
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE FISCALITZACIÓ DELS FONS DE 
COMPENSACIÓ INTERTERRITORIAL 

Exercici de 2006 

 



Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 2006 

ÍNDEX          Pàgina 

1. INTRODUCCIÓ 3 
1.1 Règim jurídic dels Fons de Compensació Interterritorial 3 

1.2 Els Fons de Compensació Interterritorial en els pressuposts 
generals de l'Estat 5 

1.3 El control dels Fons de Compensació Interterritorial 6 

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 7 
2.1 Objectius de la fiscalització 7 

2.2 Abast i procediments de la fiscalització 7 

3. CONCLUSIONS GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ 10 

4. EXECUCIÓ DELS PROJECTES FINANÇATS A CÀRREC 
DELS FONS DE COMPENSACIÓ INTERTERRITORIAL 12 
4.1 Dotació inicial i modificacions 12 

4.2 Grau d'execució dels projectes en l'exercici de 2006 16 

4.3 Distribució territorial de la inversió 19 

4.4 Fons de Compensació Interterritorial d'exercicis anteriors 21 

5. PERCEPCIÓ DE LES DOTACIONS DELS FONS DE 
COMPENSACIÓ INTERTERRITORIAL 22 
5.1 Sol·licituds de Fons de Compensació Interterritorial 22 

5.2 Ingressos dels Fons de Compensació Interterritorial durant 
l'exercici de 2006 22 

6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 24 

ANNEX: Al·legacions rebudes. Anàlisi. 

 

 

- 2 - 



Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 2006 

1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Règim jurídic dels Fons de Compensació Interterritorial 

L'article 157.1 de la Constitució espanyola enumera els recursos de les comunitats 
autònomes, entre els quals inclou les transferències d'un Fons de Compensació 
Interterritorial i d'altres assignacions a càrrec dels pressuposts generals de l'Estat. 

L'article 158.2 especifica que, "amb la finalitat de corregir desequilibris econòmics 
interterritorials i de fer efectiu el principi de solidaritat, es constituirà un Fons de 
Compensació destinat a despeses d'inversió, els recursos del qual seran distribuïts per 
les Corts Generals entre les comunitats autònomes i les províncies, si escau". 

Els citats 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 de la Llei Orgànica 7/2001, de 27 de desembre, i de la Llei 22/2001, 
de 27 de desembre, Reguladora dels Fons de Compensació Interterritorial. 

En aqueix sentit, en l'article 16 de la citada Llei Orgànica de Finançament de les 
Comunitats Autònomes, es disposa que, en els pressuposts generals de l'Estat, es 
dotaran anualment dos fons de compensació interterritorial denominats Fons de 
Compensació i Fons Complementari. 

El Fons de Compensació es dota cada any amb una quantitat que no podrà ser inferior al 
22,5% de la inversió pública, entesa aquesta com 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, serà dotat amb 
l'1,5%, més el 0,07%, de la quantitat anterior. 

El Fons de Compensació, el distribueixen les Corts Generals i es destina a finançar 
despeses d'inversió -en els territoris comparativament menys desenvolupats- que 
promoguen de forma directa o indirecta la creació de renda i riquesa. El percentatge 
corresponent a cada any serà aprovat anualment per la Llei de Pressuposts Generals de 
l'Estat. 

Els criteris que s'usen per a repartir el Fons de Compensació entre les comunitats 
autònomes, són els següents: població relativa, saldo migratori, nivells d'atur, superfície 
del territori i dispersió de la població. Una vegada efectuat el repartiment d'acord amb 
els criteris anteriors, se'n fa una correcció en funció de la renda per habitant i del factor 
d'insularitat. 

Amb independència d'això, cada any es dotarà un Fons Complementari per a cada 
comunitat autònoma, amb una quantitat equivalent al 33,33% dels seu respectiu Fons de 
Compensació. 

Aquest Fons Complementari es destinarà a finançar despeses d'inversió que promoguen 
de forma directa o indirecta la creació de renda i riquesa en el territori beneficiari. No 
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obstant això, si ho sol·liciten les comunitats autònomes beneficiàries, aquests fons 
podran ser dedicats a finançar despeses necessàries per a posar en funcionament les 
inversions finançades amb el Fons de Compensació, o a aquest mateix Fons 
Complementari, durant un període màxim de dos anys des del moment en què haja 
conclòs l'execució del projecte. 

S'ha de dir que la destinació dels recursos dels Fons als distints projectes d'inversió 
s'efectuarà de comú acord entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats 
autònomes, en el 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, s'hauran de 
destinar a finançar projectes de caràcter local, comarcal, provincial o regional, 
d'infraestructura, obres públiques, regadiu, ordenació del territori, habitatge i 
equipament col·lectiu, millora de l'hàbitat rural, transports i comunicacions i, en 
general, aquelles inversions que coadjuven a disminuir les diferències de renda i riquesa 
en el 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 es disposa en 
l'article 8.2.a) 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 una vegada s'haja fet l'adjudicació de l'obra 
o del subministrament objecte de la inversió o despesa. 

- El 50% de l'import de cada projecte quan aquest haja sigut executat en la 
mateixa proporció; caldrà que hagen transcorregut almenys dos trimestres des 
del començament de l'exercici al qual es referisquen els Fons. 

- El 25% restant quan el projecte haja sigut executat totalment; caldrà que hagen 
transcorregut almenys tres trimestres des de l'inici 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 
límit marcat per l'aplicació d'una fórmula recollida en l'article 8.2.b) de la citada Llei 
22/2001, de 27 de desembre. 

Els recursos d'aquests Fons es perceben després d'haver-los demanats els beneficiaris a 
la Direcció General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes, que és 
òrgan que gestiona els crèdits del Ministeri d'Economia i Hisenda. Els romanents dels 
crèdits dels Fons d'un exercici econòmic, quedaran afectats en els exercicis següents a 
l'execució i posada en funcionament del respectiu projecte d'inversió, o -si és el cas- del 
projecte que el substituïsca; a aqueix efecte, els dits romanents hi seran incorporats 
automàticament. 
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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 2006, que s'eleva a 
1.159.890.700 euros, està recollida en l'article 107 de la Llei 30/2005, de 29 de 
desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a aqueix exercici. 

El Fons de Compensació Interterritorial és de 869.939.780 euros, que representa un 
26,25% de la inversió pública global de l'Estat, i la quantia del Fons Complementari és 
de 289.950.920 euros. La quantia dels dos Fons representa un percentatge del 35,55% 
de la inversió pública global de l'Estat. 

D'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional única de la Llei 22/2001, de 
27 de desembre, en l'article 107.6 de la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a 
2006 es determinen les comunitats autònomes beneficiàries d'aquests Fons en l'exercici 
esmentat: Galícia, Andalusia, Astúries, Cantàbria, Múrcia, Comunitat Valenciana, 
Castella-la Manxa, Canàries, Extremadura, Castella-Lleó, així com les ciutats de Ceuta i 
Melilla. 

