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1. LES ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

Les entitats autònomes són entitats de dret públic a les quals s’encomana, en règim de 
descentralització administrativa, l’organització i administració d’algun servei públic i 
els fons adscrits a aquest servei, el compliment d’activitats econòmiques al servei de 
fins diversos, o l’administració de determinats béns de la Generalitat.  

Les entitats autònomes han de ser creades per llei i tenen personalitat jurídica pròpia i 
autonomia econòmica i administrativa per a la realització dels seus fins. En aquest 
sentit, l’article 5.1 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV) 
estableix que les entitats autònomes de la Generalitat poden ser de caràcter 
administratiu o de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg.  

Les entitats autònomes de caràcter administratiu apliquen íntegrament les normes del 
dret administratiu; mentre que les altres -les de caràcter mercantil, industrial, financer o 
anàleg- en algunes àrees d’actuació, estan subjectes a les disposicions del dret privat, en 
especial el dret mercantil.  

Les entitats autònomes de la Generalitat de caràcter administratiu existents en l’exercici 
de 2008, són les següents: 

- Servei Valencià d’Ocupació i Formació 

- Institut Valencià d’Estadística  

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

- Tribunal de Defensa de la Competència 

- Agència Valenciana de Salut 

- Entitat Valenciana per a l’Acció en Salut Pública 

- Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana 

Les entitats autònomes de la Generalitat de caràcter mercantil, industrial, financer o 
anàleg, en l’exercici de 2008, són les següents: 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries  

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

- Institut Valencià de la Joventut  

- Institut Cartogràfic Valencià  
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Pel que fa al règim jurídic del personal al servei de les entitats autònomes, els serà 
d’aplicació la Llei de Funció Pública Valenciana, en la mesura que el personal de les 
entitats autònomes de la Generalitat, es considera personal al servei de la Generalitat i 
es troben en l’àmbit d’aplicació de l’esmentada Llei. 

En aquest sentit, correspon a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques 
aprovar les relacions de llocs de treball prèviament elaborades per les entitats 
autònomes, en les quals es classificaran els llocs de treball de les entitats a efectes, 
bàsicament, de selecció de personal, provisió de llocs i determinació de retribucions. 

En relació amb el règim jurídic de la contractació d’obres, subministraments i serveis, 
s'ha de dir que l’article 3 de la Llei de Contractes del Sector Públic determina que 
aquest tipus d’entitats, en tots els casos, han d’ajustar la seua activitat contractual al dit 
text legal. 

L’article 4.g) d’aquesta Llei, exclou del seu àmbit d’aplicació, de forma expressa, els 
contractes de subministrament relatius a les activitats directes dels organismes de dret 
públic dependents de les administracions públiques l’activitat dels quals siga de caràcter 
comercial, industrial, financer o anàleg, en tot allò que es refereix als béns que hagen 
sigut adquirits amb el propòsit de tornar-los, amb o sense transformació, al tràfic jurídic 
i patrimonial, d’acord amb els seus fins peculiars, i sempre que els dits organismes 
actuen exercint competències específiques atribuïdes per la Llei. 

Quant al procediment administratiu i al sistema de responsabilitats, podem indicar que a 
les entitats autònomes s’aplica el règim general establit en la Llei de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Cal tenir en 
compte, també, els aspectes regulats sobre aquesta matèria en les lleis específiques de 
creació de les distintes entitats, com són la revisió d’actes anul·lables o els 
procediments de responsabilitat patrimonial. 

1.2 Règim econòmic, financer i comptable 

En relació amb el seu règim econòmic, financer i comptable, les entitats autònomes se 
sotmeten al règim de comptabilitat pública, d’acord amb el que es disposa en l’article 65 
de la LHPGV. La subjecció al règim de comptabilitat pública comporta l’obligació de 
retre comptes de les respectives operacions, siga quina siga la seua naturalesa, a la 
Sindicatura de Comptes, per mitjà de la Intervenció General de la Generalitat. 

Quant al règim pressupostari, cal indicar que les entitats autònomes de caràcter 
administratiu estan subjectes al règim general de l'Administració de la Generalitat 
establit en la LHPGV, mentre que les de caràcter mercantil, industrial, financer o 
anàleg, ho fan al règim a què fan referència els articles 49 a 54 de la dita Llei, d’acord 
amb el règim específic que s’hi concreta. 

Quant a la tresoreria, l’article 79 de la LHPGV estableix que els fons de les entitats 
autònomes es dipositaran en la Tresoreria de la Generalitat. No obstant això, el conseller 
d'Economia, Hisenda i Ocupació pot autoritzar l’obertura i la utilització de comptes de 
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les entitats autònomes en intermediaris financers, quan ho aconselle la naturalesa de les 
operacions que desenvolupen. 

Quant al règim comptable, cal assenyalar que els comptes anuals de les entitats 
autònomes s’elaboren d’acord amb el disposa el Pla General de Comptabilitat Pública 
de la Generalitat Valenciana (PGCPGV), aprovat per l’Ordre de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació de 16 de juliol de 2001. 

La Resolució de la Intervenció General de la Generalitat de 30 de novembre de 2001, 
que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a què estan subjectes 
les entitats de la Generalitat, disposa que les entitats autònomes administratives, així 
com les de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg, formaran i rendiran els seus 
comptes d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat recollides en el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat. 

L'Ordre de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de 13 de desembre de 2002, 
per mitjà de la qual s’aprova la Instrucció de Comptabilitat per a la Generalitat, 
assenyala en la regla dinovena que els comptes anuals de l'Administració de la 
Generalitat i de les entitats autònomes de caràcter administratiu comprendran totes les 
operacions pressupostàries, patrimonials i de tresoreria dutes a terme durant l’exercici. 

Els comptes anuals de les entitats autònomes, d’acord amb el que preveu la citada 
Ordre, estan integrats pels següents estats anuals i annexos: 

- L’estat de liquidació del pressupost, que comprén, amb la separació deguda, els 
documents següents: liquidació del pressupost de despeses, liquidació del 
pressupost d’ingressos, resultat d’operacions comercials, si escau, i resultat 
pressupostari. 

- El balanç, que presenta la posició d’un patrimoni referida al tancament de 
l’exercici i que s’estructura en dues masses, actiu i passiu, desenvolupades cada 
una en agrupacions que representen elements patrimonials homogenis. 

- El compte del resultat economicopatrimonial, en el qual s’expressa l’estalvi o 
desestalvi referit a un exercici. Existeixen dos models de compte: un per a 
entitats autònomes de caràcter administratiu, i un altre per les entitats autònomes 
de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg. 

- La memòria, que completa, amplia i comenta la informació recollida en els 
documents anteriors i que conté la següent informació sobre l’entitat: 
organització, estat operatiu, quadre de finançament, romanent de tresoreria, estat 
de la tresoreria, estat del flux net de tresoreria, conciliació del resultat 
economicopatrimonial i el saldo pressupostari; informació sobre l’execució de 
les despeses i ingressos públics, despeses amb finançament afectat, informació 
sobre l’immobilitzat no financer, informació sobre les inversions financeres, 
informació sobre l’endeutament, existències i informació sobre les operacions 
no pressupostàries. 
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Pel que fa al règim d’intervenció, en virtut del que disposa la LHPGV, les entitats 
autònomes de caràcter administratiu es troben sotmeses al règim general d’intervenció 
previst en els articles 55 a 61 d’aquest text legal per a l’Administració de la Generalitat. 

Les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, es troben 
subjectes a control financer per part de la IGG, que l’exerceix mitjançant la realització 
d’informes d’auditoria que s’adjunten als comptes de cada una. 

Aquests informes els realitzen empreses d’auditoria externa contractades d’acord amb el 
que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic, i són signats de forma conjunta per 
un representant de l’empresa i un altre de la IGG. 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Objectius 

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al què, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, 
correspon el control extern econòmic i pressupostari de l’activitat financera del sector 
públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen. Dins d’aquest sector públic, 
en virtut d’allò previst en l’article 2.1.a) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, es troben les entitats autònomes de la Generalitat. 

