a fer minvar les diferències de renda i riquesa al 
territori espanyol. 

Amb la finalitat d’harmonitzar les necessitats de tresoreria de la Hisenda de 
l’Administració General de l’Estat amb les Hisendes de les comunitats autònomes, els 
crèdits destinats a finançar despeses d’inversió, d’acord amb el que disposa l’article 
8.2a) de la Llei 22/2001, de 27 de desembre, reguladora dels Fons de Compensació 
Interterritorial, es realitzaran de la manera següent: 

- El 25% de l’import de cada projecte quan s’haja produït l’adjudicació de l’obra 
o subministrament objecte de la inversió o despesa. 

- El 50% de l’import de cada projecte quan la seua execució s’haja efectuat en 
igual percentatge, havent de transcórrer almenys dos trimestres des de la 
iniciació de l’exercici al qual es refereixen els Fons. 

- El 25% restant quan s’haja executat la totalitat del projecte havent d’haver 
transcorregut, almenys, tres trimestres des de la iniciació de l’exercici al qual es 
referisquen els Fons. 

Els crèdits destinats a finançar despeses de funcionament associades als projectes 
d’inversió es transfereixen per l’import sol·licitat per cada comunitat autònoma, amb el 
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límit de l’aplicació d’una fórmula que recull l’article 8.2.b) de l’esmentada Llei 
22/2001, de 27 de desembre. 

La percepció dels recursos d’aquests Fons es realitza, prèvia petició dels beneficiaris, 
davant la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes, 
òrgan gestor dels crèdits en el Ministeri d’Economia i Hisenda, Els romanents dels 
crèdits dels Fons en un exercici econòmic quedaran afectes en els següents a l’execució 
i engegada del respectiu projecte d’inversió o, si pertoca, del que el substituïsca, a 
efectes del qual els dits romanents seran incorporats automàticament. 

1.2 Els Fons de Compensació Interterritorial en els Pressuposts Generals de 
l’Estat 

La quantia global dels Fons prevists per a l’exercici de 2005, que s’eleva a 1.061.814,75 
milers d’euros, es troba recollit en l’article 99 de la Llei 2/2004. de 27 de desembre, de 
Pressuposts Generals de l’Estat per a aquest exercici. 

El Fons de Compensació s’eleva a 796.380,97 milers d’euros, que representa un 
26,27013% de la inversió publica global de l’Estat, mentre que la quantia del Fons 
Complementari és de 265.433,78 milers d’euros. La quantia d’ambdós Fons representa 
un percentatge del 35,5758% de la inversió pública global de l’Estat. 

D’acord amb el que preveu la disposició addicional única de la Llei 22/2001, de 27 de 
desembre, en l’article 99.6 de la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a 2005 es 
determinen les Comunitats Autònomes que seran beneficiàries d’aquests Fons en 
l’exercici de 2005, que són les següents: Andalusia, Astúries, Canàries, Cantàbria, 
Castella-La Manxa, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, 
Múrcia, així com les ciutats de Ceuta i Melilla. 

Les consignacions previstes per a cadascuna de les comunitats autònomes, en concepte 
de transferències de capital, es recullen en la secció 33 dels Pressuposts Generals de 
l’Estat “Fons de Compensació Interterritorial”, programa 941N “Transferències a 
CCAA pels Fons de Compensació Interterritorial”. Els projectes concrets d’inversió que 
poden finançar-se amb càrrec a aquests fons es troben recollits en l’annex de 
l’esmentada secció 33. 

Les dotacions pressupostàries previstes per a la Comunitat Valenciana, en els quatre 
darrers exercicis, amb càrrec als Fons de Compensació Interterritorial, amb les xifres 
expressades en euros, són les següents: 

 
 2002 2003 2004 2005 

Fons Compensació 42.697.850 43.551.850 46.497.150 52.846.390 

Fons Complementari 14.232.610 14.517.280 15.497.500 17.613.700 

Total per ambdós Fons 56.930.460 58.069.130 61.994.650 70.460.090 

Quadre 1 
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L’anàlisi de les dades recollides en el quadre anterior i de la resta de magnituds 
recollides en la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’exercici de 2005 permet 
formular les conclusions següents: 

- L’increment de les quantitats assignades a la Comunitat Valenciana en l’exercici 
de 2005 respecte a l’exercici anterior es xifra en el 13,7%, sent-ne la variació 
més significativa d’entre totes les comunitats autònomes. 

- La participació de la Comunitat Valenciana en ambdós Fons representava en 
l’exercici de 2004 un 6,1% del total, mentre que en l’exercici de 2005 el 
percentatge s’ha incrementat en un 6,6%. 

- L’increment de la participació de la Comunitat, tant en valors absoluts com en el 
percentatge de participació s’ha degut a la correcció per renda i a la població. 

L’esmentada Llei de Pressuposts disposa que els romanents de crèdit dels Fons de 
Compensació Interterritorial d’exercicis anteriors s’incorporaran automàticament al 
Pressupost de l’any 2005, a disposició de la mateixa Administració a la qual corresponia 
l’execució dels projectes, en data 31 de desembre de 2004. 

En tant que els romanents de crèdits pressupostaris s’hagueren incorporat al Pressupost, 
el Tresor Públic podia efectuar avançaments de tresoreria a les comunitats autònomes, 
per igual import a les peticions de fons efectuades per aquestes comunitats, “a compte” 
dels recursos que hagueren de percebre, una vegada s’haguera efectuat la susdita 
incorporació. De tota manera, els avançaments van haver de quedar reemborsats en 
finalitzar l’exercici de 2005. 

1.3 El control del Fons de Compensació Interterritorial 

L’article 16.8 de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitat Autònomes disposa 
que cada territori haurà de donar compte anualment a les Corts Generals de la destinació 
dels recursos rebuts amb càrrec als Fons de Compensació Interterritorial, així com de 
l’estat de realització dels projectes que amb càrrec a aquest Fons estiguen en curs 
d’execució. 

En aquest sentit, l’article 10.1 de la Llei 22/2001, de 27 de desembre, reguladora 
d’aquests Fons, estableix que el control parlamentari dels projectes d’inversió finançats 
amb càrrec als Fons i la valoració del seu impacte conjunt en la correcció dels 
desequilibris regionals, es durà a terme per les Corts Generals, a través de la Comissió 
General de les Comunitats Autònomes del Senat, així com per les assemblees 
legislatives de les comunitats autònomes. 

A fi de fer efectiu l’esmentat control, l’article 10.2 de l’esmentada Llei 22/2001, de 27 
de desembre, disposa que la Sindicatura de Comptes presente davant les Corts 
Valencianes informe separat i suficient de tots els projectes finançats amb càrrec als 
Fons de Compensació Interterritorial. 
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L’esmentat informe es pot realitzar en la mesura que la Generalitat està obligada a 
comptabilitzar de forma adequada i separada cadascun dels projectes finançats amb 
càrrec als Fons de Compensació Interterritorial. 