Les consignacions previstes per a cada una 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 a càrrec d'aquests Fons estan recollits en l'annex de la citada secció 33. 

Les consignacions previstes per a la Comunitat Valenciana en els quatre últims 
exercicis a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial, amb les xifres expressades 
en euros, són les següents: 

 
 2003 2004 2005 2006 

Fon Compensació Interterritorial 43.551.850 46.497.150 52.846.390 61.804.520

Fon Complementari  14.517.280 15.497.500 17.613.700 20.599.450

Total per ambdós Fons 58.069.130 61.994.650 70.460.090 82.403.970

Quadre 1 
 

L'anàlisi de les xifres que es mostren en el quadre anterior, així com de la resta de 
magnituds recollides en la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'exercici de 
2006, permet formular les conclusions següents: 

- S'ha produït un increment del 17% -respecte de l'exercici anterior- en les 
quantitats assignades a la Comunitat Valenciana; es tracta del segon increment 
més significatiu entre totes les comunitats autònomes. 
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- La participació de la Comunitat Valenciana en els dos Fons representava en 
l'exercici de 2005 un 6,6% del total; mentre que en l'exercici de 2006 el 
percentatge ha augmentat fins al 7,1%. 

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

En la citada Llei de Pressuposts es disposa que els romanents de crèdit dels Fons de 
Compensació Interterritorial d'exercicis anteriors seran incorporats automàticament al 
pressupost de l'any 2006, a disposició de la mateixa Administració a la qual corresponia 
l'execució dels projectes en data 31 de desembre de 2005. 

En tant que els romanents de crèdits pressupostaris s’hagueren incorporat al pressupost, 
el Tresor Públic podia fer avançaments de tresoreria a les comunitats autònomes -per un 
import igual a les peticions de fons efectuades per aquestes-, "a compte" dels recursos 
que percebrien quan s'hagués realitzat la incorporació esmentada. En qualsevol cas, els 
avançaments havien de quedar reemborsats al finalitzar l'exercici econòmic. 

1.3 El control dels Fons de Compensació Interterritorial 

En l'article 16.8 de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, es 
disposa que cada territori haurà de donar compte anualment a les Corts Generals de la 
destinació donada als recursos rebuts a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial, 
així com de l'estat de realització dels projectes que a càrrec del dit Fons estiguen en curs 
d'execució. 

En aqueix 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 a 
càrrec dels Fons i la valoració del seu impacte conjunt en la correcció dels desequilibris 
regionals, seran realitzats per les Corts Generals, a través de la Comissió General de les 
Comunitats Autònomes del Senat, i per les assemblees legislatives de les comunitats 
autònomes. 

A l'objecte de fer efectiu el control mencionat, l'article 10.2 de la citada Llei 22/2001, de 
27 de desembre, disposa que la Sindicatura de Comptes ha de presentar a les Corts 
Valencianes un informe separat i suficient sobre tots els projectes finançats a càrrec dels 
Fons de Compensació Interterritorial. 

El dit informe es pot fer perquè la Generalitat està obligada a comptabilitzar de forma 
adequada i separada cada un dels projectes finançats a càrrec dels Fons de Compensació 
Interterritorial. 

No hi ha cap termini específic per a presentar aqueix informe davant de les Corts 
Valencianes; si bé és cert que ve sent presentat en el termini que, amb caràcter general, 
apareix previst en l'article 7.2 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes. 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Objectius de la fiscalització 

D'acord amb el que hem expressat en l'apartat 1.3, la Sindicatura de Comptes ha 
d'elaborar un informe separat i suficient de tots els projectes finançats a càrrec dels 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 fet en exercicis pressupostaris anteriors, en aquest Informe de 
fiscalització s'han analitzat les partides assignades a cada un dels projectes finançats a 
càrrec dels Fons citats, així com l'adequació de la comptabilitat de les dites partides 
durant 2006. 

L'article 8.2 de la Llei 22/2001, reguladora d'aquests Fons, determina la manera en què 
s'han de transferir els recursos a les comunitats autònomes; tal i com s'expressa en 
l'apartat 1.1 de l'Informe. En aquest sentit, hem analitzat les peticions de fons efectuades 
per la Generalitat a l'Administració de l'Estat fins al dia 31 de desembre; tal i com s'ha 
fet en els informes de la Sindicatura de Comptes corresponents als últims exercicis. 

L'Informe s'orienta, d'altra banda, a analitzar les diverses actuacions de gestió de cada 
un dels projectes cofinançats a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial, tant pel 
que fa a l'execució de cada un dels projectes, com a les modificacions que hi haja hagut. 

L'últim dels objectius de l'Informe és de comprovar l'adequat funcionament del control 
intern de l'Administració de la Generalitat, en allò que es refereix a la coordinació, el 
control i seguiment dels Fons de Compensació Interterritorial. 

En l'Informe no s'analitzen els procediments de gestió de la despesa pública 
desenvolupats per l'Administració autonòmica, ni els expedients de contractació, ja que 
tant els uns com els altres són susceptibles de ser fiscalitzats en el marc de l'informe 
sobre el Compte General de la Generalitat. 

2.2 Abast i procediments de la fiscalització 

A fi d'assolir els objectius exposats en l'apartat 2.1 de l'Informe, en el treball de 
fiscalització s'han aplicat els procediments i les proves d'auditoria que s'han considerat 
necessaris i adequats, conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector 
públic" elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern 
de l'Estat Espanyol i aplicant les "Directrius tècniques" aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes. 

El període d'execució analitzat comprén l'exercici de 2006, d'acord amb la dotació anual 
prevista en la Llei 30/2005, de 29 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a 
l'exercici de 2006. En relació amb els romanents de crèdit, l'article 8.5 de la Llei 
22/2001, de 27 de desembre, reguladora dels Fons de Compensació Interterritorial, 
disposa que aquells seran incorporats automàticament als exercicis següents i que 
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quedaran afectats a l'execució del respectiu projecte d'inversió que ja venien finançant, 
o -si és el cas- al projecte que el substituïsca. 

El treball començà fent una sol·licitud a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
per mitjà de la Intervenció General de la Generalitat, relativa a l'estat d'execució 
pressupostària de tots els projectes cofinançats a càrrec dels Fons de Compensació 
Interterritorial de 2006 a 31 de desembre de 2006. En aquest sentit, es va demanar la 
informació següent: 

- Dotació inicial prevista en el pressupost de la Generalitat per a cada un dels 
projectes, les modificacions pressupostàries realitzades en cada cas i el 
pressupost definitiu resultant en cada un dels projectes. 

- Execució pressupostària dels crèdits consignats en el pressupost de l'exercici de 
2006, en relació amb cada un dels projectes cofinançats a càrrec del FCI de 
2006. 

- Obligacions reconegudes en el pressupost de la Generalitat de l'exercici de 2006 
dels projectes cofinançats a càrrec del FCI de 2006, classificats per 
departaments. 