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la Generalitat per part 
de la Sindicatura s’expressen en l’article 8.3 de la Llei de la Sindicatura de Comptes. En 
aquest sentit, la Sindicatura de Comptes estableix per mitjà dels programes anuals 
d’actuació, els ens que seran fiscalitzats cada any i el tipus d’auditoria que s’ha de 
realitzar, tal com disposa l’article 14, apartats 1 i 6, de la Llei reguladora de la 
institució. 

Segons el citat precepte legal, el Consell de la Sindicatura va aprovar el 22 de desembre 
de 2008 i va enviar a les Corts Valencianes el Programa Anual d’Actuació de 2009, en 
el qual, d’acord amb els objectius estratègics establits en el Pla Triennal 2008-2010 de 
la Sindicatura de Comptes, es fixaven amb detall les fiscalitzacions que s’havien de 
realitzar i l’abast de cada una. 

En el present volum incloem els informes de fiscalització dels comptes anuals de 
l’exercici de 2008 de les entitats autònomes de la Generalitat, l’objectiu general de les 
quals ha consistit a determinar si els dits comptes anuals es presenten adequadament, 
d’acord amb els principis comptables aplicables, així com verificar el compliment de la 
legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici. 

2.2 Abast de la fiscalització 

Conformement al que preveu el Pla Triennal 2008-2010 de la Sindicatura i el Programa 
Anual d’Actuació per a 2009, el conjunt d’entitats que formen la Generalitat s’han 
distribuït en tres nivells de control segons els objectius i l’abast concret establits per a 
cada una de les fiscalitzacions. En els paràgrafs següents ampliem la informació sobre 
aquests aspectes i assenyalem les entitats autònomes enquadrades en cada nivell de 
control. 

a) Control general 

Els objectius de la fiscalització en relació amb aquest grup són determinar si els 
comptes anuals s’adeqüen als principis comptables d’aplicació i si la gestió dels fons 
públics s’ha realitzat d'acord amb la normativa aplicable. Aquest tipus de control 
s’aplica a les entitats més significatives i a aquelles que per diverses circumstàncies 
s’estime procedent efectuar una fiscalització més profunda i detallada. 
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Amb caràcter general, la fiscalització abasta totes les àrees significatives d’aquestes 
entitats autònomes i es realitza sense limitacions en l’aplicació dels procediments i 
normes d’auditoria i de les directrius tècniques de fiscalització de la Sindicatura.  

En aquest grup de fiscalització s’inclou l’Agència Valenciana de Salut, que tal com 
indiquem en l’informe del Compte de l’Administració de la Generalitat de 2008, es 
fiscalitza de manera integrada amb el dit Compte, ja que continua pressupostària i 
comptable integrada en el citat Compte de l’Administració. 

b) Control sobre àrees significatives 

Els objectius de la fiscalització en relació amb les entitats autònomes incloses en aquest 
grup han consistit en la revisió de l’adequada aplicació de la normativa comptable i de 
gestió relativa a determinades àrees considerades significatives bé pel seu import, pel 
risc que implica la seua gestió o per qualsevol raó justificada, tenint en compte 
l’experiència acumulada que la Sindicatura té sobre cada una de les entitats. En els 
respectius informes, assenyalem explícitament les àrees fiscalitzades, incloent en aquest 
grup les fiscalitzacions següents: 

- Servei Valencià d’Ocupació i Formació 

- Institut Valencià d'Investigacions Agràries 

c) Control formal de la rendició de comptes 

Aquest grup el formen aquelles entitats autònomes no incloses en els dos apartats 
anteriors, la importància de les quals en termes quantitatius és poc significativa i, tenint 
en compte el coneixement acumulat de la Sindicatura sobre cada una de les entitats, no 
s’hi ha identificat cap problema rellevant ni en la fiscalització de l’any anterior ni en la 
revisió formal dels comptes de l’any en curs. Les entitats classificades en aquest grup, 
periòdicament seran objecte bé d’un control general, bé d’un control sobre àrees 
significatives. 

La fiscalització realitzada sobre les entitats incloses en aquet grup ha consistit 
bàsicament en la revisió dels comptes anuals de l’exercici de 2008, i comprovar si la 
seua composició i els terminis d’aprovació són conformes al que disposa la normativa 
aplicable, així com que els dits comptes han sigut retuts a la Sindicatura e Comptes en el 
termini legalment establit. 

A partir de la informació obtinguda, hem elaborat els agregats dels estats pressupostaris, 
balanços i comptes del resultat economicopatrimonial de les entitats autònomes a fi 
d’analitzar comparativament la seua estructura pressupostària i patrimonial. 

En la fiscalització de l’exercici de 2008 hem inclòs en aquest grup les entitats següents: 

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

- Institut Valencià d’Estadística  
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- Tribunal de Defensa de la Competència 

- Entitat Valenciana per a l’Acció en Salut Pública 

- Institut Valencià de la Joventut  

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

- Institut Cartogràfic Valencià  

- Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 2.1 i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.2, hem revisat el compliment per part de les entitats 
autònomes de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’exercici de 2008. 
Aquesta revisió ha consistit en la verificació per mitjà de proves selectives del 
compliment dels aspectes rellevants establits en la normativa aplicable que 
especifiquem en cada un dels informes de fiscalització individuals. 

En els supòsits d’entitats sobre els que s’ha realitzat un control general o un control 
sobre les àrees significatives, d’acord amb els objectius generals indicats en l’apartat 
2.1, el treball de fiscalització s’ha planificat i realitzat amb la finalitat de disposar 
d’evidència suficient per a emetre conclusions, recomanacions i comentaris que 
recollim en els informes individuals de cada una de les entitats. 

El treball l’hem dut a terme de conformitat 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, i amb les “Directrius tècniques de fiscalització” aprovades 
pel Consell de la Sindicatura de Comptes. Per tant, no s’hi ha inclòs una revisió 
detallada de totes les transaccions, sinó que ha comprés totes aquelles proves selectives, 
revisions de procediments, de registres i antecedents i d’altres tècniques habituals 
d’auditoria considerades necessàries en cada circumstància, en funció dels objectius 
perseguits i, a més a més, hem considerat la importància relativa de les incidència 
detectades. 

En aquesta introducció s’ofereix la informació agregada del conjunt de les entitats 
autònomes i informació de detall en relació amb les que han sigut sotmeses a control 
formal. 
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3. COMPTES RETUTS PER LES ENTITATS AUTÒNOMES 

3.1 Els comptes de les entitats autònomes de la Generalitat 

En compliment de l’article 73 de la LHPGV, amb data 29 de juny de 2009, la IGG va 
retre el Compte General de la Generalitat corresponent a l’exercici de 2008. En relació 
amb les entitats autònomes de la Generalitat, el Compte General retut contenia els 
comptes anuals de les entitats següents: 

- Entre les entitats autònomes de caràcter administratiu s’incloïen els comptes del 
Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVOF), l’Institut Valencià 
d’Estadística (IVE) i Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 
(INVASSAT). 

- Entre els comptes de les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, 
financer o anàleg, es van retre els comptes de l’Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries (IVIA), l’Agència Valenciana de Foment i Garantia 
Agrària (AVFGA). l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i l’Institut 
Cartogràfic Valencià (ICV). 

Pel que fa a l’entitat autònoma Tribunal de Defensa de la Competència, s’ha d’indicar 
que independentment que en l’exercici de 2008 els pressuposts de la Generalitat 
recollien una dotació pressupostària de 339.500 euros, no ha realitzat activitats durant 
aquest exercici. 

En relació amb la fiscalització de l’Agència Valenciana de Salut corresponent a 
l’exercici de 2008, tal com hem indicat adés, es troba integrada en la fiscalització  del 
Compte de l’Administració de la Generalitat de 2008. 

L’Entitat Valenciana per l’Acció en Salut Pública i l’Institut Superior d’Ensenyaments 
Artístics de la Comunitat Valenciana, no han exercit cap activitat durant l’exercici de 
2008. 