No existeix un termini específic per a la presentació d’aquest informe davant les Corts 
Valencianes, encara que ve presentant-se en el termini que, amb caràcter general, 
apareix previst en l’article 7.2 de la Llei 11/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes. 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Objectiu de la fiscalització 

D’acord amb el que expressa l’apartat 1.3 d’aquest informe, la Sindicatura de Comptes 
ha d’elaborar un informe separat i suficient de tots els projectes finançats amb càrrec als 
Fons de Compensació Interterritorial, que es referisca a la destinació dels recursos i al 
grau d’execució dels projectes d’inversió finançats amb els Fons. 

En la línia del que s’ha realitzat en exercicis pressupostaris anteriors, en l’informe de 
fiscalització hem analitzat l’execució de cadascun dels projectes finançats amb càrrec 
als esmentats Fons, així com la seua adequada comptabilitat durant 2005. 

Hem de significar que el grau d’execució delimita el desenvolupament de cadascun dels 
projectes d’inversió, que serà major en la mesura que es vagen formalitzant les diferents 
fases pressupostàries. El concepte de grau d’execució d’aquests projectes, tanmateix, no 
es troba expressament definit en la norma legal aplicable als Fons de Compensació 
Interterritorial, llevat del que preveu l’article 8.2 de la Llei 22/2001, reguladora 
d’aquests Fons, que determina la manera en què es transfereixen els recursos de les 
comunitats autònomes, com expressa l’apartat 1.1 de l’informe. 

D’acord amb l’anterior, el grau d’execució dels projectes és el percentatge que sobre les 
dotacions definitives comporta la suma de les peticions de fons, efectuades per la 
Generalitat a l’Administració de l’Estat, fins al dia 31 de desembre, com hem expressat 
en els informes de la Sindicatura de Comptes corresponents als darrers exercicis. 

En l’informe analitzem, així mateix, el sotmetiment a la legalitat de les actuacions 
realitzades pels gestors dels Fons de Compensació Interterritorial pel que fa a la 
naturalesa de les despeses realitzades i a les modificacions que hi hagen tingut lloc. 

L’últim dels objectius de l’informe serà comprovar l’adequat funcionament del control 
intern de l’Administració de la Generalitat pel que fa a la coordinació, control i 
seguiment dels Fons de Compensació Interterritorial. 

En l’informe no analitzem els procediments de gestió de la despesa pública 
desenvolupats per l’Administració autonòmica, en la mesura que han sigut fiscalitzats 
en el marc de l’informe sobre el Compte General de la Generalitat. 

2.2 Abast i procediments de la fiscalització 

Per a abastar els objectius exposats en l’apartat 2.1 de l’informe, per a la realització del 
treball de fiscalització s’han aplicat els procediments i les proves d’auditoria que hem 
considerat necessàries i adequades, conformement amb els principis i normes 
d’auditoria del sector públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol, aplicant-hi les directrius tècniques 
aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. 
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El període d’execució analitzat comprén l’exercici de 2005, d’acord amb la dotació 
anual prevista en la Llei 22/2001, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat 
per a aquest exercici. En relació als romanents de crèdits, l’article 8.5 de la Llei 
22/2001, de 27 de desembre, reguladora dels Fons de Compensació Interterritorial, 
disposa que s’incorporaran automàticament als següents exercicis, quedant afectes a 
l’execució del respectiu projecte d’inversió que ja venien finançant o, si pertoca, al 
projecte que el substituïsca. 

El treball es va iniciar amb una sol·licitud a la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, a través de la Intervenció General de la Generalitat, de tota aquella 
documentació que es considere necessària, en concret la que afecta els següents 
extrems: 

- Estat d’execució de projectes finançats amb càrrec als Fons de Compensació 
Interterritorial de l’exercici de 2005, en la data de tancament d’aquest exercici. 

- Obligacions reconegudes en el Pressupost de la Generalitat de l’exercici de 2005 
dels Fons de Compensació Interterritorial, classificats per departaments. 

- Distribució territorial de la inversió. 

- Certificacions remeses per la Generalitat a l’Administració General de l’Estat, 
de projectes finançats amb càrrec als Fons de Compensació Interterritorial. 

- Liquidació del pressupost d’ingressos de la Generalitat de l’exercici de 2005 
pels Fons de Compensació Interterritorial. 

- Ingressos corresponents als Fons de Compensació Interterritorial que afecten 
l’exercici pressupostari de 2005. 

Amb independència de la documentació anterior, que hem analitzat en el marc de la 
fiscalització realitzada, hem remés escrit a la Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Comunitats Autònomes, a través de la Intervenció General de la 
Generalitat, sol·licitant el detall de les transferències relatives als Fons de Compensació 
Interterritorial de l’exercici de 2005 i anteriors, efectuades en els exercicis de 2005 i 
2006, indicant el pendent de pagament a 31 de desembre de 2005 i la data de pagament 
si ha tingut lloc en l’exercici de 2006. 

La documentació remesa per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació s’ha 
revisat amb caràcter previ a l’inici dels treballs de fiscalització, i seguint l’esquema de 
treball establit en fiscalitzacions corresponents a exercicis anteriors, no han sigut 
objecte de revisió els expedients de contractació relacionats amb els Fons de 
Compensació Interterritorial, atés que s’ha realitzat, si pertocava, en el marc de 
l’informe sobre el Compte General de la Generalitat. 

En la fiscalització realitzada s’ha analitzat el nivell de desenvolupament de cadascun 
dels projectes finançats amb càrrec als Fons de Compensació Interterritorial, d’acord 
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amb les previsions pressupostàries i tenint en compte els terminis en els quals 
l’Administració General de l’Estat transfereix els fons, segons s’indica en l’apartat 1.1 
de l’informe. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ 

Les conclusions generals que s’han obtingut en la fiscalització dels projectes finançats 
amb càrrec als Fons de Compensació Interterritorial de l’exercici de 2005 són les 
següents: 

a) La dotació definitiva dels Fons de Compensació Interterritorial per a l’exercici 
de 2005 va pujar a la xifra de 70.460.090 euros, després de realitzar-se una 
modificació dels projectes i que va ser aprovada pel Conseller d’Economia, 
Hisenda i Ocupació, en data 2 de desembre de 2005. Les dades relatives a la 
dotació inicial dels Fons i les seues modificacions posteriors es recullen el 
l’apartat 4.1 de l’informe. 

b) Les obligacions reconegudes dels projectes d’inversió finançats amb els Fons de 
Compensació Interterritorial superen en 29.001.307 euros les dotacions 
definitives dels Fons de Compensació Interterritorial. Aquesta circumstància es 
produeix pel fet que els dits projectes d’inversió compten amb d’altres fonts de 
finançament, per mitjà de dotacions pròpies dels Pressuposts de la Generalitat 
Valenciana, tal com indiquem en l’apartat 4.2 de l’informe. 

c) L’anàlisi de les dades facilitades per la Intervenció General de la Generalitat, 
que recollim en l’apartat 4.3 de l’informe, permet concloure que el 35,6% de les 
inversions realitzades amb càrrec als Fons de Compensació Interterritorial s’han 
desenvolupat en la província d’Alacant, un 21,4% en la província de Castelló, 
mentre que el percentatge d’inversió en la província de València ha sigut del 
43%. 