També es va sol·licitar informació sobre la distribució territorial de les inversions 
realitzades en les tres províncies valencianes en els projectes cofinançats a càrrec dels 
Fons, indicant el total de la inversió realitzada en cada província a càrrec del pressupost 
de la Generalitat de l'exercici de 2006 i la part de la inversió que s'ha finançat a càrrec 
del FCI de 2006. 

En el marc de la fiscalització realitzada, i igual com es va fer en relació amb exercicis 
anteriors, vam sol·licitar també la documentació següent: 

- Certificacions trameses per la Generalitat a l'Administració General de l'Estat de 
projectes cofinançats a càrrec del FCI de 2006. 

- Liquidació del pressupost d'ingressos de la Generalitat de l'exercici de 2006, 
referits als ingressos provinents dels Fons de Compensació Interterritorial. 

- Relació dels diversos ingressos corresponents al FCI que afecten l'exercici 
pressupostari de 2006. 

Amb independència de la documentació anterior (la qual hem analitzat en el marc de la 
fiscalització realitzada), s'ha tramés un escrit a la Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Comunitats Autònomes i a la Direcció General del Tresor i Política 
Financera, sol·licitant el detall de les transferències relatives als Fons de Compensació 
Interterritorial dels exercicis de 2006 i anteriors efectuades en els exercicis de 2006 i 
2007, amb indicació del pendent de pagament a 31 de desembre de 2006 i de la data de 
pagament -si és que ha tingut lloc en l'exercici de 2007. 
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S'ha de dir -tal com assenyalem en uns altres apartats de l'Informe- que la Intervenció 
General no ens ha facilitat tota la informació sol·licitada; circumstància que ha limitat 
de manera significativa els objectius de l'Informe. En aquest sentit, no hem pogut 
analitzar la documentació següent: 

- Estat d'execució pressupostària dels projectes cofinançats a càrrec dels Fons de 
Compensació Interterritorial de l'exercici de 2006 a la data de tancament 
d'aquest exercici. 

- Informació sobre les modificacions experimentades en la dotació inicial dels 
diversos projectes cofinançats amb els Fons de Compensació Interterritorial en 
l'exercici de 2006, així com de les causes que les van determinar. 

Cal dir que ens han facilitat informació sobre la dotació inicial i final a càrrec del FCI 
de 2006 de cada un dels projectes, la qual recollim en l'apartat 4.1 de l'Informe; però no 
ens han tramés documentació relativa als expedients administratius en què es 
fonamenten les modificacions realitzades i on es deixe constatació de les causes que les 
han determinades. 

Ens consta que la Intervenció General ha realitzat diversos tràmits davant la Conselleria 
de Sanitat i la Conselleria d’Infraestructures i Transport, perquè la informació 
sol·licitada per la Sindicatura de Comptes, li fos facilitada. 

En la fiscalització realitzada, s'ha analitzat el nivell de desenvolupament de cada un dels 
projectes finançats a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial, segons les 
previsions recollides en els pressuposts generals de l'Estat per a 2006, i tenint en compte 
els terminis en què l'Administració General de l'Estat transfereix els fons; tal com 
indiquem 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 a 
càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial de l'exercici de 2006, són les següents: 

a) La dotació definitiva dels Fons de Compensació Interterritorial per a l'exercici 
de 2006 va ser de 82.403.970 euros, cosa que ha significat un increment del 17% 
respecte de l'exercici anterior. Les dades relatives a la dotació inicial assignada a 
cada un dels projectes, així com de les modificacions posteriors fetes en cada un, 
es recullen en l'apartat 4.1 de l'Informe. 

b) No ens han facilitat informació sobre els expedients de modificació de les 
dotacions inicialment assignades a cada un dels projectes finançats a càrrec dels 
Fons de Compensació Interterritorial de l’exercici de 2006, per la qual cosa no 
ha sigut possible analitzar les causes que les motivaren i si s’ajustaven a la 
normativa vigent, d’acord amb el que hem expressat en l’apartat 4.1 de 
l’Informe.  

c) En la informació facilitada per la Intervenció General de la Generalitat sobre 
l'estat d'execució dels projectes finançats a càrrec dels Fons de Compensació 
Interterritorial, es posa de manifest que la xifra d'obligacions reconegudes 
supera en 84.187.210 euros la dotació pressupostària definitiva dels projectes 
finançats. Aquesta circumstància es produeix pel fet que els dits projectes 
compten amb unes altres fonts de finançament, a través de dotacions pròpies 
dels pressuposts de la Generalitat; tal i com s'indica en l'apartat 4.2 de l'Informe. 

d) En la fiscalització realitzada no s'ha pogut analitzar el grau d'execució real dels 
diversos projectes finançats a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial 
de 2006, tenint en compte la totalitat dels crèdits consignats en els pressuposts 
de la Generalitat per a 2006, ja que no ens han facilitat informació sobre això; tal 
i com es posa de manifest en l'apartat 4.2 de l'Informe. 

e) Igual com en els informes de fiscalització dels Fons de Compensació 
Interterritorial corresponents a exercicis anteriors, s'ha comprovat que la 
comptabilitat dels projectes d'inversió finançats totalment o parcialment amb 
aquests Fons no distingeix entre les distintes fonts de finançament, cosa que ha 
limitat de forma significativa l'abast de la fiscalització realitzada; circumstància 
que s'analitza en l'apartat 4.2 de l'Informe. 

f) L'anàlisi de les dades facilitades per la Intervenció General de la Generalitat que 
es recullen en l'apartat 4.3 de l'Informe, permet concloure que el 38,7% de les 
inversions realitzades a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial s'ha 
desenvolupat a la província d'Alacant i el 16,0%, a la província de Castelló, i 
que el percentatge d'inversió a la província de València ha sigut del 45,3%. 
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g) En la mesura en què la Generalitat promoga un sistema de comptabilitat 
analítica -tal com es detalla en l'apartat 4.3 de l'Informe-, es podria fer un control 
efectiu dels costs i de les unitats físiques de realització de cada un dels projectes 
finançats a càrrec d'aquests Fons, acomplint així el que es disposa en l'article 10 
de la Llei 22/2001, de 27 de desembre, que regula els Fons de Compensació 
Interterritorial. 

h) En l'exercici de 2006 es van percebre tots els drets reconeguts pendents de 
cobrament existents al tancament de l'exercici de 2005 corresponents a la 
dotació dels Fons de Compensació Interterritorial de l'exercici de 2005, la qual 
s'elevava a la xifra de 39.698.552 euros; circumstància que es recull en l'apartat 
4.4 de l'Informe. 

i) Les peticions de fons formalitzades davant de l'Administració General de l'Estat 
pujaren a la xifra de 82.403.970 euros, cosa que ha implicat un grau d’execució 
del 100%, d’acord amb la informació recollida en els apartats 4.2. i 5.1 de 
l’Informe. 

j) Els drets reconeguts en concepte de Fons de Compensació Interterritorial durant 
l’exercici de 2006 pujaren a la xifra de 82.403.970 euros. S'ha de manifestar que 
un total de 48.158.386 euros en foren cobrats durant 2006 i que 34.245.584 
euros en quedaren pendents de cobrament a la data de tancament de l'exercici. 
Les dades anteriors s'analitzen en l'apartat 5.2 de l'Informe. 
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4. EXECUCIÓ DELS PROJECTES FINANÇATS A CÀRREC DELS FONS 
DE COMPENSACIÓ INTERTERRITORIAL 

4.1 Dotació inicial i modificacions 

En el quadre següent es mostra la distribució dels Fons de Compensació Interterritorial 
per comunitats autònomes durant els anys 2005 i 2006, amb les xifres expressades en 
euros. 