3.2 Liquidacions de pressuposts individuals i agregades 

Els quadres que presentem corresponents a les liquidacions dels pressuposts individuals 
i agregats, han sigut elaborats per aquesta Sindicatura de Comptes a partir dels comptes 
anuals retuts per les entitats autònomes de la Generalitat i que s’adjunten en l’annex I. 
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INSTITUT VALENCIÀ D’ESTADÍSTICA (IVE) 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

 

Ingressos Previsions 
inicials 

Modificac. 
pressupo. 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació
neta 

Drets pents. 
cobram. 

III   Taxes i d’altres ingressos 0 0 0 14.251 14.251 0

IV   Transferències corrents 3.055.210 131.410 3.186.620 2.388.210 2.388.210 0

V     Ingressos patrimonials 0 0 0 20.253 20.253 0

VII  Transferències de capital 125.000 0 125.000 93.750 93.750 0

Total 3.180.210 131.410 3.311.620 2.516.464 2.516.464 0

       

Despeses Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupo. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Oblig. pents. 
pagam. 

I     Despeses de personal 2.349.070 0 2.349.070 1.821.284 1.821.284 0

II    Despeses de funcionament 452.240 131.323 583.563 580.021 445.494 134.527

III   Despeses financeres 0 87 87 87 87 0

IV   Transferències corrents 253.900 0 253.900 151.060 151.060 0

VI   Inversions reals 125.000 0 125.000 93.279 90.023 3.256

VII Transferències de capital - - - - - -

Total 3.180.210 131.410 3.311.620 2.645.731 2.507.948 137.783

Resultat pressupostari de l’exercici (129.267)  

Quadre 3.1 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

CONCEPTES DRN ORN AJUSTS RESULTAT 
PRESSUP. 

1. (+) Operacions no financeres 2.516.464 2.645.731 0 (129.267)

2. (+) Operacions amb actius financers 0 0 0 0

3. (+) Operacions comercials 0 0 0 0

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2.516.464 2.645.731 0 (129.267)

4. Crèdits gastats finançats amb RTGG 0 0 0 0

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0 0 0 0

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0 0 0 0

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 0 0 0 (129.267)

Quadre 3.2 
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Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2008 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

 

Ingressos Previsions 
inicials 

Modificac. 
pressupo. 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació
neta 

Drets pents. 
cobram. 

III   Taxes i d’altres ingressos 0 0 0 141.285 141.285 0

IV   Transferències corrents 10.132.130 0 10.132.130 2.183.472 2.183.472 0

V     Ingressos patrimonials 0 0 0 147.963 147.963 0

VII  Transferències de capital 1.100.000 0 1.100.000 825.000 825.000 0

Total 11.232.130 0 11.232.130 3.297.720 3.297.720 0

       

Despeses Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupo. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Oblig. pents. 
pagam. 

I     Despeses de personal 8.938.360 0 8.938.360 4.700.400 4.700.400 0

II    Despeses de funcionament 1.158.770 (16.500) 1.142.270 786.827 704.928 81.899

III   Despeses financeres 0 16.500 16.500 16.343 16.335 8

IV   Transferències corrents 35.000 0 35.000 0 0 0

VI   Inversions reals 1.100.000 0 1.100.000 712.267 192.544 519.723

VII Transferències de capital - - - - - -

Total 11.232.130 0 11.232.130 6.215.837 5.614.207 601.630

Resultat pressupostari de l’exercici (2.918.117)  

Quadre 3.3 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

CONCEPTES DRN ORN AJUSTS RESULTAT 
PRESSUP. 

1. (+) Operacions no financeres 3.297.720 6.215.837 0 (2.918.117)

2. (+) Operacions amb actius financers 0 0 0 0

3. (+) Operacions comercials 0 0 0 0

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 3.297.720 6.215.837 0 (2.918.117)

4. Crèdits gastats finançats amb RTGG 0 0 0 0

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0 0 0 0

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0 0 0 0

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 0 0 0 (2.918.117)

Quadre 3.4 
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Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2008 

AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA (AVFGA) 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

 

Ingressos Previsions 
inicials 

Modificac. 
pressup. 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pents. 
cobram. 

III   Taxes i d’altres ingressos 0 0 0 405.170 405.170 0

IV   Transferències corrents 109.761.500 81.200.000 190.961.500 174.379.233 171.806.088 2.573.145

V     Ingressos patrimonials 0 0 0 784.850 784.850 0

VII  Transferències de capital 50.435.500 33.300.000 83.735.500 57.889.694 57.889.694 0

Total 160.197.000 114.500.000 274.697.000 233.458.947 230.885.802 2.573.145

       

Despeses Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupo. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Oblig. pents. 
pagam. 

I     Despeses de personal 1.332.500 0 1.332.500 798.326 785.440 12.886

II    Despeses de funcionament 300.000 0 300.000 188.178 184.756 3.422

III   Despeses financeres 0 0 0 0 0 0

IV   Transferències corrents 108.129.000 81.200.000 189.329.000 168.332.178 165.765.977 2.566.201

VI   Inversions reals 4.260.360 (116.390) 4.143.970 506.358 472.876 33.482

VII Transferències de capital 46.175.140 33.416.390 79.591.530 55.916.331 55.916.331 0

Total 160.197.000 114.500.000 274.697.000 225.741.371 223.125.380 2.615.991

Resultat pressupostari de l’exercici 7.717.576 

Quadre 3.5 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

CONCEPTES DRN ORN AJUSTS RESULTAT 
PRESSUP. 

1. (+) Operacions no financeres 233.458.947 225.741.371 0 7.717.576

2. (+) Operacions amb actius financers 0 0 0 0

3. (+) Operacions comercials 0 0 0 0

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 233.458.947 225.741.371 0 7.717.576

4. Crèdits gastats finançats amb RTGG 0 0 0 0

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0 0 4.584.108 4.584.108

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0 0  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 0 0 0 3.133.468

Quadre 3.6 
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Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2008 

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (AVAJ) 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

 

Ingressos Previsions 
inicials 

Modificac. 
pressupo. 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pents 
cobram. 

III   Taxes i d’altres ingressos 1.582.500 0 1.582.500 1.727.995 1.625.472 102.523

IV   Transferències corrents 15.272.500 0 15.272.500 14.107.644 10.632.960 3.474.684

V     Ingressos patrimonials 39.000 0 39.000 86.455 82.403 4.052

VII  Transferències de capital 479.000 0 479.000 479.000 479.000 0

Total 17.373.000 0 17.373.000 16.401.094 12.819.835 3.581.259

       

Despeses Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupo. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Oblig. pents. 
pagam. 

I     Despeses de personal 6.994.680 (340.600) 6.654.080 6.113.854 6.019.216 94.638

II    Despeses de funcionament 5.664.310 60.600 5.724.910 5.613.100 2.626.862 2.986.238

III   Despeses financeres 0 0 0 0 0 0

IV   Transferències corrents 3.194.010 0 3.194.010 3.084.276 1.099.623 1.984.653

VI   Inversions reals 821.000 280.000 1.101.000 712.092 388.380 323.711

VII Transferències de capital 699.000 0 699.000 658.430 6983 651.447

Total 17.373.000 0 17.373.000 16.181.752 10.141.064 6.040.687

Resultat pressupostari de l’exercici 219.342 

Quadre 3.7 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

CONCEPTES DRN ORN AJUSTS RESULTAT 
PRESSUP. 