d) Els òrgans competents de la Generalitat han de promoure un sistema de 
comptabilitat analítica, tal com detallem en l’apartat 4.3 d’aquest informe, a fi 
que es puga realitzar un control efectiu dels costs i les unitats físiques de 
realització de cada un dels projectes finançats a càrrec d’aquests Fons, d’acord 
amb el que disposa l’article 10 de la Llei 22/2001, de 27 de desembre, 
reguladora dels Fons de Compensació Interterritorial. 

e) En l’exercici de 2005 es va percebre la totalitat dels drets reconeguts pendents 
de cobrament, en data 31 de desembre de 2004, corresponent a la dotació dels 
Fons de Compensació Interterritorial de l’exercici de 2004, que s’elevava a la 
xifra de 35.546.091 euros, circumstància aquesta que recollim en l’apartat 4.4 de 
l’informe. 

f) Les peticions de fons formalitzades davant l’Administració General de l’Estat 
van pujar a la xifra de 70.460.090 euros, la qual cosa ha comportat un grau 
d’execució del 100% d’acord amb la informació recollida en els apartats 4.2 i 
5.1 de l’informe. 
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g) Els drets reconeguts en concepte de Fons de Compensació Interterritorial durant 
l’exercici de 2005 van pujar a la xifra de 70.460.090 euros. Cal significar que un 
total de 30.761.537 euros es van cobrar durant 2005, mentre que 39.698.553 
euros van quedar pendents de cobrament en data de tancament de l’exercici i han 
sigut cobrats en gener de 2006. Les dades anteriors les analitzem en l’apartat 5.2 
de l’informe. 
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4. EXECUCIÓ DELS PROJECTES FINANÇATS AMB CÀRREC ALS 
FONS DE COMPENSACIÓ INTERTERRITORIAL 

4.1 Dotació inicial i modificacions 

En el quadre que recollim tot seguit expressem la distribució dels Fons de Compensació 
Interterritorial per comunitats autònomes durant els anys 2004 i 2005, amb les xifres 
expressades en euros: 

 
Comunitat Autònoma Fons 2004 Fons 2005 Variació % s/ total 

Andalusia 398.818.600 419.498.880 5,2% 39,5% 

Astúries 44.671.580 48.579.830 8,7% 4,6% 

Canàries 45.239.070 44.962.740 (0,6%) 4,2% 

Cantàbria 8.910.430 9.753.600 9,5% 0,9% 

Castella - La Manxa 78.919.470 82.754.010 4,9% 7,8% 

Castella i Lleó 70.058.820 73.052.680 4,3% 6,9% 

Ceuta 7.815.290 8.206.410 5,0% 0,8% 

Comunitat Valenciana 61.994.650 70.460.090 13,7% 6,6% 

Extremadura 81.269.040 83.548.520 2,8% 7,9% 

Galícia 163.941.830 170.180.990 3,8% 16,0% 

Melilla 7.815.290 8.206.410 5,0% 0,8% 

Múrcia 41.754.540 42.610.590 2,1% 4,0% 

Total  1.011.208.610 1.061.814.750 5,0% 100,0% 

Quadre 2 

 

Com es desprén de les dades recollides en el quadre anterior, la dotació inicial dels Fons 
de Compensació Interterritorial per a la Comunitat Valenciana en l’exercici de 2005 va 
pujar a 70.460.090 euros, la qual cosa ha representat un increment del 13,7% respecte a 
l’exercici anterior. Aquesta dotació inicial es distribueix de la següent manera, 
expressada en euros: 

 
 Euros % s/ total 

Fons de Compensació 52.846.3 75% 

Fons Complementari 17.613.7 25% 

Total dels Fons 70.460.0 100% 

Quadre 3 
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La Generalitat va modificar les dotacions inicials dels projectes d’inversió que 
componen els Fons de Compensació Interterritorial de l’exercici de 2005, mitjançant 
expedient de modificació qualitativa dels crèdits aprovat per Resolució del Conseller 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, de 2 de desembre de 2005, autoritzat pel Director 
General de Fons Comunitaris, en data 19 de desembre de 2005. 

La modificació de les dotacions inicials, d’acord amb el que expressa l’esmentada 
resolució, s’ha produït pel diferent grau d’execució dels projectes d’inversió, la qual 
cosa comporta la inclusió de sis projectes nous i l’eliminació de dos projectes d’inversió 
inicialment prevists. 

Les variacions produïdes després de l’esmentada modificació, desglossant la informació 
entre el Fons de Compensació i el Fons Complementari és la que mostrem tot seguit, 
amb les xifres expressades en euros: 

 
Matèria Dotació inicial Dotació final Variació 

Autopistes, autovies i carreteres 20.311.87 20.953.90 3,2% 

Aigües 16.100.00 11.748.08 (27,0%) 

Sanitat 15.734.52 19.187.17 21,9% 

D’altres matèries 700.00 957.24 36,7% 

Fons Compensació 52.846.39 52.846.39 0,0% 

Autopistes, autovies i carreteres 17.613.70 17.613.70 0,0% 

Aigües 0 - 

Sanitat 0 - 

D’altres matèries 0 - 

Fons Complementari 17.613.70 17.613.70 0,0% 

Autopistes, autovies i carreteres 37.925.57 38.567.60 1,7% 

Aigües 16.100.00 11.748.08 (27,0%) 

Sanitat 15.734.52 19.187.17 21,9% 

D’altres matèries 700.00 957.24 36,7% 

Total Fons exercici de 2005 70.460.09 70.460.09 0,0% 

Quadre 4 

 

Pel que fa al Fons de Compensació, la variació més significativa té lloc en el concepte 
“D’altres matèries” ja que la dotació definitiva dels projectes que s’hi associen ha tingut 
un increment del 36,7%. Els altres conceptes experimenten increments del 21,9% en el 
cas de “Sanitat” i del 3,2% pel que fa a “Autopistes, autovies i carreteres”, mentre que 
en el concepte “Aigües” es produeix una disminució del 27%. 
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El Fons Complementari està assignat exclusivament al concepte “Autopistes, autovies i 
carreteres” i la seua dotació no s’ha vist modificada en el nivell global, si bé han tingut 
lloc reassignacions a nivell dels projectes que l’integren. 

Les modificacions experimentades en els diversos projectes finançats amb càrrec al 
Fons de Compensació, agrupats en cadascuna de les Conselleries que els promouen, són 
les que mostrem tot seguit, amb les xifres expressades en euros: 

 
Codi 
territ. 