 
Comunitat autònoma Fons 2005 Fons 2006 Variació % s/ total 

Andalusia 419.498.880 449.327.740 7,1% 38,7%

Astúries 48.579.830 51.525.330 6,1% 4,4%

Canàries 44.962.740 62.431.050 38,9% 5,4%

Cantàbria 9.753.600 9.626.750 -1,3% 0,8%

Castella-la Manxa 82.754.010 92.761.560 12,1% 8,0%

Castella i Lleó 73.052.680 75.300.970 3,1% 6,5%

Ceuta 8.206.410 8.964.400 9,2% 0,8%

Comunitat Valenciana 70.460.090 82.403.970 17,0% 7,1%

Extremadura 83.548.520 87.794.030 5,1% 7,6%

Galícia 170.180.990 183.536.120 7,8% 15,8%

Melilla 8.206.410 8.964.400 9,2% 0,8%

Múrcia 42.610.590 47.254.380 10,9% 4,1%

Total  1.061.814.750 1.159.890.700 9,2% 100,0%

Quadre 2 
 

La dotació dels Fons de Compensació Interterritorial per a la Comunitat Valenciana en 
l'exercici de 2006, d'acord amb les dades recollides en el quadre anterior, es distribueix 
de la forma següent: 

 
 Euros % s/ total 

Fon de Compensació 61.804.520 75% 

Fon Complementari 20.599.450 25% 

Total dels dos Fons 82.403.970 100% 

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 2006, per mitjà d'un 
expedient de modificació qualitativa dels crèdits aprovat per Resolució del conseller 
d'Economia, Hisenda i Ocupació de 18 de desembre de 2006 i autoritzat pel director 
general de Fons Comunitaris en data 22 de desembre de 2006. 

La modificació de les dotacions inicials, d'acord amb el que s'expressa en la Resolució 
citada, s'ha efectuat per raó del diferent grau d'execució dels projectes d'inversió, i ha 
significat la inclusió de cinc projectes nous i l'eliminació d'un projecte d'inversió, 
respecte dels inicialment prevists. 

Les variacions produïdes després de la modificació citada, desglossant la informació 
entre Fons de Compensació i Fons Complementari, és la que mostrem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 

 
Matèria Dotació inicial Dotació final Variació 

Autopistes, autovies i carreteres 31.170.190 31.170.190 0,0% 

Aigües 12.459.720 11.641.950 (6,6%) 

Sanitat 18.174.610 18.992.380 4,5% 

Fons Compensació 61.804.520 61.804.520 0,0% 

Autopistes, autovies i carreteres 20.599.450 20.599.450 0,0% 

Aigües 0 0 - 

Sanitat 0 0 - 

Fon Complementari 20.599.450 20.599.450 0,0% 

Autopistes, autovies i carreteres 51.769.640 51.769.640 0,0% 

Aigües 12.459.720 11.641.950 (6,6%) 

Sanitat 18.174.610 18.992.380 4,5% 

Total Fons exercici 2006 82.403.970 82.403.970 0,0% 

Quadre 4 
 

En relació amb el Fons de Compensació, la variació més significativa té lloc en el 
traspàs -en termes nets- de 817.770 euros dels projectes corresponents a la matèria 
d'"Aigües", a projectes corresponents a la matèria de "Sanitat". 

El Fons Complementari està assignat exclusivament al concepte "Autopistes, autovies i 
carreteres", i la seua dotació no s'ha vist modificada en termes globals, encara que sí que 
hi ha hagut reassignacions entre els projectes que l'integren. 

Cal indicar que vam sol·licitar a la Intervenció General informació sobre els expedients 
de modificació de les dotacions inicialment assignades a cada un dels projectes 
finançats a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial de l’exercici de 2006, a fi 
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d’analitzar les causes que les motivaren. Malgrat les gestions realitzades per aquest 
centre directiu davant la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d’Infraestructures i 
Transport, aquesta informació no ens ha sigut facilitada, per la qual cosa no n’hem 
pogut fer una valoració en l'Informe. 

Les modificacions experimentades en els diversos projectes finançats a càrrec del Fons 
de Compensació, agrupats en cada una de les conselleries que els promouen, són les que 
mostrem a continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 
Cod. 

territ. 
Cod. 
proj. Denominació actual 

Dotació 
inicial Modificació 

Dotació 
final 

  Matèria 01: Autopistes, autovies i carreteres  
46 3 Millora acc. Massamagrell des de CV-32 3.605.780 -1.598.750 2.007.030 
3 4 Acc. carretera CV 759 la Vila-Joiosa-Finestrat 3.244.030 2.028.710 5.272.740 
3 7 Ronda nord Elx II camí Castella-ronda est 500.000 575.400 1.075.400 
46 8 Ronda nord de València. Tram Benimaclet-Ciutat Fallera 5.310.100 -1.895.490 3.414.610 
46 20 Ronda Museros Albalat dels Sorells CV-300 1.750.000 414.600 2.164.600 
3 21 Ronda est Beniferri 500.000 693.450 1.193.450 
12 22 Nou eix viari connexió Castelló- Benicàssim 4.500.000 -2.672.660 1.827.340 
46 28 Accessos ZAL València 4.500.000 -2.730.500 1.769.500 
46 29 Millora de la seguretat vial CV-25 Llíria-Olocau 2.500.000 -2.348.990 151.010 
3 33 Millora seguretat vial CV-840 tram intersec. CV-846 i CV-844 1.105.050 -42.220 1.062.830 
46 35 Pont accés sud a Cullera sobre el riu Xúquer 2.498.250 -923.050 1.575.200 
46 36 Variant Riba-roja del Túria II fase 1.156.980 -106.230 1.050.750 
46 42 Autovia Canals-Agullent C3316 tram N-340/Aielo Malferit 0 4.904.820 4.904.820 
3 43 Millora seguretat vial CV-855 Elx-Sant Fulgenci 0 3.700.910 3.700.910 

Total matèria d'autopistes, autovies i carreteres 31.170.190 0 31.170.190 
  Matèria 14: Aigües    