1. (+) Operacions no financeres 16.401.094 16.181.752 0 219.342

2. (+) Operacions amb actius financers 0 0 0 0

3. (+) Operacions comercials 4.408.761 5.817.029 0 (1.408.268)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 20.809.855 21.998.781 0 (1.188.926)

4. Crèdits gastats finançats amb RTGG 0 0 0 0

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0 0 0 0

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0 0 0 0

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 0 0 0 (1.188.926)

Quadre 3.8 
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Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2008 

RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS 
 

DEURE HAVER 
 IMPORT  IMPORT 

  Estimat Realitzat  Estimat Realitzat
REDUCCIÓ D’EXISTÈNCIES 0 0 *AUGMENT D’EXISTÈNCIES  0 0
       
VARIACIÓ D EXISTÈNCIES 0 12.286    
       
COMPRES NETES 5.619.834 5.771.455 *VENDES NETES 4.827.559 4.367.803
Mercaderies 54.296 33.798 Mercaderies 123.320 117.892
Matèries primes - - Productes semiacabats - -
D’altres aprovisionaments 5.565.538 5.737.657 Productes acabats - -
    Subproductes - -
VARIACIONS DE PROVISIONS 0 0 Prestació de serveis 4.704.239 4.249.911
       
DESPESES COMERCIALS NETES 54.494 45.573 *INGR. COMERCIALS NETS 44.769 40.958
        
RESULTAT POSITIU 
D’OPERACIONS COMERCIALS 0 0

RESULTAT NEGATIU 
D’OPERACIONS COMERCIALS 800.000 1.420.554

TOTAL 5.674.328 5.829.314 TOTAL 5.672.328 5.829.315

Quadre 3.9 
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Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2008 
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INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ (ICV) 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

 

Ingressos Previsions 
inicials 

Modificac. 
pressupo. 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pents. 
cobram. 

III   Taxes i d’altres ingressos 300.000 504.050 804.050 771.480 579.690 191.790
IV   Transferències corrents 1.500.000 30.000 1.530.000 1.480.000 816.815 663.185
V     Ingressos patrimonials 0 12.170 12.170 17.637 17.637 0
VII  Transferències de capital 400.380 206.004 606.384 606.384 236.462 369.922

Total 2.200.380 752.224 2.952.604 2.875.501 1.650.604 1.224.897
       

Despeses Crèdits inicials Modificac. 
pressupost. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Oblig. 
pents. 

pagam. 
I     Despeses de personal 1.461.100 0 1.461.100 1.184.901 1.184.901 0
II   Despeses de funcionam. 222.650 19.000 241.650 239.002 114.153 124.849
III   Despeses financeres 0 0 0 0 0 0
IV   Transferències corrents 116.250 108.000 224.250 199.995 196.267 3.728
VI   Inversions reals 400.380 625.224 1.025.604 1.008.581 113.821 894.759
VII Transferències de capital 0 0 0 0 0 0

Total 2.200.380 752.224 2.952.604 2.632.479 1.609.142 1.023.336
Resultat pressupostari de l’exercici 243.022 

Quadre 3.10 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

CONCEPTES DRN ORN AJUSTS RESULTAT 
PRESSUP. 

1. (+) Operacions no financeres 2.875.501 2.632.479 0 243.022

2. (+) Operacions amb actius financers 0 0 0 0

3. (+) Operacions comercials 0 0 0 0

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 0 0 0 243.022

4. Crèdits gastats finançats amb RTGG 0 0 0 0

5. Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0 0 0 0

6. Desviacions de finançament positives de l’exercici 0 0 0 0

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 0 0 0 243.022

Quadre 3.11 

 

 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2008 

LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTS AGREGATS DE LES ENTITATS AUTÒNOMES 2008 
 

Drets reconeguts SERVOF IVE INVASSAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Total 
III   Taxes i d’altres ingressos 9.531.260 14.251 141.285 206.023 405.170 1.727.995 771.480 12.797.464 
IV   Transferències corrents 390.573.734 2.388.210 2.183.472 12.906.429 174.379.233 14.107.644 1.480.000 598.018.722 
V     Ingressos patrimonials 11.819.043 20.253 147.963 328.993 784.850 86.455 17.637 13.205.194 
VII  Transferències de capital 14.953.955 93.750 825.000 9.709.615 57.889.694 479.000 606.384 84.557.398 
VII  Actius financers - - - - - - - - 

Total 426.877.992 2.516.464 3.297.720 23.151.060 233.458.947 16.401.094 2.875.501 708.578.778 
         

Obligacions reconegudes SERVOF IVE INVASAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Total 
I    Despeses de personal 48.319.894 1.821.284 4.700.400 10.462.208 798.326 6.113.854 1.184.901 73.400.867 
II   Despeses de funcionament 12.181.497 580.021 786.827 2.623.687 188.178 5.613.100 239.002 22.212.312 
III  Despeses financeres 55.056 87 16343 2.509 0 - - 73.995 
IV  Transferències corrents 297.423.740 151.060 0 743.283 168.332.178 3.084.276 199.995 469.934.532 
VI  Inversions reals 9.522.363 93.279 712.267 9.422.371 506.358 712.092 1.008.581 21.977.311 
VII Transferències de capital 1.742.434 0 - - 55.916.331 658.430 0 58.317.195 

Total 369.244.984 2.645.731 6.215.837 23.254.058 225.741.371 16.181.752 2.632.479 645.916.212 
  

1. (+) Operacions no financeres 57.633.008 (129.267) (2.918.117) (102.998) 7.717.576 219.342 243.022 62.662.566 
2. (+) Operacions amb actius financers - - - - - - - 
3. (+) Operacions comercials - - - - - (1.408.268) - (1.408.268) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 57.633.008 (129.267) (2.918.117) (102.998) 7.717.576 (1.188.926) 243.022 61.254.298 
4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG - - - - - - - - 
5. (-) Desviacions de finançament negatives de l’exercici 45.813.965 - - - 4.584.108 - - 50.398.073 
6. (+) Desviacions de finançament positives de l’exercici - - - - - - - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 11.819.043 (129.267) (2.918.117) (102.998) 3.133.468 (1.188.926) 243.022 10.856.225 

Quadre 3.12
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Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2008 

3.3 Transferències i subvencions de la Generalitat 

El quadre que s’inclou en aquest apartat ha sigut elaborat per aquesta Sindicatura de 
Comptes i mostra per a cada entitat autònoma les subvencions corrents i de capital 
consignades en la Llei de Pressuposts de la Generalitat de 2008, així com les 
obligacions reconegudes i els pagaments realitzats obtinguts de la liquidació del 
pressupost de despeses del Compte de l’Administració de la Generalitat. 

a) Subvencions corrents 

La Llei de Pressuposts de la Generalitat de 2008 va consignar subvencions corrents a 
entitats autònomes de la Generalitat per la xifra de 232.220.920 euros. Mitjançant 
l’execució del pressupost s’han reconegut en aquestes entitats obligacions per import de 
204.117.317 euros, dels quals se n’han pagat en l’exercici 96.528.334 euros, un 47,3% 
de les obligacions reconegudes. 

El SERVOF és l’entitat autònoma que ha rebut el major import, que en termes relatius 
representa un 79,1% del total de les obligacions reconegudes a les entitats autònomes de 
la Generalitat. 

b) Subvencions de capital 

Les subvencions de capital previstes en la Llei de Pressuposts de la Generalitat de 2008 
destinades a les entitats autònomes de la Generalitat pujaven a 42.490.080 euros. 
L’import de les obligacions reconegudes durant l’exercici va pujar a 39.495.621 euros, i 
es van generar pagaments per un import de 20.391.377 euros, un 51,6% de les 
obligacions reconegudes. 

Les entitats que han rebut un major volum de subvencions de capital són l’AVFGA i el 
SERVOF, les obligacions reconegudes de les quals han pujat a 17.003.591 i 16.266.000 
euros respectivament, cosa que representa conjuntament un 84,2% del total de les 
obligacions reconegudes. 
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Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2008 

 

 

 
  

SERVOF 

 

IVE 

 

INVASSAT

 

IVIA 

 

AVFGA 

 

IVAJ 

 

ICV 

Agregat 
entitats 

autònomes 

Subvencions corrents  

Consignació inicial LPG 2008 180.059.430 2.821.000 10.132.130 14.037.360 8.605.500 15.065.500 1.500.000 232.220.920

Obligacions reconegudes 161.532.335 2.388.210 5.640.422 12.904.295 8.581.239 11.590.816 1.480.000 204.117.317

Pagaments realitzats 61.204.081 2.388.210 5.572.672 10.665.480 4.290.260 11.590.816 816.815 96.528.334

Subvencions de capital   

Consignació inicial LPG 2007 18.509.000 125.000 1.100.000 4.390.000 17.486.700 479.000 400.380 42.490.080

Obligacions reconegudes 16.266.000 93.750 825.000 4.427.900 17.003.591 479.000 400.380 39.495.621

Pagaments realitzats 6.181.667 93.750 825.000 4.390.000 8.288.500 479.000 133.460 20.391.377

Quadre 3.13 
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Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2008 

3.4 Balanços individuals i agregats 

Els quadres que presentem, corresponents als balanços individuals i agregats, han sigut 
elaborats per aquesta Sindicatura de Comptes a partir dels comptes anuals retuts per les 
entitats autònomes de la Generalitat i que s’adjunten en l’annex I. 
 