Codi 
proj. Denominació actual 

Dotació 
inicial Modificació 

Dotació 
final 

  Matèria: 01 Autopistes, autovies i carreteres   
3 2 Millora seg. CV-855 Elx-San Fulgencio 2.000.000 623.060 2.623.060
46 3 Millora acc. Massamagrell des de CV-32 4.000.000 (1.291.640) 2.708.360
3 4 Acc. carretera CV 759 la Vila Joiosa-Finestrat  5.011.870 (2.612.000) 2.399.870
12 5 Millora seguretat vial CV-20cp. km 0,200 al 3,500 Vila-real 800.000 6.960 806.960
12 6 Millora de la CV-183 Almassora-Grau 1.500.000 738.610 2.238.610
46 7 Condicionament CV-50 tram Torís-Chiva 300.000 3.644.590 3.944.590
46 8 Ronda nord de València tram Benimaclet-Ciutat Fallera 3.000.000 (2.108.060) 891.940
3 16 Obres de conser/rep. i adequació crtes. Alacant centre 2.200.000 640.510 2.840.510
3 17 Obres de conser/rep. i adequació crtes. Alacant sud 1.500.000 1.000.000 2.500.000

Total matèria autopistes, autovies i carreteres 20.311.870 642.030 20.953.900
  Matèria: 14 Aigües   

46 18 Canalitz. barranc Puçol eixamplament tram final barranc El Puig 5.000.000 (5.000.000) 0
3 19 Canalització aigües pluvials fins al riu Verd Onil-Castalla 1.500.000 (1.500.000) 0
3 20 Canalitz. barranc Orgègia des de k 0,2-7,9 Urb. Los Girasoles-St. Vt. Rasp. 700.000 2.384.790 3.084.790
46 21 Col·lector Urbanització Llíria II F. zona nord 900.000 (325.720) 574.280
46 22 Cond. abast. Mancom. Valls dels Alcalans. Montserrat, Montroi i Real 1.000.000 42.410 1.042.410
3 23 Renovac. conducc. Vall de Laguard i Benigembla, Calp i Benissa 5.000.000 (2.236.520) 2.763.480
46 24 Modernització regadius Séquia Reial del Xúquer Xarxa Tte. Sec 8,22,32 2.000.000 (1.326.060) 673.940
3 41 Canalitz. barranc Juncaret des d’autovia A-7 a Tàngel Mutxamel 0 853.600 853.600
3 42 Estabilització talús i rep.col·lectors pluvials políg. Beniata-Alcoi (ob 0 783.870 783.870
12 43 Col·lector pluvial C-4 la Vall d'Uixó. Obres d’emergència 0 793.460 793.460
12 44 Canalització barrancs zona urbana Nules 0 457.700 457.700
3 45 Actualitz. desdoblament conducc. gral. Guadalest-La Nucia 0 720.550 720.550

Total matèria aigües 16.100.000 (4.351.920) 11.748.080
Total Conselleria d’Infraestructures i Transport 36.411.870 (3.709.890) 32.701.980

  Matèria: 19 Sanitat   
46 27 Reforma Centre de salut València-Malva-rosa 1.299.520 (1.222.290) 77.230
3 28 Construcc Centre de salut Alacant-Parc lo Morant 1.627.000 248.430 1.875.430
3 29 Construcc. Centre Sant Vicent del Raspeig 486.000 526.730 1.012.730
3 30 Ampliació de l’Hospital d’Elda 6.000.000 (5.848.580) 151.420
3 31 Ampliació de l’Hospital d’Elx-Radioteràpia oncològica 1.886.000 (502.990) 1.383.010
46 32 Construcc. Centre de salut València-Campanar 1.200.000 (730.360) 469.640
46 33 Construcc. Consultori auxiliar València-la Torre 410.000 (324.240) 85.760
46 34 Construcc. Centre de salut Bellreguard 800.000 (419.690) 380.310
46 35 Construcc. Centre de salut Paterna-la Canyada 88.000 (39.250) 48.750
12 36 Construcc. Centre de salut Castelló-Grau 655.000 (655.000) 0
3 37 Construcc Centre de salut la Vila Joiosa 650.000 (533.140) 116.860
12 38 Construcc Centre de salut Betxí 278.000 (238.030) 39.970
46 39 Construcc Centre de salut Albalat dels Sorells 85.000 (52.760) 32.240
12 40 Construcc. Consultori auxiliar Vilafranca 270.000 (270.000) 0
46 46 Construcc. nou Hospital Universitari "La Fe" de València 0 13.513.820 13.513.820

Total matèria Sanitat 15.734.520 3.452.650 19.187.170
Total Conselleria de Sanitat 15.734.520 3.452.650 19.187.170

  Matèria: 21 D’altres matèries   
46 25 Adequació a NBE-CPI Fase II Residència tercera edat de Carlet 300.000 51.550 351.550
12 26 Obres adequació edifici com a centre social i educatiu de protecció 400.000 205.690 605.690

Total D’altres matèries 700.000 257.240 957.240
Total Conselleria de Benestar Social 700.000 257.240 957.240

TOTAL PROJECTES FONS DE COMPENSACIÓ 2005 52.846.390 0 52.846.390

Quadre 5 
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Les modificacions experimentades en els diversos projectes finançats amb càrrec al 
Fons Complementari, tots els referits a la Conselleria d’Infraestructures i Transport, són 
les que mostrem tot seguit, amb les xifres expressades en euros: 

 
Codi 
territ. 

Codi 
projec. Denominació actual 

Dotació 
inicial Modifics. 

Dotació 
final 

  Matèria: 01 Autopistes, autovies i carreteres   

12 1 Nova carretera Cabanes-Orpesa/CV 10 5.000.000 0 5.000.000

12 9 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Castelló Sud 2.200.000 (1.221.890) 978.110

12 10 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Castelló Centre 2.400.000 (376.350) 2.023.650

12 11 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Castelló Nord 2.166.450 0 2.166.450

46 12 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Castelló Nord 1.500.000 1.123.810 2.623.810

46 13 Obres conserv./rep. i adequació ctres. València Àrea Metropol. 1.347.250 0 1.347.250

46 14 Obres conserv./rep. i adequació ctres. València Sud 1.500.000 0 1.500.000

3 15 Obres conserv./rep. i adequació ctres. Alacant Nord 1.500.000 474.430 1.974.430

Total matèria autopistes, autovies i carreteres 17.613.700 0 17.613.700

Total Conselleria d'Infrastructures i Transport 17.613.700 0 17.613.700

TOTAL PROJECTES FONS COMPLEMENTARI 2005 17.613.700 0 17.613.700

Quadre 6 

 

El resum global dels diferents projectes desenvolupats per les conselleries que gestionen 
els projectes finançats a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial, és el següent, 
expressat en euros: 
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Conselleria / Matèria / Tipus de fons 
Dotació 
inicial 

Modificació 
Fons Compens. 