46 2 Col·lectors aigües residuals i col·lectors aigües pluvials ronda 546.190 218.480 764.670 
3 5 Col·lectors aigües pluvials c/Mare de Déu Salut. Crevillent 1.050.000 -635.740 414.260 
3 6 Col·lectors recollida aigües pluvials Monforte del Cid 606.000 -244.410 361.590 
46 18 Canalitz. barranc Puçol. Eixampl. tram final barranc el Puig 4.353.300 -4.319.880 33.420 
3 19 Canalització aigües pluvials fins al riu Verd. Onil-Castalla 1.182.450 -1.182.450 0 
3 23 Renov. conduc. Vall de Laguar i Benigembla, Calp i Benissa 3.769.000 406.880 4.175.880 
46 24 Modernització regadius Séquia Reial del Xúquer 952.780 2.072.350 3.025.130 
46 45 Xarxa de Col·lectors urb. Llíria II fase zona nord 0 781.560 781.560 
12 46 Canalització barrancs zona urbana Nules 0 2.085.440 2.085.440 

Total matèria d'aigües 12.459.720 -817.770 11.641.950 
Total Conselleria d'Infraestructures i Transport 43.629.910 -817.770 42.812.140 

  Matèria 19: Sanitat    
3 25 Ampliació de l'Hospital d'Elx-UIAE 3.107.650 723.700 3.831.350 
12 26 Ampliació-reforma Hospital de la Plana 4.215.160 -3.442.200 772.960 
46 27 Reforma centre de salut València-Malvarrosa 2.056.070 -813.120 1.242.950 
3 30 Ampliació de l'Hospital d'Elda 4.029.530 -2.575.540 1.453.990 
3 31 Ampliació de l'Hospital d'Elx-Radioteràpia Oncològica 2.134.300 784.880 2.919.180 
46 32 Construcció centre Salut València-Campanar 1.386.490 836.780 2.223.270 
46 34 Consultori centre de salut Bellreguard 40.520 824.660 865.180 
3 37 Consultori centre de salut del Pinós 452.050 399.220 851.270 
12 38 Ampliació centre de salut Montcada 40.590 95.300 135.890 
3 39 Ampliació centre de salut La Nucia 144.250 283.920 428.170 
12 40 Construcció centre de salut Vilafranca del Cid 520.000 -476.810 43.190 
46 41 Reforma ampliació consultori auxiliar València-Pinedo 48.000 197.900 245.900 
46 44 Construcció Nou Hospital Universitari "La Fe" de València 0 3.979.080 3.979.080 

Total matèria de sanitat 18.174.610 817.770 18.992.380 
Total Conselleria de Sanitat 18.174.610 817.770 18.992.380 

Total projectes Fons Compensació 2006 61.804.520 0 61.804.520 

Quadre 5 
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Les modificacions experimentades en els diversos projectes finançats a càrrec del Fons 
Complementari, tots referits a la Conselleria d'Infraestructures i Transport, és la que 
mostrem a continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 
Cod. 
territ. 

Cod. 
proj. Denominació actual 

Dotació 
inicial Modificació 

Dotació 
final 

  Matèria 01: Autopistes, autovies i carreteres  
12 1 Nova carretera Cabanes-Orpesa/CV 10 3.313.420 20.530 3.333.950
12 9 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Castelló sud 1.537.650 -20.530 1.517.120
12 10 Obres conserv., reparació i adequació ctres. Castelló centre 2.177.880   2.177.880
12 11 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Castelló nord 1.491.750   1.491.750
46 12 Obres conserv., reparació i adequació ctres. València nord 1.980.000   1.980.000
46 13 Obres cons., repar. i adeq. ctres. València àrea metropolitana 3.000.000   3.000.000
46 14 Obres conservació, reparació i adequació ctres. València sud 1.980.000   1.980.000
3 15 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Alacant nord 1.625.000   1.625.000
3 16 Obres conserv., reparació i adequació ctres. Alacant centre 1.868.750   1.868.750
3 17 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Alacant sud 1.625.000   1.625.000

Total matèria d'autopistes, autovies i carreteres 20.599.450 0 20.599.450

Total Conselleria d'Infraestructures i Transport 20.599.450 0 20.599.450

Total projectes Fons Complementari 2006 20.599.450 0 20.599.450

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: 

 

Conselleria / Matèria / Tipus de Fons 
Dotació 
inicial 

Modificació 
Fons Compens. 

Dotació 
final 

Matèria 01: Autopistes, autovies i carreteres    
Total projectes del Fons de Compensació 31.170.190 0 31.170.190 
Total projectes del Fons Complementari 20.599.450 0 20.599.450 

Total matèria d'autopistes, autovies i carreteres 51.769.640 0 51.769.640 
Matèria 14: Aigües    

Total projectes del Fons de Compensació 12.459.720 -817.770 11.641.950 
Total projectes del Fons Complementari 0 0 0 

Total matèria d'aigües 12.459.720 -817.770 11.641.950 
Total Conselleria d'Infraestructures i Transport 64.229.360 -817.770 63.411.590 

Matèria 19: Sanitat    
Total projectes del Fons de Compensació 18.174.610 817.770 18.992.380 
Total projectes del Fons Complementari 0 0 0 

Total matèria de sanitat 18.174.610 817.770 18.992.380 
Total Conselleria de Sanitat 18.174.610 817.770 18.992.380 

Total Fons  de Compensació Interterritorial de 2006 82.403.970 0 82.403.970 

Quadre 7 
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4.2 Execució dels projectes en l'exercici de 2006 

Les dotacions definitives en els pressuposts generals de l'Estat de l'exercici de 2006 i les 
peticions de fons efectuades a l'Administració General de l'Estat durant l'exercici en 
concepte de Fons de Compensació Interterritorial, són les que recollim a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 

 

Matèria 
Dotació 

definitiva 
Certificat 
31-12-06 

Percentatge 
certificat 

Autopistes, autovies i carreteres 31.170.190 31.170.190 100,0% 
Aigua 11.641.950 11.641.950 100,0% 
Sanitat 18.992.380 18.992.380 100,0% 

Fons Compensació 61.804.520 61.804.520 100,0% 
Autopistes, autovies i carreteres 20.599.450 20.599.450 100,0% 
Aigua 0 0 - 
Sanitat 0 0 - 

Fons Complementari 20.599.450 20.599.450 100,0% 
Autopistes, autovies i carreteres 51.769.640 51.769.640 100,0% 
Aigua 11.641.950 11.641.950 100,0% 
Sanitat 18.992.380 18.992.380 100,0% 

Total Fons 2006 82.403.970 82.403.970 100,0% 

Quadre 8 
 

La dotació definitiva i l'import certificat a l'Administració General de l'Estat, així com 
l'estat d'execució dels projectes, segons el pressupost de despeses de la Generalitat, per 
matèries i tipus de Fons, es mostra a continuació, expressat en euros. 