INSTITUT VALENCIÀ D’ESTADÍSTICA (IVE) 

BALANÇ 

 

  2008 2007 Variació 

A) Immobilitzat 1.062.065 1.031.652 2,9%
I.    Inversions destinades a l’ús general - - -
II.  Immobilitzacions immaterials 85.571 64.442 32,8%
III. Immobilitzacions materials 976.494 967.210 1,0%
V.  Inversions financeres permanents - - -

B) Despeses per distribuir en div. exercicis - - -
C) Actiu circulant 291.748 406.055 (28,2%)

I.    Existències - - -
II.  Deutors 0 40 -
III. Inversions financeres temporals - - -
IV. Tresoreria 291.748 406.015 (28,1%)
V.   Ajusts per periodificació - - -

Total actiu 1.353.813 1.437.707 (5,8%)

  2008 2007 Variació 

A) Fons propis 878.140 976.994 (10,1%)
I.   Patrimoni - - -
II.  Reserves - - -
III. Resultats dels exercicis anteriors 976.994 905.561 7,9%
IV. Resultat de l’exercici (98.854) 71.433 (238,4%)

B) Provisions per a riscs i despeses - - -
C) Creditors a llarg termini - - -
D) Creditors a curt termini 475.673 460.713 3,2%

II.  Deutes amb entitats de crèdit - - -
III. Creditors 475.673 460.713 3,2%
IV. Ajusts per periodificació - - -

E) Provisions per a riscs i desp. a curt termini - - -

Total passiu 1.353.813 1.437.707 (5,8%)

Quadre 3.14 

- 25 - 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2007 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) 

BALANÇ 

 

  2008 2007 Variació 

A) Immobilitzat 1.109.783 473.468 134,4%
I.    Inversions destinades a l’ús general - - -
II.  Immobilitzacions immaterials - - -
III. Immobilitzacions materials 1.109.783 473.468 134,4%
V.  Inversions financeres permanents - - -

B) Despeses per distribuir en div. exercicis - - -
C) Actiu circulant 1.387.453 3.478.923 (60,1%)

I.    Existències - - -
II.  Deutors 7 7 0,0%
III. Inversions financeres temporals - - -
IV. Tresoreria 1.387.446 3.478.916 (60,1%)
V.   Ajusts per periodificació - - -

Total actiu 2.497.236 3.952.391 (36,8%)

  2008 2007 Variació 

A) Fons propis 1.109.783 3.391.585 (67,3%)
I.   Patrimoni - - -
II.  Reserves - - -
III. Resultats dels exercicis anteriors 3.391.585 - -
IV. Resultat de l’exercici (2.281.802) 3.391.585 (167,3%)

B) Provisions per a riscs i despeses - - -
C) Creditors a llarg termini - - -
D) Creditors a curt termini 1.387.453 560.806 147,4%

II.  Deutes amb entitats de crèdit - - -
III. Creditors 1.387.453 560.806 147,4%
IV. Ajusts per periodificació - - -

E) Provisions per a riscs i desp. a curt termini - - -

Total passiu 2.497.236 3.952.391 (36,8%)

Quadre 3.15 
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Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2007 

AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GRANTIA AGRÀRIA (AVFGA) 

BALANÇ 

 
  2008 2007 Variació 

A) Immobilitzat 554.467 112.154 394,4%
I.    Inversions destinades a l’ús general 355.723 0 - 
II.  Immobilitzacions immaterials 188.826 101.654 85,8%
III. Immobilitzacions materials 9.918 10.500 (5,5%)
V.  Inversions financeres permanents - - -

B) Despeses per distribuir en div. exercicis - - -
C) Actiu circulant 43.706.355 31.188.776 40,1%

I.    Existències - - -
II.  Deutors 9.685.966 18.642.078 (48,0%)
III. Inversions financeres temporals - - -
IV. Tresoreria 34.020.389 12.546.698 171,2%
V.   Ajusts per periodificació - - -

Total actiu 44.260.822 31.300.930 41,4%

  2008 2007 Variació 

A) Fons propis 82.704 2.483.070 (96,7%)
I.   Patrimoni - - -
II.  Reserves - - -
III. Resultats dels exercicis anteriors - 1 (100,0%)
IV. Resultat de l’exercici 82.704 2.483.069 (96,7%)

B) Provisions per a riscs i despeses - - -
C) Creditors a llarg termini - - -
D) Creditors a curt termini 44.178.118 28.817.860 53,3%

II.  Deutes amb entitats de crèdit - - -
III. Creditors 44.178.118 28.817.860 53,3%
IV. Ajusts per periodificació - - -

E) Provisions per a riscs i desp. a curt termini - - -

Total passiu 44.260.822 31.300.930 41,4%

Quadre 3.16 
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INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) 

BALANÇ 

 
  2008 2007 Variació 

A) Immobilitzat 13.713.530 13.776.773 (0,5%)
I.    Inversions destinades a l’ús general - - -
II.  Immobilitzacions immaterials 123.511 123.547 0,0%
III. Immobilitzacions materials 13.589.219 13.653.226 (0,5%)
V.  Inversions financeres permanents 800 0 -

B) Despeses per distribuir en div. exercicis - - -
C) Actiu circulant 5.862.434 3.469.047 69,0%

I.    Existències 24.227 36.513 (33,6%)
II.  Deutors 3.939.370 1.641.771 139,9%
III. Inversions financeres temporals - - -
IV. Tresoreria 1.898.837 1.790.763 6,0%
V.   Ajusts per periodificació - - -

Total actiu 19.575.964 17.245.820 13,5%

  2008 2007 Variació 

A) Fons propis 10.803.975 12.069.231 (10,5%)
I.   Patrimoni 11.195.706 11.195.706 0,0%
II.  Reserves - - -
III. Resultats dels exercicis anteriors 873.525 2.090.147 (58,2%)
IV. Resultat de l’exercici (1.265.256) (1.216.622) 4,0%

B) Provisions per a riscs i despeses - - -
C) Creditors a llarg termini 112.291 110.369 1,7%
D) Creditors a curt termini 8.659.698 5.066.220 70,9%

II.  Deutes amb entitats de crèdit - - -
III. Creditors 8.659.698 5.066.220 70,9%
IV. Ajusts per periodificació - - -

E) Provisions per a riscs i desp. a curt termini - - -

Total passiu 19.575.964 17.245.820 13,5%

Quadre 3.17 
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INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ (ICV) 

BALANÇ 

 
  2007 2006 Variació 

A) Immobilitzat 3.633.060 3.849.030 (5,6%)
I.    Inversions destinades a l’ús general - - -
II.  Immobilitzacions immaterials 2.727.665 3.037.187 (10,2%)
III. Immobilitzacions materials 905.395 811.843 11,5%
V.  Inversions financeres permanents - - -

B) Despeses per distribuir en div. exercicis - - -
C) Actiu circulant 1.467.940 1.698.560 (13,6%)

I.    Existències 3.921 3.921 0,0%
II.  Deutors 1.313.544 1.379.650 (4,8%)
III. Inversions financeres temporals - - -
IV. Tresoreria 150.475 308.096 (51,2%)
V.   Ajusts per periodificació 0 6.893 (100,0%)

Total actiu 5.101.000 5.547.590 (8,1%)

  2008 2007 Variació 

A) Fons propis 3.463.235 3.654.160 (5,2%)
I.   Patrimoni 1.721.364 1.721.364 0,0%
II.  Reserves 1.932.796 1.602.344 20,6%
III. Resultats dels exercicis anteriors - - -
IV. Resultat de l’exercici (190.925) 330.452 (157,8%)

B) Provisions per a riscs i despeses - - -
C) Creditors a llarg termini - - -
D) Creditors a curt termini 1.637.765 1.893.430 (13,5%)