Dotació 
final 

Matèria: 01 Autopistes, autovies i carreteres    

Total projectes del Fons de Compensació 20.311.870 642.030 20.953.900 

Total projectes del Fons Complementari 17.613.700 0 17.613.700 

Total matèria autopistes, autovies i carreteres 37.925.570 642.030 38.567.600 

Matèria: 14 Aigües    

Total projectes del Fons de Compensació 16.100.000 (4.351.920) 11.748.080 

Total projectes del Fons Complementari 0 0 0 

Total matèria aigües 16.100.000 (4.351.920) 11.748.080 

Total Conselleria d'Infraestructures i Transport 54.025.570 (3.709.890) 50.315.680 

Matèria: 19 Sanitat    

Total projectes del Fons de Compensació 15.734.520 3.452.650 19.187.170 

Total projectes del Fons Complementari 0 0 0 

Total matèria Sanitat 15.734.520 3.452.650 19.187.170 

Total Conselleria de Sanitat 15.734.520 3.452.650 19.187.170 

Matèria: 21 D'altres matèries    

Total projectes del Fons de Compensació 700.000 257.240 957.240 

Total projectes del Fons Complementari 0 0 0 

Total d’altres matèries 700.000 257.240 957.240 

Total Conselleria de Benestar Social 700.000 257.240 957.240 

TOTAL FONS DE COMPENSACIÓ INTERTERRITORIAL 2005 70.460.090 0 70.460.090 

Quadre 7 

 

4.2 Grau d'execució dels projectes en l'exercici de 2005 

Les dotacions definitives i les peticions de fons efectuades a l'Administració General de 
l'Estat durant l'exercici de 2005 en concepte de Fons de Compensació Interterritorial, 
així com el grau d'execució a la data de tancament de l'exercici, són els que mostrem a 
continuació, amb les xifres expressades en euros. 
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Matèria 
Dotació 

definitiva 
Certificat 
31-12-05 

Grau 
execució 

Autopistes, autovies i carreteres 20.953.900 20.953.900 100,0% 

Aigua 11.748.080 11.748.080 100,0% 

Sanitat 19.187.170 19.187.170 100,0% 

D'altres matèries 957.240 957.240 100,0% 

Fons Compensació 52.846.390 52.846.390 100,0% 

Autopistes, autovies i carreteres 17.613.700 17.613.700 100,0% 

Aigua 0 0 - 

Sanitat 0 0 - 

D'altres matèries 0 0 - 

Fons Complementari 17.613.700 17.613.700 100,0% 

Autopistes, autovies i carreteres 38.567.600 38.567.600 100,0% 

Aigua 11.748.080 11.748.080 100,0% 

Sanitat 19.187.170 19.187.170 100,0% 

D'altres matèries 957.240 957.240 100,0% 

Total Fons 2005 70.460.090 70.460.090 100,0% 

Quadre 8 

 

L'estat d'execució dels projectes, segons el pressupost de despeses de la Generalitat, per 
matèries i tipus de Fons, així com l'import certificat a l'Administració General de l'Estat, 
es mostren a continuació, en euros. 
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Matèria / Tipus de Fons 
Dotació 

definitiva 
Obligacions
reconegudes

Pagaments 
proposats 

Certificat a
31-12-05 

Matèria: 01 Autopistes, autovies i carreteres     

Total projectes del Fons de Compensació 20.953.900 22.586.773 22.586.773 20.953.900 

Total projectes del Fons Complementari 17.613.700 26.533.097 26.533.097 17.613.700 

Total autopistes, autovies i carreteres 38.567.600 49.119.870 49.119.870 38.567.600 

Matèria: 14 Aigües     

Total projectes del Fons de Compensació 11.748.080 16.211.064 16.211.064 11.748.080 

Total projectes del Fons Complementari 0 0 0 0 

Total aigua 11.748.080 16.211.064 16.211.064 11.748.080 

Matèria: 19 Sanitat     

Total projectes del Fons de Compensació 19.187.170 32.683.988 32.683.988 19.187.170 

Total projectes del Fons Complementari 0 0 0 0 

Total sanitat 19.187.170 32.683.988 32.683.988 19.187.170 

Matèria: 21 D'altres matèries     

Total projectes del Fons de Compensació 957.240 1.446.475 1.446.475 957.240 

Total projectes del Fons Complementari 0 0 0 0 

Total d’altres matèries 957.240 1.446.475 1.446.475 957.240 

Total general 70.460.090 99.461.397 99.461.397 70.460.090 

Quadre 9 

 

Com podem observar a partir de les xifres recollides en el quadre anterior, les dades 
corresponents a les obligacions reconegudes que es desprenen de la informació 
facilitada superen en 29.001.307 euros la dotació definitiva de la totalitat de projectes 
finançats a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial. 

La circumstància anterior, d’acord amb la informació facilitada per la Intervenció 
General en el tràmit d’al·legacions d’aquest informe, té el seu origen en el fet que els 
projectes finançats a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial, compten amb 
d’altres fonts addicionals de finançament, a càrrec dels Pressuposts de la Generalitat. 
Tanmateix, cal indicar que no se n’ha facilitat cap informació. 

L’estat d’execució de cada un dels projectes desenvolupats i l'import certificat a 
l'Administració General de l'Estat a càrrec del Fons de Compensació, a la data de 
tancament de l'exercici de 2005, són els que mostrem a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 
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Estat d'execució 

Codi 
projec. Denominació actual 

Dotació 
final 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
proposats 

Certificat
Admó. 

Gral. Estat

 Matèria: 01 Autopistes, autovies i carreteres    
2 Millora Seg. CV-855 Elx-San Fulgencio 2.623.060 2.973.286 2.973.286 2.623.060
3 Millora Acc. Massamagrell des de CV-32 2.708.360 3.467.016 3.467.016 2.708.360
4 Acc. Carretera CV 759 la Vila Joiosa-Finestrat 2.399.870 2.423.813 2.423.813 2.399.870
5 Millora Seguretat Vial CV-20cp.k. 0,200 al 3,500 Vila-real 806.960 806.965 806.965 806.960
6 Millora de la CV-183 Almassora-Grau 2.238.610 2.238.619 2.238.619 2.238.610
7 Condicionament CV-50 Tram Torís-Xiva 3.944.590 3.944.593 3.944.593 3.944.590
8 Ronda Nord de València. Tram Benimaclet-Ciutat Fallera 891.940 1.357.495 1.357.495 891.940

16 Obres de conserv./repar. i adequació ctres. Alacant Centre 2.840.510 2.874.986 2.874.986 2.840.510
17 Obres de conserv./repar. i adequació ctres. Alacant Sud 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Total Autopistes, autovies i carreteres 20.953.900 22.586.773 22.586.773 20.953.900
 Matèria: 14 Aigües    

18 Canalitz. barranc Puçol eixamplament tram final barranc el Puig 0 0 0 0
19 Canalització aigües pluvials fins al riu Verd Onil-Castalla 0 0 0 0
20 Canalitz. barranc Orgègia des de k 0,2-7,9 Urb. Los Girasoles-St. Vt. Rasp. 3.084.790 3.291.229 3.291.229 3.084.790
21 Col·lec. Urbanització Llíria II F. Zona Nord 574.280 764.943 764.943 574.280
22 Cond. proveïment Mancom. Valls dels Alcalans.Monserrat, Montroi i Real 1.042.410 1.417.239 1.417.239 1.042.410
23 Renovac. conduc. Vall de Laguar i Benigembla, Calp i Benissa 2.763.480 5.361.022 5.361.022 2.763.480
24 Modernització regs Séquia Reial del Xúquer Xarxa Tt. Sec 8,22,32 673.940 989.176 989.176 673.940
41 Canalitz. barranc Joncaret des d'autovia A-7 a Tangel. Mutxamel 853.600 853.602 853.602 853.600
42 Estabilització talús i rep. col·lector pluvials políg. Beniata-Alcoi  783.870 783.880 783.880 783.870
43 Col·lector pluv. C-4 Vall d'Uixó. Obres d'emergència 793.460 1.476.180 1.476.180 793.460
44 Canalització barrancs zona urbana Nules 457.700 553.233 553.233 457.700
45 Actualiz. desdoblament conducc. gral. Guadalest-la Nucia 720.550 720.560 720.560 720.550