 

Matèria / Tipus de Fons 
Dotació 

definitiva 
Certificat 
31-12-06 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
proposats 

Matèria 01: Autopistes, autovies i carreteres     
Total projectes del Fons de Compensació 31.170.190 31.170.190 36.568.683 33.615.227 
Total projectes del Fons Complementari 20.599.450 20.599.450 32.590.943 26.654.562 

Total autopistes, autovies i carreteres 51.769.640 51.769.640 69.159.627 60.269.789 
Matèria 14: Aigües     

Total projectes del Fons de Compensació 11.641.950 11.641.950 15.346.849 11.601.796 
Total projectes del Fons Complementari 0 0 0 0 

Total aigua 11.641.950 11.641.950 15.346.849 11.601.796 
Matèria 19: Sanitat     

Total projectes del Fons de Compensació 18.992.380 18.992.380 82.084.704 49.992.916 
Total projectes del Fons Complementari 0 0 0 0 

Total sanitat 18.992.380 18.992.380 82.084.704 49.992.916 

Total general 82.403.970 82.403.970 166.591.180 121.864.501 

Quadre 9 
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Com podem apreciar a partir de les xifres recollides en el quadre anterior, les dades 
corresponents a les obligacions reconegudes han superat en 84.187.210 euros la dotació 
definitiva de la totalitat dels projectes finançats a càrrec dels Fons de Compensació 
Interterritorial. 

La circumstància anterior, segons la informació facilitada per la Intervenció General, té 
el seu origen en el fet que els projectes finançats a càrrec dels Fons de Compensació 
Interterritorial compten amb unes altres fonts addicionals de finançament a càrrec dels 
pressuposts de la Generalitat. 

En aqueix sentit, i tal com s'indica en l'apartat 2.2 de l'Informe, un dels objectius de la 
fiscalització era d'analitzar l'estat d'execució real dels diversos projectes finançats a 
càrrec de l'FCI de 2006, tenint en compte la totalitat dels crèdits consignats en els 
pressuposts de la Generalitat per a 2006. 

Cal manifestar que el citat objectiu no s'ha pogut portar a efecte, ja que la Intervenció 
General no ens ha facilitat informació relativa a la consignació pressupostària de cada 
un dels projectes cofinançats a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial de 
2006. 

Segons que hem indicat en l'apartat 2.2 de l'Informe, es va sol·licitar informació sobre: 
la dotació inicial prevista en el pressupost de la Generalitat per a cada un dels projectes, 
les modificacions pressupostàries realitzades en cada cas, el pressupost definitiu 
resultant en cada un dels projectes -especificant la quantitat del projecte finançada a 
càrrec del FCI de 2006- i sobre les dades referides a l'execució pressupostària dels 
crèdits consignats en el pressupost. 

La dotació final a càrrec de l'FCI de 2006 de cada un dels projectes -la qual ha sigut 
certificada en tots els casos-, així com les obligacions reconegudes i els pagaments 
proposats a la data de tancament de l'exercici de 2006, es mostren a continuació, amb 
les xifres expressades en euros. 
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Cod. 
proj. Denominació actual 

Dotació final 
i certificada 

FCI 06 

Execució pressupostària 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
proposats 

 Matèria 01: Autopistes, autovies i carreteres   
3 Millora accessos Massamagrell des de CV-32 2.007.030 2.021.158 1.980.541 
4 Accessos carretera CV 759 la Vila Joiosa-Finestrat 5.272.740 5.284.715 5.260.774 
7 Ronda nord Elx II camí Castella-ronda est 1.075.400 1.635.044 1.109.241 
8 Ronda nord València. Tram Benimaclet-Ciutat Fallera 3.414.610 3.422.589 3.390.310 
20 Ronda Museros Albalat dels Sorells CV-300 2.164.600 2.175.405 1.822.404 
21 Ronda est Beniferri 1.193.450 1.329.880 1.041.971 
22 Nou eix viari connexió Castelló-Benicàssim 1.827.340 1.849.798 1.702.118 
28 Accessos ZAL València 1.769.500 1.828.105 1.732.700 
29 Millora de la seguretat vial CV-25 Llíria-Olocau 151.010 1.200.000 1.134.690 
33 Millora seguretat vial CV-840 tram intersec. CV-846 i CV-844 1.062.830 1.632.656 1.040.587 
35 Pont accés sud a Cullera sobre el riu Xúquer 1.575.200 1.593.511 1.325.969 
36 Variant Riba-roja del Túria II fase 1.050.750 1.070.930 929.145 
42 Autovia Canals Agullent C3316 traN-340/Aielo Malferit 4.904.820 7.766.602 7.766.602 
43 Millora seguretat vial CV 855 Elx Sant Fulgenci 3.700.910 3.758.290 3.378.175 

Total d'autopistes, autovies i carreteres 31.170.190 36.568.683 33.615.227 

 Matèria 14: Aigües   
2 Col·lectors aigües residuals i col·lectors aigües pluvials ronda 764.670 827.277 764.676 
5 Col·lectors aigües pluvials c/Mare de Déu Salut. Crevillent 414.260 798.230 372.635 
6 Col·lectors recollida aigües pluvials Monforte del Cid. 361.590 592.985 361.596 
18 Canalitz. barranc Puçol. Eixampl.. tram final barranc El Puig 33.420 1.204.399 33.429 
19 Canalització aigües pluvials fins al riu Verd.Onil-Castalla 0 0 0 
23 Renov. conduc. Vall de Laguar i Benigembla, Calp i Benissa 4.175.880 5.221.374 4.175.891 
24 Modernització regadius Séquia Reial del Xúquer 3.025.130 3.623.140 3.026.552 
45 Xarxa de col·lectors urb. Llíria II fase zona nord 781.560 963.502 781.570 
46 Canalització barrancs zona urbana Nules 2.085.440 2.115.942 2.085.447 

 Total d'aigües 11.641.950 15.346.849 11.601.796 

 Matèria 19: Sanitat   
25 Ampliació de l'Hospital d'Elx-UIAE 3.831.350 9.474.083 6.335.690 
26 Ampliació-reforma Hospital de la Plana 772.960 3.126.658 772.962 
27 Reforma centre de salut València-Malva-rosa 1.242.950 3.486.537 1.242.950 
30 Ampliació de l'Hospital d'Elda 1.453.990 3.851.646 2.243.304 
31 Ampliació de l'Hospital d'Elx-Radioteràpia Oncològica 2.919.180 9.474.083 6.335.691 
32 Construcció centre salut València-Campanar 2.223.270 2.310.813 2.223.273 
34 Consultori centre de salut Bellreguard 865.180 1.058.494 1.012.607 
37 Consultori centre de salut del Pinós 851.270 1.116.348 851.271 
38 Ampliació centre de salut Montcada 135.890 181.945 135.896 
39 Ampliació centre de salut la Nucia 428.170 632.596 632.596 
40 Construcció centre de salut Vilafranca del Cid 43.190 63.860 43.195 
41 Reforma ampliació consultori auxiliar València-Pinedo 245.900 245.907 245.908 
44 Construcció Nou Hospital Universitari "La Fe" de València 3.979.080 47.061.734 27.917.574 