II.  Deutes amb entitats de crèdit - - -
III. Creditors 1.637.765 1.893.430 (13,5%)
IV. Ajusts per periodificació - - -

E) Provisions per a riscs i desp. a curt termini - - -

Total passiu 5.101.000 5.547.590 (8,1%)

Quadre 3.18 
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BALANÇ AGREGAT DE LES ENTITATS AUTÒNOMES 2007 

 SERVOF IVE INVASSAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Agregat 
A) Immobilitzat 60.342.735 1.062.065 1.109.783 31.595.678 554.467 13.713.530 3.633.060 112.011.318 

I.    Inversions destinades a l’ús general 21.225 - - - 355.723 - - 376.948 
II.  Immobilitzacions immaterials 3.956 85.571 - 91.390 188.826 123.511 2.727.665 3.220.919 
III. Immobilitzacions materials 60.317.554 976.494 1.109.783 31.504.288 9.918 13.589.219 905.395 108.412.651 
V.  Inversions financeres permanents - - - - - 800 - 800 

B) Despeses per distribuir en div. exerc. - - - - - - - - 
C) Actiu circulant 482.490.246 291.748 1.387.453 8.243.950 43.706.355 5.862.434 1.467.940 543.450.126 

I.    Existències - - - 93.288 - 24.227 3.921 121.436 
II.  Deutors 277.755.019 - 7 5.467.532 9.685.966 3.939.370 1.313.544 298.161.438 
III. Inversions financeres temporals - - - 601 - - - 601 
IV. Tresoreria 204.735.227 291.748 1.387.446 2.682.529 34.020.389 1.898.837 150.475 245.166.651 
V.   Ajusts per periodificació - - - - - - - - 

Total actiu 542.832.981 1.353.813 2.497.236 39.839.628 44.260.822 19.575.964 5.101.000 655.461.444 
    

A) Fons propis 347.089.690 878.140 1.109.783 32.204.513 82.704 10.803.975 3.463.235 395.632.040 
I.   Patrimoni - - - 13.188.398 - 11.195.706 1.721.364 26.105.468 
II.  Reserves - - - - - - 1.932.796 1.932.796 
III. Resultats dels exercicis anteriors 280.001.995 976.994 3391585 17.974.169 - 873.525 - 303.218.268 
IV. Resultat de l’exercici 67.087.695 (98.854) (2.281.802) 1.041.946 82.704 (1.265.256) (190.925) 64.375.508 

B) Provisions per a riscs i despeses - - - - - - - - 
C) Creditors a llarg termini - - - - - 112.291 - 112.291 
D) Creditors a curt termini 195.743.291 475.673 1.387.453 7.635.115 44.178.118 8.659.698 1.637.765 259.717.113 

II.  Deutes amb entitats de crèdit - - - - - - - - 
III. Creditors 195.743.291 475.673 1.387.453 7.635.115 44.178.118 8.659.698 1.637.765 259.717.113 
IV. Ajusts per periodificació - - - - - - - - 

Total passiu 542.832.981 1.353.813 2.497.236 39.839.628 44.260.822 19.575.964 5.101.000 655.461.444 

Quadre 3.19 
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3.5 Comptes del resultat economicopatrimonial individuals i agregats 

Els quadres que presentem, corresponents als comptes del resultat 
economicopatrimonial individuals i agregats, han sigut elaborats per aquesta Sindicatura 
de Comptes a partir dels comptes anuals retuts per les entitats autònomes de la 
Generalitat i que s’adjunten en l’annex I. 
 

INSTITUT VALENCIÀ D’ESTADÍSTICA (IVE) 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

 
DEURE 2008 2007 Variació 

A) Despeses 2.615.318 2.448.043 6,8%
1. Reducció existències pt. i pc. - - -
2. Aprovisionaments - - -
3. D’altres despeses de gestió ordinària 2.464.258 2.256.663 9,2%

Despeses de personal 1.821.284 1.791.901 1,6%
Prestacions socials - - -
Dotacions per a amortitzacions d’immobil. 62.866 67.282 (6,6%)
Variació de provisions  de tràfic - - -
D’altres despeses de gestió 580.021 397.480 45,9%
Despeses financeres i similars 87 0 -
Variació de  provisions inversions fres. - - -
Diferències negatives de canvi - - -

4. Transferències i subvencions 151.060 191.380 (21,1%)
5. Pèrdues i despeses extraordinàries - - -

ESTALVI 0 71.433 -
HAVER 2008 2007 Variació 

B) Ingressos 2.516.464 2.519.476 (0,1%)
1. Vendes i prestacions de serveis 0 205 (100,0%)

Vendes - - -
Prestacions de serveis 0 205 (100,0%)

2. Augment d’existències de pt. i pc. - - -
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 34.504 43.630 (20,9%)
4. Transferències i subvencions 2.481.960 2.475.641 0,3%
5. Beneficis i ingressos extraordinaris - - -

DESESTALVI 98.854 0 -

Quadre 3.20 
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INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (INVASSAT) 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

 
DEURE 2008 2007 Variació 

A) Despeses 5.579.521 5.315.103 5,0%
1. Reducció existències pt. i pc. - - -
2. Aprovisionaments - - -
3. D’altres despeses de gestió ordinària 5.579.521 5.315.103 5,0%

Despeses de personal 4.700.400 4.272.870 10,0%
Prestacions socials - - -
Dotacions per a amortitzacions d’immobil. 75.952 4.985 (100,0%)
Variació de provisions  de tràfic - - -
D’altres despeses de gestió 786.826 1.037.038 (24,1%)
Despeses financeres i similars 16.343 210 7.682,4%
Variació de  provisions inversions fres. - - -
Diferències negatives de canvi - - -

4. Transferències i subvencions - - -
5. Pèrdues i despeses extraordinàries - - -

ESTALVI 0 3.391.585 -
HAVER 2008 2007 Variació 

B) Ingressos 3.297.720 8.706.688 (62,1)%
1. Vendes i prestacions de serveis 0 43 (100,0%)

Vendes 0 - -
Prestacions de serveis 0 43 (100,0%)

2. Augment d’existències de pt. i pc. - - -
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 289.248 148.200 95,2%
4. Transferències i subvencions 3.008.472 8.558.445 (64,8%)
5. Beneficis i ingressos extraordinaris - - -

DESESTALVI 2.281.801 0 -

Quadre 3.21  
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AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA (AVFGA) 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

 
DEURE 2007 2006 Variació 

A) Despeses 235.859.313 217.944.893 8,2%
1. Reducció existències pt. i pc. - - -
2. Aprovisionaments 0 0 -
3. D’altres despeses de gestió ordinària 11.610.805 746.641 1.455,1%

Despeses de personal 798.326 644.548 23,9%
Prestacions socials - - -
Dotacions per a amortitzacions d’immobil. 64.044 - -
Variació de provisions  de tràfic 10.560.257 - -
D’altres despeses de gestió 188.178 102.093 84,3%
Despeses financeres i similars - - -
Variació de  provisions inversions fres. - - -
Diferències negatives de canvi - - -

4. Transferències i subvencions 224.248.508 217.198.252 3,2%
5. Pèrdues i despeses extraordinàries - - -

ESTALVI 82.704 2.483.069 (96,7%)
HAVER 2008 2007 Variació 

B) Ingressos 235.942.017 220.427.962 7,0%
1. Vendes i prestacions de serveis - - -

Vendes - - -
Prestacions de serveis - - -

2. Augment d’existències de pt. i pc. - - -
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 1.190.020 380.080 213,1%
4. Transferències i subvencions 234.751.997 220.047.882 6,7%
5. Beneficis i ingressos extraordinaris - - -

DESESTALVI 0 0 -

Quadre 3.22 
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INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

 
DEURE 2007 2006 Variació 

A) Despeses 22.075.111 21.422.822 3,0%
1. Reducció existències pt. i pc. - - -
2. Aprovisionaments 2.209.106 2.211.338 (0,1%)
3. D’altres despeses de gestió ordinària 16.095.126 15.554.076 3,5%