 Total Aigües 11.748.080 16.211.064 16.211.064 11.748.080
 Materia: 19 Sanitat    

27 Reforma Centre de Salut València-Malva-rosa 77.230 84.483 84.483 77.230
28 Construc. Centre Salut Alacant Parc Lo Morant 1.875.430 2.214.047 2.214.047 1.875.430
29 Construc. Centre Sant Vicent del Raspeig 1.012.730 1.040.108 1.040.108 1.012.730
30 Ampliació de l'Hospital d'Elda 151.420 156.813 156.813 151.420
31 Ampliació de l'Hospital d'Elx-Radioteràpia Onocològica 1.383.010 2.962.514 2.962.514 1.383.010
32 Construc. Centre Salut València-Campanar 469.640 488.137 488.137 469.640
33 Construc. Consultori Auxiliar València-la Torre 85.760 140.843 140.843 85.760
34 Construc. Centre Salut Bellreguard 380.310 457.741 457.741 380.310
35 Construc. Centre Salut Paterna-la Canyada 48.750 48.755 48.755 48.750
36 Construc. Centre Salut Castelló-Grau 0 0 0 0
37 Construc. Centre Salut la Vila Joiosa 116.860 116.863 116.863 116.860
38 Construc. Centre Salut Betxí 39.970 43.006 43.006 39.970
39 Construc. Centre Salut Albalat dels Sorells 32.240 32.246 32.246 32.240
40 Construc. Consultori Auxiliar Vilafranca del Maestrat 0 0 0 0
46 Construc. Nou Hospital Universitari "La Fe" de València 13.513.820 24.898.432 24.898.432 13.513.820

 Total Sanitat 19.187.170 32.683.988 32.683.988 19.187.170
 Matèria: 21 D'altres matèries    

25 Adequació a NBE-CPI Fase II Residència Tercera Edat de Carlet 351.550 735.700 735.700 351.550
26 Obres adequació edifici com a C. Socioeducatiu de protecció 605.690 710.775 710.775 605.690

Total d'altres matèries 957.240 1.446.475 1.446.475 957.240
Total Fons Compensació 52.846.390 72.928.300 72.928.300 52.846.390

Quadre 10 
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L’estat d’execució de cada un dels projectes desenvolupats i l'import certificat a 
l'Administració General de l'Estat a càrrec del Fons Complementari, a la data de 
tancament de l'exercici de 2005, són els que mostrem a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 

 
Estat d'execució 

Codi 
projec. Denominació actual 

Dotació 
final 

Obligacions 
recon. 

Pagaments 
proposats 

Certificat 
Admó. Gral. 

Estat 

 Matèria: 01 Autopistes, autovies i carreteres    

1 Nova carretera Cabanes-Orpesa/CV 10 5.000.000 8.168.000 8.168.000 5.000.000

9 Obres conserv., repar. i adequació ctres. Castelló Sud 978.110 1.837.367 1.837.367 978.110

10 Obres conserv., repar. i adequació ctres. Castelló Centre 2.023.650 2.063.833 2.063.833 2.023.650

11 Obres conserv., repar. i adequació ctres. Castelló Nord 2.166.450 2.370.000 2.370.000 2.166.450

12 Obres conserv., repar. i adequació ctres. Castelló Nord 2.623.810 2.929.956 2.929.956 2.623.810

13 Obres cons./rep. i adeq. ctres. València Àrea Metropol. 1.347.250 3.364.150 3.364.150 1.347.250

14 Obres conserv./rep. i adequació ctres. València Sud 1.500.000 3.026.401 3.026.401 1.500.000

15 Obres conserv./rep. i adequació ctres. Alacant Nord 1.974.430 2.773.390 2.773.390 1.974.430

Total autopistas, autovies i carreteres 17.613.700 26.533.097 26.533.097 17.613.700

Total Fons Complementari 17.613.700 26.533.097 26.533.097 17.613.700

Quadre 11 

 

Cal manifestar, en la línia expressada en els informes de fiscalització dels Fons de 
Compensació Interterritorial corresponents a exercicis anteriors, que la comptabilitat 
dels projectes d'inversió finançats totalment o parcialment amb aquests Fons no fa 
distinció entre les distintes fonts de finançament. 

4.3 Distribució territorial de la inversió 

Acomplint una resolució de la Comissió d'Economia, Pressuposts i Hisenda de les Corts 
Valencianes, hem sol·licitat a la Intervenció General de la Generalitat la distribució 
territorial a la Comunitat Valenciana de les inversions realitzades a càrrec dels Fons de 
Compensació Interterritorial. 

L'anàlisi de les dades facilitades per la Intervenció General de la Generalitat permet 
concloure que la distribució de les inversions realitzades en cada una de les tres 
províncies valencianes durant l'exercici de 2005 a càrrec dels Fons, s'ha fet de la forma 
següent: 

- A la província d'Alacant s'ha realitzat el 35,6% de la inversió. 

- El 21,4% de la inversió s'ha desenvolupat a la província de Castelló. 
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- Les inversions a la província de València n'han sigut del 43% del total. 

La distribució provincial dels diferents conceptes finançats a càrrec dels Fons de 
Compensació Interterritorial, amb les xifres expressades en euros, és la següent: 

 

Concepte 
Dotació 

definitiva Alacant Castelló València 

Autopistes, autovies i carreteres 20.953.900 10.363.440 3.045.570 7.544.890 

Aigües 11.748.080 8.206.290 1.251.160 2.290.630 

Sanitat 19.187.170 4.539.450 39.970 14.607.750 

D'altres matèries 957.240 0 605.690 351.550 

52.846.390 23.109.180 4.942.390 24.794.820 

Fons Compensació Interterritorial 75,0% 32,8% 7,0% 35,2%

Autopistes, autovies i carreteres 17.613.700 1.974.430 10.168.210 5.471.060 

Aigües 0 0 0 0 

Sanitat 0 0 0 0 

D'altres matèries 0 0 0 0 

17.613.700 1.974.430 10.168.210 5.471.060 

Fons Complementari 25,0% 2,8% 14,4% 7,8%

Autopistes, autovies i carreteres 38.567.600 12.337.870 13.213.780 13.015.950 

Aigües 11.748.080 8.206.290 1.251.160 2.290.630 

Sanitat 19.187.170 4.539.450 39.970 14.607.750 

D'altres matèries 957.240 0 605.690 351.550 

Total Fons 2005 70.460.090 25.083.610 15.110.600 30.265.880 

 100,0% 35,6% 21,4% 43,0%

Quadre 12 

 

En la línia expressada en informes de fiscalització corresponents a exercicis anteriors, es 
recomana d'aplicar un sistema de comptabilitat analítica que permeta realitzar el control 
a què es refereix l'article 10 de la Llei 22/2001, de 27 de desembre, reguladora dels Fons 
de Compensació Interterritorial, sobre els costs i les unitats físiques de realització de 
cada projecte. 