 Total de sanitat 18.992.380 82.084.704 49.992.916

Total Fons Compensació 61.804.520 134.000.236 95.209.939

Quadre 10 
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L'estat d'execució pressupostària 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 2006, són els que mostrem a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 

 

Cod. 
proj. Denominació actual 

Dotació final 
i certificada 

FCI 06 

Execució pressupostària 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
proposats 

 Matèria: 01 Autopistes, autovies i carreteres   

1 Nova carretera Cabanes-Orpesa/CV 10 3.333.950 4.241.491 4.241.491

9 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Castelló sud 1.517.120 2.312.123 1.510.469

10 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Castelló centre 2.177.880 3.714.312 2.767.607

11 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Castelló nord 1.491.750 3.192.952 2.357.443

12 Obres conservació, reparació i adequació ctres. València -nord 1.980.000 2.719.988 2.693.858

13 Obres conserv., repar. i adeq. ctres. València àrea metropol. 3.000.000 3.511.441 3.370.486

14 Obres conservació, reparació i adequació ctres. València sud 1.980.000 2.035.105 2.031.625

15 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Alacant nord 1.625.000 3.814.884 2.273.747

16 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Alacant centre 1.868.750 4.463.515 2.876.661

17 Obres conservació, reparació i adequació ctres. Alacant sud 1.625.000 2.585.132 2.531.175

Total autopistes, autovies i carreteres 20.599.450 32.590.943 26.654.562

Total Fons Complementari 20.599.450 32.590.943 26.654.562

Quadre 11 
 

S'ha de 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, circumstància que ha limitat de forma 
significativa l'abast de la fiscalització realitzada. 

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 2006 a càrrec dels Fons ofereix el detall 
següent: 

- A la província d'Alacant s'ha realitzat el 38,7% de la inversió. 
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- El 16,0% de la inversió s'ha desenvolupat a la província de Castelló. 

- Les inversions a la província de València han significat el 45,3% 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 31.170.190 12.305.330 1.827.340 17.037.520

Aigües 11.641.950 4.951.730 2.085.440 4.604.780

Sanitat 18.992.380 9.483.960 816.150 8.692.270

D'altres matèries 0     

Fons Compensació Interterritorial 61.804.520 26.741.020 4.728.930 30.334.570

 75,0% 32,5% 5,7% 36,8%

Autopistes, autovies i carreteres 20.599.450 5.118.750 8.520.700 6.960.000

Aigües 0 0 0 0

Sanitat 0 0 0 0

D'altres matèries 0 0 0 0

Fons Complementari 20.599.450 5.118.750 8.520.700 6.960.000

 25,0% 6,2% 10,3% 8,5%

Autopistes, autovies i carreteres 51.769.640 17.424.080 10.348.040 23.997.520

Aigües 11.641.950 4.951.730 2.085.440 4.604.780

Sanitat 18.992.380 9.483.960 816.150 8.692.270

D'altres matèries 0 0 0 0

Total Fons 2006 82.403.970 31.859.770 13.249.630 37.294.570

 100,0% 38,7% 16,0% 45,3%

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; així 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 2005, 
corresponent a la dotació dels Fons de Compensació Interterritorial de l'exercici de 
2005, ascendia a la xifra de 39.698.552 euros. Cal dir que el dit saldo ha sigut cobrat 
íntegrament en gener de 2006. 
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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 2006, la Generalitat ha efectuat diverses 
sol·licituds a l'Administració General de l'Estat, per la totalitat de l'import dels dits 
Fons, que s'eleva a la xifra de 82.403.970 euros. 

Les diverses sol·licituds formalitzades per la Generalitat en l'exercici de 2006, amb 
indicació de la data en què es van produir i de la quantitat sol·licitada de cada un dels 
Fons, són les que mostrem a continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 

Núm. 
Data 

sol·licitud 
Fons de 

Compensació 
Fons 

Complementari
Total 
Fons 

1 29/09/06 14.800.640 5.149.863 19.950.503 

2 29/09/06 12.178.544 10.299.725 22.478.269 

3 29/09/06 1.714.165 4.015.450 5.729.615 

4 22/12/06 650.490 --- 650.490 

5 22/12/06 18.723.716 --- 18.723.716 

6 22/12/06 13.736.965 1.134.412 14.871.377 

Total Fons 2006 61.804.520 20.599.450 82.403.970 

Quadre 13 
 

5.2 Ingressos dels Fons de Compensació Interterritorial durant l'exercici de 
2006 

L'examen de la documentació facilitada per la Intervenció General de la Generalitat ha 
posat de manifest que els ingressos haguts a càrrec dels Fons de Compensació 
Interterritorial durant l'exercici de 2006 s'han realitzat d'acord amb el detall que es recull 
a continuació, expressat en euros. 

 

 
Pendent cobrament 

a 01-01-06 Drets reconeguts Ingressos líquids 
Pendent cobrament 

a 31-12-06 

Fons 2005 39.698.552 --- 39.698.552 --- 

Fons 2006 --- 82.403.970 48.158.386 34.245.584 

Total Fons 39.698.552 82.403.970 87.856.938 34.245.584 

Quadre 14 
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S'ha de dir que el saldo pendent de cobrament a la data de tancament de l'exercici de 
2005, per la xifra de 39.698.552 euros, corresponia a la dotació dels Fons de 
Compensació Interterritorial d'aqueix exercici de 2005, i que -tal com hem indicat en 
l'apartat 4.4 de l'Informe- ha sigut cobrat íntegrament en gener de 2006. 

Pel que fa a les dotacions dels Fons de Compensació Interterritorial corresponents a 
l'exercici de 2006, que van ser de 82.403.970 euros, en 2006 se n'ha cobrat la quantitat 
de 48158.386 euros. A la data de tancament de l'exercici de 2006 en quedava pendent 
de cobrament un total de 34.245.584 euros. 
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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 
2006, 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 5 de desembre de 2007. 

 
València, 5 de desembre de 2007 
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ANNEX: AL·LEGACIONS REBUDES. ANÀLISI 

















 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

 

I.- INTRODUCCIÓ 

El proppassat dia 8 de novembre, mitjançant sengles escrits del síndic de comptes 
dirigits al conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació i a l’interventor general de la 
Generalitat, es va trametre l’esborrany de l’informe de fiscalització dels Fons de 
Compensació Interterritorial, corresponent a l’exercici de 2006. En el citat escrit es 
concedia un termini per a formular al·legacions que va acabar el dia 23 de novembre de 
2007. 

En la citada data va tenir entrada un escrit de l’interventor general de la Generalitat, al 
qual s’adjuntaven les al·legacions presentades per la Direcció General d’Economia i per 
la pròpia Intervenció General a l’esborrany de l’informe de fiscalització citat. 

Tal com és habitual en els treballs desenvolupats per la Sindicatura de Comptes, hem 
elaborat el present informe a fi que el Consell de la Sindicatura de Comptes puga 
valorar els escrits d’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 2006. 