Despeses de personal 6.113.854 5.924.490 3,2%
Prestacions socials - - -
Dotacions per a amortitzacions d’immobil. 776.136 772.687 0,4%
Variació de provisions  de tràfic - - -
D’altres despeses de gestió 9.198.790 8.856.689 3,9%
Despeses financeres i similars 6346 210 2.921,9%
Variació de  provisions inversions fres. - - -
Diferències negatives de canvi - - -

4. Transferències i subvencions 3.742.706 3.617.597 3,5%
5. Pèrdues i despeses extraordinàries 28.173 39.811 (29,2%)

ESTALVI 0 0 -
HAVER 2008 2007 Variació 

B) Ingressos 20.809.855 20.206.200 3,0%
1. Vendes i prestacions de serveis 4.633.206 4.887.759 (5,2%)

Vendes - - -
Prestacions de serveis 4.633.206 4.887.759 (5,2%)

2. Augment d’existències de pt. i pc. - - -
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 1.587.284 1.351.603 17,4%
4. Transferències i subvencions 14.586.644 13.959.970 4,5%
5. Beneficis i ingressos extraordinaris 2.721 6.868 (60,4%)

DESESTALVI 1.265.256 1.216.622 4,0%

Quadre 3.23 
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INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ (ICV) 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

 
DEURE 2007 2006 Variació 

A) Despeses 2.873.129 3.208.829 (10,5%)
1. Reducció existències pt. i pc. 0 0 -
2. Aprovisionaments 0 0 -
3. D’altres despeses de gestió ordinària 2.655.347 2.534.915 4,8%

Despeses de personal 1.184.901 1.154.156 2,7%
Prestacions socials - - -
Dotacions per a amortitzacions d’immobil. 1.224.551 1.159.581 5,6%
Variació de provisions  de tràfic 0 11.395 (100,0%)
D’altres despeses de gestió 245.895 209.783 17,2%
Despeses financeres i similars - - -
Variació de  provisions inversions fres. - - -
Diferències negatives de canvi - - -

4. Transferències i subvencions 199.995 412.321 (51,5%)
5. Pèrdues i despeses extraordinàries 17.787 261.593 (93,2%)

ESTALVI 0 330.452 -
HAVER 2008 2007 Variació 

B) Ingressos 2.682.204 3.539.281 (24,2%)
1. Vendes i prestacions de serveis 0 0 -

Vendes 0 0 -
Prestacions de serveis 0 0 -

2. Augment d’existències de pt. i pc. - - -
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 832.220 1.095.329 (24,0%)
4. Transferències i subvencions 1.843.362 2.220.952 (17,0%)
5. Beneficis i ingressos extraordinaris 6.622 223.000 (97,0%)

DESESTALVI 190.925 0 -

Quadre 3.24
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COMPTES DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL AGREGATS ENTITATS AUTÒNOMES 2008 

 SERVOF IVE INVASSAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Totals 
A) Ingressos 

1. Vendes i prestacions de serveis - - - - - 4.633.206 - 4.633.206
Vendes - - - - - - - -
Prestacions de serveis - - - - - 4.633.206 - 4.633.206

2. Augment d’existències de pt. i pc. - - - - -- - -
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 21.350.303 34.504 289.248 535.016 1.190.020 1.587.284 832.220 25.818.595
4. Transferències i subvencions 405.527.690 2.481.960 3.008.472 20.217.761 234.751.997 14.586.644 1.843.362 682.417.886
5. Beneficis i ingressos extraordinaris 252.259 - - 2.513.489 - 2.721 6.622 2.775.091

Total ingressos 427.130.252 2.516.464 3.297.720 23.266.266 235.942.017 20.809.855 2.682.204 715.644.778
 SERVOF IVE INVASAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Totals 
B) Despeses 

2. Aprovisionaments - - - 2.685.312 - 2.209.106 - 4.894.418
3. D’altres despeses de gestió ordinària 60.595.996 2.464.258 5.579.521 18.795.163 11.610.805 16.095.126 2.655.347 117.796.216

Despeses de personal 48.319.894 1.821.284 4.700.400 13.262.602 798.326 6.113.854 1.184.901 76.201.261
Prestacions socials - - - - -- - -
Dotacions per a amortitzacions d’immobil. - 62.866 75.952 2.540.383 64.044 776.136 1.224.551 4.743.932
Variació de provisions  de tràfic - - - - 10.560.257 - - 10.560.257
D’altres despeses de gestió 12.259.981 580.021 786.826 2.989.669 188.178 9.198.790 245.895 26.249.360
Despeses financeres i similars 16.121 87 16.343 2.509 - 6346 - 41.406
Variació de  provisions inversions fres. - - - - - - - -
Diferències negatives de canvi - - - - - - - -

4. Transferències i subvencions 299.166.174 151.060 - 743.283 224.248.508 3.742.706 199.995 528.251.726
5. Pèrdues i despeses extraordinàries 280.387 - - 562 - 28.173 17.787 326.909

Total despeses 360.042.557 2.615.318 5.579.521 22.224.320 235.859.313 22.075.111 2.873.129 651.269.269
 

Resultat de l’exercici 67.087.695 (98.854) (2.281.801) 1.041.946 82.704 (1.265.256) (190.925) 64.375.509

Quadre 3.25 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2008 

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Entitats autònomes sotmeses a control formal 

Les entitats autònomes sotmeses a aquesta modalitat de control formal de la rendició de 
comptes, amb la indicació succinta de la seua data de creació i objecte social, ho 
detallem a continuació. 

a) Institut Valencià d’Estadística 

L’Institut Valencià d’Estadística és una entitat autònoma de caràcter administratiu 
adscrita a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. L’Institut va ser creat en 
virtut del que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1997, de 26 de desembre. 

L’IVE té com a funció bàsica l’impuls, la organització i la direcció de l’activitat 
estadística d’interés per a la Generalitat, en el marc previst en la Llei 5/1990, de 7 de 
juny, d’Estadística de la Comunitat Valenciana. 

D’acord amb el que disposa l’article 13 de la Llei 14/1997, el règim pressupostari 
economicofinancer, de comptabilitat, la intervenció i control financer de l’IVE, és 
l’establit en el text refós de la LHPGV.  

Els comptes anuals de l’IVE consten en l’annex I d’aquest Informe. 

b) Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

L’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball és una entitat autònoma de caràcter 
administratiu, dotada de personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar per al compliment 
dels seus fins, adscrita a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

L’Institut va ser creat en virtut del que disposa la Llei de la Generalitat 2/2004, de 28 de 
maig. La finalitat de l’Institut és la promoció de la seguretat i salut en el treball en el 
conjunt de la societat valenciana. 

En la seua condició d’entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat, 
l’INVASSAT es troba sotmés al que disposen els articles 55 i següents del TRLHPGV 
pel que fa al seu règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat i intervenció. 

Els comptes anuals de l’INVASSAT consten en l’annex I d’aquest Informe. 

c) Tribunal de Defensa de la Competència 

Aquest Tribunal va ser creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2005, de 23 de 
desembre com a entitat autònoma de caràcter administratiu, adscrita a la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’obrar per al compliment dels seus fins i en especial per a preservar el funcionament 
competitiu dels mercats autonòmics valencians i garantir-ne l’existència d’una 
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competència efectiva. El citat Tribunal va quedar formalment constituït en data 8 de 
maig de 2008, una vegada nomenats els seus dos vocals. 

En l’exercici de 2008 el Tribunal no ha percebut les transferències previstes en la Llei 
15/2007, de 27 de desembre de Pressupost de la Generalitat per a l’exercici de 2008, per 
la qual cosa, durant l’exercici de 2008 no ha disposat de pressupost propi ni ha realitzat 
cap activitat. 

d) Entitat Valenciana per a l’Acció en Salut Pública 

Aquesta entitat va ser creada a l’empara de l’article 12 de la Llei 4/2005, de 17 de juny, 
de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, com una entitat 
autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat, adscrita a la Conselleria de Sanitat 
per al desenvolupament i l’execució de les competències de la Generalitat en matèria de 
salut pública. 