En la mesura en què la Generalitat implemente la recomanació anterior, serà possible 
que cada programa continga una quantificació d'objectius i indicadors de gestió dels 
projectes que comprén, de manera que es podrà fer una avaluació més precisa de 
l'execució dels programes en funció dels fins per als quals foren creats els Fons de 
Compensació Interterritorial. 
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4.4 Fons de Compensació Interterritorial d'exercicis anteriors 

El saldo pendent de cobrament a la data de tancament de l'exercici de 2004 corresponent 
a la dotació dels Fons de Compensació Interterritorial de l'exercici de 2004, ascendia a 
35.546.091 euros. Cal dir que han sigut cobrats íntegrament en gener de 2005. 
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5. PERCEPCIÓ DE LES DOTACIONS DELS FONS DE COMPENSACIÓ 
INTERTERRITORIAL 

5.1 Sol·licituds de Fons de Compensació Interterritorial 

En relació amb els Fons de l'exercici de 2005, la Generalitat ha efectuat diverses 
sol·licituds a l'Administració General de l'Estat, per la totalitat del seu import, que 
s'eleva a 70.460.090 euros. 

Les diverses sol·licituds formalitzades per la Generalitat en l'exercici de 2005, amb 
indicació de la data en què es van produir i de la quantitat sol·licitada, en relació amb 
cada un dels fons, són les que es recullen a continuació, amb les xifres expressades en 
euros: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 13 

 

5.2 Ingressos dels Fons de Compensació Interterritorial durant l'exercici de 
2005 

L’examen de la documentació facilitada per la Intervenció General de la Generalitat, ha 
posat de manifest que els ingressos a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial 
durant l'exercici de 2005 s'han realitzat d'acord amb el detall que es mostra a 
continuació, expressat en euros. 

 

 
Pent. cobr. 
a 01-01-05 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Pent. cobr. 
a 31-12-05 

Fons 2004 35.54 --- 35.546.091 --- 

Fons 2005 --- 70.460.09 30.761.537 39.69

Total Fons 35.54 70.460.09 66.307.628 39.69

Quadre 14 

Núm.º 
Data 

sol·licitud 
Fons de 

Compensació 
Fons 

Complementari
Total 
Fons 

1 07/06/05 12.406.487 4.403.425 16.809.912 

2 07/06/05 6.006.500 5.423.625 11.430.125 

3 07/06/05 1.771.500 750.000 2.521.500 

4 03/12/05 805.110 0 805.110 

5 03/12/05 20.416.695 3.383.225 23.799.920 

6 03/12/05 11.440.098 3.653.425 15.093.523 

Total Fondos 2005 52.846.390 17.613.700 70.460.090 
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S'ha de dir que el saldo pendent de cobrament a la data de tancament de l'exercici de 
2004, per import de 35.546.091 euros, corresponia a la dotació dels Fons de 
Compensació Interterritorial corresponent a aqueix exercici de 2004, i que -tal com hem 
indicat en l'apartat 4.4 del present informe- ha sigut cobrat íntegrament en gener de 
2005. 

De les dotacions dels Fons de Compensació Interterritorial corresponents a l'exercici de 
2005, que van ser de 70.460.090 euros, se n'ha cobrat durant 2005 la quantitat de 
30.761.537 euros. A la data de tancament de l'exercici de 2005, en quedava pendent de 
cobrament un total de 39.698.553 euros, que han sigut cobrats en gener de 2006. 
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6. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Acomplint l'acord del Ple de les Corts pres en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, 
així com l’acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes per mitjà del qual tingué 
coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització corresponent a l’any 2005, el 
dit esborrany es va trametre al comptedant perquè, en el termini concedit, hi formulés 
al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal indicar el següent: 

1) L’òrgan fiscalitzat ha formulat -si era el cas- al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de l’informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’informe. 

4) El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que s’ha emés 
sobre tals al·legacions, el qual ha servit d’antecedent perquè aquesta Sindicatura 
les estimés o desestimés, s’incorpora com a annex. 
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Aquest informe de fiscalització va ser aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes 
en la seua reunió del dia 12 de desembre de 2006. 

 
València, 12 de desembre de 2006 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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Valencia, 24 de noviembre de 2006

Se ha recibido con fecha 17 de noviembre, borrador del Informe de fiscalización de la

Sindicatura de Cuentas relativo a los Fondos de Gompensación lnterterritorial, ejercicio

2005 para que se formulen las alegaciones que sobre el mismo se estimen oportunas. Una vez

gue se ha llevado a cabo la revisión y el análisis de este borrador, le comunico las siguientes

observaciones a tener en cuenta en la respuesta que se formule a la Sindicatura :

1. En primer lugar, hacer mención a una cuestión de redacción del texto del informe que se

recoge en el Punto 2.'1 Obietivos de la fiscalización, párrafo cuarto. En este apartado se indica

que "el grado de ejecución es el porcentaje que supone la suma de las peticiones de fondos

efectuadas por la Generalitat a la Administración del Estado, hasta el 31 de diciembre". Se

deduce de su lectura que esta frase está incompleta, faltaría indicar sobre qué está referida la

suma de peticiones de fondos y poder así obtener el porcentaje que se indica.

2. En el  apartado b) del punto 3 de las Conclusiones Generales de la Fiscal ización, se indica que
"la cifra de obligaciones reconocidas supera en 29.001.307 euros la dotación presupuestaria

definitiva de los proyectos cofinanciados, sin que se haya facilitado documentación que

justifique esta circunstancia". Al respecto se realiza la siguiente observación que ya ha sido

reiterada en informes anteriores: los fondos de compensación interterritorial son recursos

distribuidos por las Cortes Generales que se dotan anualmente en los Presupuestos

Generales del Estado. El destino de estos recursos se efectúa de común acuerdo con la
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Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma, en este caso la Comunidad

Valenciana, para financiar proyectos de inversión. Contribuyen por tanto a la financiación de

un proyecto que no tiene porqué ser la totalidad de éste. Así los recursos con los que cuenta

un proyecto de inversión financiado por estos fondos, no son exclusivamente los derivados de

estas aportaciones del Estado, sino que cuenta además con las dotaciones propias de la

Generalitat Valenciana, a través de sus mecanismos de financiación. De esto se deriva que la

cifra de obligaciones reconocidas totales en términos presupuestarios que corresponden a un

proyecto de inversion financiado con Fondos de Compensación, siempre será mayor o en todo

caso igual a la cifra de las obligaciones reconocidas que han permitido formalizar las

correspondientes peticiones de fondos a la Dirección General de Coordinación Financiera

como gestor de estos créditos, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda.

En este sentido consideramos que, si bien es apropiado indicar que la cifra de obligaciones

reconocidas de los proyectos de inversion financiados por los Fondos de Compensación

supera los importes de las dotaciones definitivas de los Fondos de Compensación

Interterritorial, no lo es afirmar que las obligaciones reconocidas son superiores a la dotación

presupuestaria que éstos tengan aprobada en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana,

ya que esto sería imposible de acuerdo con los mecanismos internos de control de que

dispone la Generalitat Valenciana. Y por esto no tiene lugar documento adicional.