II.- CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

1.- Apartat 2.2, paràgraf 9é. de la pàgina 10. Apartat 3, paràgraf 3r. de la pàgina 
11. Apartat 4.1, paràgraf 6é. de la pàgina 14 de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de l’al·legació: El director general d’Economia, en relació amb la no remissió 
d’informació sobre els expedients de modificació de les dotacions inicialment 
assignades a cada un dels projectes finançats a càrrec dels Fons de Compensació 
Interterritorial, explica que les modificacions a les dotacions inicials es basen en els 
distint grau d’execució pressupostària que presenten els subprojectes d’inversió en el 
pressupost de la Generalitat, amb l’objectiu que es puga compensar el retard o no 
execució amb independència de les seues raons de determinats subprojectes, amb 
l’avanç o prioritat que es puga haver assignat a altres, i d’aquesta manera no veure 
minvat l’ingrés de la totalitat a les dotacions assignades a la Comunitat Valenciana. 

Comentaris: En l’esborrany de l’Informe de fiscalització destaquem la circumstància 
que s’hagen utilitzat íntegrament els Fons previstos en els Pressuposts Generals de 
l’Estat. En qualsevol cas, l’objectiu de l’Informe de la Sindicatura de Comptes és més 
ampli, en la mesura que ha de manifestar-se sobre la destinació dels recursos rebuts a 
càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial, així com de l’estat de realització dels 
projectes que estant al seu càrrec, es troben en curs d’execució. 

En aquest sentit, cal dir que no ha sigut possible verificar els citats extrems, per mancar 
d’informació respecte a les causes que motivaren les modificacions de les dotacions 
inicialment previstes de cada un dels projectes cofinançats a càrrec dels Fons de 
Compensació Interterritorial. 

 



 

Conseqüències en l’Informe: Es proposa mantenir l’actual redacció de l’esborrany de 
l’Informe. 

2.- Apartat 2.2, paràgrafs 6é. i 9é. de la pàgina 10. Apartat 3, paràgrafs 3r. i 5é. de 
la pàgina 11. Apartat 4.1, paràgraf 6é. de la pàgina 14. Apartat 4.2, paràgraf 4t. de 
la pàgina 18 de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de l’al·legació: La Intervenció General de la Generalitat, en relació amb la 
informació no facilitada sobre els expedients de modificació de les dotacions 
inicialment assignades i la informació de la consignació pressupostària de cada un dels 
projectes cofinançats a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial -cosa que ha 
comportat una limitació a l’abast dels objectius de l’informe-, assenyala i adjunta 
documentació respecte al tràmit administratiu realitzat per la mateixa Intervenció 
General per a donar compliment a les seus funcions, que com a centre gestor de la 
comptabilitat pública li atribueix la legislació vigent, quant a la documentació a la 
Sindicatura. 

A més a més, indica que tant la Direcció General d’Economia com els Centres Gestors 
afectats de les conselleries de Sanitat i d’Infraestructures i Transports, han facilitat a la 
Sindicatura de Comptes la documentació requerida, per la qual cosa la Intervenció 
General de la Generalitat sol·licita que s’esmene l’informe de fiscalització i s’eliminen 
les referències sobre que la Intervenció General no ha facilitat la documentació 
sol·licitada. 

Comentaris: La informació -la sol·licitud reiterada de la qual a la Intervenció General de 
la Generalitat, es va efectuar mitjançant fax de 13 de setembre de 2007-, relativa a 
l’execució pressupostària i els expedients de modificació de crèdits, i que la mateixa 
Intervenció General va cursar a la Direcció General d’Economia i als Centres Gestors 
de les conselleries Sanitat i d’Infraestructures i Transports, no ha sigut rebuda en 
aquesta Sindicatura de Comptes, cosa que ha comportat una limitació a l’abast dels 
objectius de la fiscalització. 

Cal indicar també, que la Intervenció General de la Generalitat ha actuat diligentment 
quant a donar trasllat de la sol·licitud d’informació tant a la Direcció General 
d’Economia com als Centres Gestors de les conselleries Sanitat i d’Infraestructures i 
Transports, però s’ha produït un incompliment de la tramesa de la informació, que es 
troba recollida dins de les funcions que l’article 69 del Text Refós de la Llei d’Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana atribueix a la Intervenció General en qualitat de 
centre gestor de comptabilitat pública. 

Com hem indicat adés, l’Informe de la Sindicatura de Comptes ha d’analitzar la 
destinació dels recursos rebuts a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial, així 
com l’estat de realització dels projectes que, al seu càrrec, estiguen en curs d’execució. 
La informació que no ha sigut facilitada és essencial perquè es puga realitzar l’Informe 
i, en qualsevol cas, la documentació que se sol·licite a la Generalitat haurà de fer-se a la 
Intervenció General, la qual haurà d’implementar els mecanismes necessaris perquè les 
distintes unitats de l’Administració autonòmica faciliten els documents que sol·licita la 
Sindicatura de Comptes. 

 



 

 

Amb independència de les consideracions anteriors, sembla raonable deixar constatació 
en l’esborrany de l’Informe de fiscalització de les diverses gestions realitzades per la 
Intervenció General perquè facilitaren a la Sindicatura part de la informació sol·licitada. 

Conseqüències en l’Informe: Proposem introduir un paràgraf nou, a continuació de 
l’actual paràgraf 8é. de la pàgina 10 de l’esborrany de l’Informe, que tindria la redacció 
següent: “Ens consta que la Intervenció General ha realitzat diversos tràmits davant la 
Conselleria de Sanitat i la Conselleria d’Infraestructures i Transport, perquè la 
informació sol·licitada per la Sindicatura de Comptes, li fos facilitada”. 

També proposem una nova redacció per al paràgraf 4rt. de la pàgina 11 de l’esborrany 
de l’Informe, que quedaria així: “b) No ens han facilitat informació sobre els expedients 
de modificació de les dotacions inicialment assignades a cada un dels projectes 
finançats a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial de l’exercici de 2006, per la 
qual cosa no ha sigut possible analitzar les causes que les motivaren i si s’ajustaven a la 
normativa vigent, d’acord amb el que hem expressat en l’apartat 4.1 de l’Informe. 

El paràgraf 5é. de la pàgina 14, d’altra part, proposem que tinga la redacció següent:  

“Cal indicar que vam sol·licitar a la Intervenció General informació sobre els expedients 
de modificació de les dotacions inicialment assignades a cada un dels projectes 
finançats a càrrec dels Fons de Compensació Interterritorial de l’exercici de 2006, a fi 
d’analitzar les causes que les motivaren. Malgrat les gestions realitzades per aquest 
centre directiu davant la Conselleria de Sanitat i la Conselleria d’Infraestructures i 
Transport, aquesta informació no ens ha sigut facilitada, per la qual cosa no n’hem 
pogut fer una valoració en l'Informe.” 
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