En el último párrafo del punto 4.2 Grado de eiecución de los orovectos en el eiercicio 2005 del

borrador del informe se concluye que "la contabilidad de los proyectos de inversión financiados

total o parcialmente con estos Fondos, no hace distinción entre las distintas fuentes de

financiación". Efectivamente el Sistema de Información Presupuestaria de la GV registra la

ejecución de los proyectos de inversión independientemente de cómo estén financiados, es

decir no hay una gestión separada e independiente del proyecto según cada tipo de fondo o

ingreso que lo financia.

3. En el apartado 3 d) de las conclusiones se indica que "en la medida que la Generalitat

promueva un sistema de contabilidad analítica se podría realizar un control efectivo de los

costes y las unidades físicas de realización de cada uno de los proyectos financiados con

cargo a estos fondos". Y en el punto 4.3 Distribución Territorial de la lnversión, s€
"recomienda la aplicación de un sistema de contabilidad analítica que permita realizar el
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controf sobre los costes y las unidades físicas de realizadón de cada proyecto". A este

respecto confirmar la conveniencia de un desarrollo por los organismos competentes de una

contabilidad analítica en este sentido.
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INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

I. INTRODUCCIÓ 

El proppassat dia 15 de novembre, mitjançant sengles escrits de la síndica de comptes 
adreçats al conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació de la Generalitat i a l’interventor 
general de la Generalitat, es va trametre l’esborrany de l’informe de fiscalització dels 
Fons de Compensació Interterritorial , corresponents a l’exercici de 2005. En els citats 
escrits es concedia un termini per a formular al·legacions que va acabar el 29 de 
novembre de 2006. 

Amb data 29 de novembre de 2006 va entrar en el registre de la Sindicatura de Comptes 
un escrit de l’interventor general de la Generalitat, al qual s’adjuntaven les al·legacions 
presentades per la directora general d’Economia a l’esborrany de l’informe de 
fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial, corresponent a l’exercici de 
2005. 

Com ha sigut habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, el 
present informe s’ha elaborat a fi que el Consell de la Sindicatura de Comptes puga 
valorar els escrits de les al·legacions presentats i, si escau, modificar l’actual redacció 
de l’esborrany de l’informe de fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial, 
corresponent a l’exercici de 2005. 

II. CONTINGUT I ANÀLISIS DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1. Apartat 2.1. Paràgraf 4rt. de la pàgina 8 de l’esborrany de l’informe 

Resum de l’al·legació: Es proposa una nova redacció de la definició del grau d’execució 
dels projectes, com a percentatge de la suma de peticions de fons efectuades per la 
Generalitat a l’Estat fins al 31 de desembre. 

Comentaris: Efectivament, tot percentatge té un numerador i un denominador, en aquest 
cas el denominador, es correspon amb les dotacions definitives, pel que sembla raonable 
la redacció proposta. 

Conseqüències en l’informe: Es proposa la modificació del paràgraf 4rt. de la pàgina 8 
de l’esborrany de l’informe, que quedaria amb la redacció següent: "D’acord amb 
l’anterior, el grau d’execució dels projectes és el percentatge que sobre les dotacions 
definitives comporta la suma de les peticions de fons, efectuades per la Generalitat a 
l’Administració de l’Estat, fins al dia 31 de desembre, com hem expressat en els 
informes de la Sindicatura de Comptes corresponents als darrers exercicis." 

2. Apartats 3 i 4.2 paràgraf 3r. de la pàgina 11 i el paràgraf 2n. de la pàgina 
18 de l’esborrany de l’informe 

Resum de l’al·legació: Es considera apropiat assenyalar l’excés de 29.001.307 euros de 
les obligacions reconegudes sobre les dotacions definitives dels projectes d’inversió 



 

 

finançats pels Fons de Compensació Interterritorial. No obstant això, no es considera 
apropiat vincular dit excés sobre les dotacions pressupostàries consignades en el 
Pressupost de la Generalitat. 

Com a justificació de l’excés s’indica que la xifra de les obligacions reconegudes d’un 
projecte d’inversió sempre serà major o igual a les peticions de fons a l’Administració 
General de l’Estat, ja que al marge del finançament dels Fons de Compensació 
Interterritorial, els projectes d’inversió compten amb finançament propi de la 
Generalitat. 

Comentaris: Es proporciona una explicació raonable sobre la naturalesa de l’excés 
d’obligacions reconegudes per un import de 29.001.307 euros sobre les dotacions 
definitives dels projectes d’inversió finançats amb els Fons de Compensació 
Interterritorial, encara que no se’n facilita cap informació addicional. 

Conseqüències en l’informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 3r. de 
la pàgina 11 de l’esborrany de l’informe, que quedaria redactat així:"b) Les obligacions 
reconegudes dels projectes d’inversió finançats amb els Fons de Compensació 
Interterritorial superen en 29.001.307 euros les dotacions definitives dels Fons de 
Compensació Interterritorial. Aquesta circumstància es produeix pel fet que els dits 
projectes d’inversió compten amb d’altres fonts de finançament, per mitjà de dotacions 
pròpies dels Pressuposts de la Generalitat Valenciana, tal com indiquem en l’apartat 4.2 
de l’informe." 

Es proposa també modificar el paràgraf 2n. de la pàgina 18 de l’esborrany de l’informe, 
el qual tindria la redacció següent: "La circumstància anterior, d’acord amb la 
informació facilitada per la Intervenció General en el tràmit d’al·legacions d’aquest 
informe, té el seu origen en el fet que els projectes finançats a càrrec dels Fons de 
Compensació Interterritorial, compten amb d’altres fonts addicionals de finançament, a 
càrrec dels Pressuposts de la Generalitat. Tanmateix, cal indicar que no se n’ha facilitat 
cap informació." 

3. Apartats 3 i 4.3. Paràgraf 5é. de la pàgina 11 i paràgrafs 2n. i 3r. de la 
pàgina 21 de l’esborrany de l’informe. 

Resum de l’al·legació: Es considera convenient la conclusió i recomanació sobre 
l’existència d’una comptabilitat analítica per al control efectiu dels costs i les unitats 
físiques dels projectes finançats a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial. 

Comentaris: En la mesura que el propi òrgan gestor dels Fons de Compensació 
Interterritorial manifesta la necessitat d’implementar la recomanació realitzada per la 
Sindicatura de Comptes, es considera convenient que la seua conclusió es redacte d’una 
manera més explícita. 

Conseqüències en l’informe: Es proposa modificar l’actual redacció del paràgraf 3r. de 
la pàgina 11 de l’esborrany de l’informe, que quedaria redactat així: "d) Els òrgans 
competents de la Generalitat han de promoure un sistema de comptabilitat analítica, tal 



 

 

com detallem en l’apartat 4.3 d’aquest informe, a fi que es puga realitzar un control 
efectiu dels costs i les unitats físiques de realització de cada un dels projectes finançats a 
càrrec d’aquests Fons, d’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 22/2001, de 27 
de desembre, reguladora dels Fons de Compensació Interterritorial." 
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