L’Entitat té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels 
seus fins. Les funcions que té assumides són les següents: 

- La planificació de totes les actuacions en matèria de salut pública a la Comunitat 
Valenciana. 

- Desenvolupament i execució de les competències en matèria de salut pública de 
la Conselleria de Sanitat. 

- La coordinació amb els òrgans corresponents de l’administració autonòmica i la 
cooperació amb unes altres administracions públiques en l’àmbit de la salut 
pública. 

- La supervisió i avaluació de l’actuació dels organismes competents. 

- Establir el marc que permeta millorar la gestió dels recursos humans mitjançant 
el desenvolupament de polítiques eficients. 

- Generar, promoure i mantenir el Sistema d’Informació en Salut Pública. 

Cal manifestar que durant l’exercici de 2008, l’Entitat no ha desenvolupat cap activitat, 
ja que no s’ha desenvolupat el decret corresponent que regula els seus estatuts. 

e) Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana 

L’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana va ser creat 
per la Llei de la Generalitat 8/2007, de 2 de març, com a entitat autònoma de caràcter 
administratiu adscrita a la Conselleria d’Educació. 

L’Institut està dotat de personalitat pròpia, autonomia econòmica i administrativa, 
patrimoni propi i plena capacitat per a obrar per al compliment dels seus objectius. Té 
assignades les funcions següents: 
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- L’adequació dels ensenyaments artístics superiors a les exigències i peculiaritats 
pròpies de la formació superior. 

- El foment i desenvolupament de l’autonomia acadèmica, d’organització i de 
gestió als centres superiors d’ensenyaments artístics. 

- Facilitar i afavorir la coordinació entre els centres que impartesquen 
ensenyaments artístics superiors amb el sistema universitari de la Comunitat 
Valenciana. 

- Establir fórmules de col·laboració amb les universitats valencianes i d’altres 
àmbits geogràfics i d’altres centres superiors d’ensenyaments artístics i, en 
especial, en el marc de l’espai europeu d’educació superior. 

- Impulsar cap a un major reconeixement i prestigi social els ensenyaments 
artístics superiors i les titulacions que s’hi puguen aconseguir. 

- Contribuir a un major desenvolupament de la cultura a la Comunitat Valenciana. 

- Potenciar la millora de la qualitat de l’oferta formativa en aquest camp. 

- Potenciar la incorporació de noves tecnologies en els estudis artístics. 

- Promoure i afavorir l’intercanvi de professors i alumnes dels centres superiors 
d’ensenyaments artístics fora de la Comunitat Valenciana. 

Durant l’exercici de 2008, l’Institut no ha desenvolupat cap activitat. 

f) Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

L’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària és una entitat autònoma de caràcter 
mercantil, dotada de personalitat jurídica, patrimoni i tresoreria propis, així com 
autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i d’obrar dins de la seua esfera de 
competències. 

L’AVFGA va ser creada per la Llei 14/2005, de 23 de desembre, i està adscrita a la 
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Entre els fins que la normativa vigent 
assigna a l’Agència, es troben els següents: 

- Execució de les polítiques de foment del sector agrari que establisca la 
 conselleria competent en matèria d’agricultura i ramaderia. 

- Gestió eficaç i eficient de les línies d’ajuda establides en el marc de les dites 
polítiques. Les funcions previstes són les d’execució de les mesures 
d’intervenció i regulació dels mercats de productes agraris a la Comunitat 
Valenciana. 
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- Les altres funcions derivades de la seua condició d’organisme pagador de les 
ajudes comunitàries en les quals la Generalitat tinga la competència de gestió, 
resolució i pagament. En aquest sentit cal ressaltar que la major part de les 
funcions i activitats desenvolupades per l’Agència es refereixen a la seua 
condició d’organisme pagador de les ajudes de la Política Agrària Comuna, 
atribuït pel Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell. 

- Programació, anàlisi i seguiment dels fons agraris de la Unió Europea, així com 
la gestió de totes les mesures de foment agrari que s’estimen necessàries per al 
compliment dels seus fins. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2008 conté una opinió amb advertiments 
motivada pels aspectes següents: 

- S’ha comptabilitzat una provisió per morositat per un import de 10.560.257 
euros, que no s’hauria d’haver registrat i l’estalvi de l’exercici es troba 
infravalorat en el citat import. 

- S’han considerat ingressos de l’exercici subvencions no aplicades a la seua 
finalitat i per tant per reintegrar a la Generalitat, per un import de 3.078.894 
euros. 

Cal indicar que el citat informe d’auditoria i els comptes anuals de l’AVFGA figuren en 
l’annex I d’aquest informe. 

g) Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) 

L’Institut Valencià de la Joventut va ser creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 
4/1989, de 26 de juny, com una entitat autònoma de caràcter mercantil adscrita a la 
Conselleria de Benestar Social, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’obrar per al compliment dels seus fins, i té assignada l’execució i coordinació de la 
política de joventut de la Generalitat. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2008, formalitzat per la IGG, conté una 
opinió amb advertiments motivada pels aspectes següents: 

- Falta d’uniformitat en traspassos en l’àrea de fons propis, relatius als resultats 
d’exercicis anteriors. 

- Inexistència de provisió per a responsabilitats, malgrat existir una relació de 
reclamacions judicials iniciades, en tramitació i finalitzades. 

- Falta d’activació i incorporació al patrimoni de l’Institut dels béns adscrits. 

El citat informe d’auditoria i els comptes anuals de l’IVAJ consten en l’annex I d’aquest 
informe. 
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h) Institut Cartogràfic Valencià  

L’Institut Cartogràfic Valencià va ser creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 
9/1997, de 9 de desembre. Aquest text legal regula la seua naturalesa i funcions, òrgans 
de direcció, els recursos econòmics amb què compta per al seu funcionament, així com 
el règim jurídic aplicable. 

L’ICV és una entitat autònoma de caràcter mercantil adscrita a la Conselleria de Justícia 
i Administracions Públiques, constituïda amb l’objectiu d’impulsar, coordinar i, si 
escau, fomentar les tasques de desenvolupament cartogràfic, fotogramètic, geodèsic, 
topogràfic i de qualsevol altra tecnologia geogràfica en l’àmbit de les competències de 
la Generalitat. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2008 conté una opinió amb advertiments 
motivada per una limitació a l’abast, en no obtenir informació per a poder avaluar la 
rendibilitat econòmica actual i futura de cada projecte individual registrat en “Despeses 
d’investigació i desenvolupament”.  

Aquest informe d’auditoria i els comptes anuals, consten en l’annex I d’aquest Informe. 

4.2 Treball realitzat 

En virtut del que disposa el Programa Anual d’Actuació de la Sindicatura de Comptes 
per a l’exercici 2009 i d’acord amb l’abast expressat en l’apartat 2.2 d’aquest Informe, 
els objectius de control formal de la rendició de comptes de les entitats autònomes, han 
sigut els següents: 

- Comprovar que els comptes anuals de les entitats autònomes han sigut formulats 
i aprovats per part dels òrgans competents dins dels terminis legalment establits. 

- Comprovar que les entitats autònomes han retut els seus comptes anuals a la 
Sindicatura dins del termini previst. 

- Analitzar la coherència interna dels comptes retuts i, si escau, dels informes 
d’auditoria formalitzats per la IGG. 

- Elaborar agregats dels comptes anuals retuts per tal d’analitzar comparativament  
l’estructura patrimonial i pressupostària de les entitats autònomes. 

4.3 Conclusions generals de la fiscalització realitzada 

Com a resultat del control formal de la rendició dels comptes anuals de l’IVE, 
l’INVASSAT, l’AVFGA, l’IVAJ i l’ICV, els documents més significatius dels quals 
s’han recollit en l’apartat 3 d’aquest Informe, cal dir que no s’han detectat 
circumstàncies significatives que hagen de ser destacades. 
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Independentment de la conclusió anterior, tot seguit indiquem una sèrie d’observacions 
que haurien de ser preses en consideració per part de les citades entitats autònomes, 
sotmeses al control formal de la rendició dels comptes anuals. 

a) Institut Valencià d’Estadística 

En relació amb els comptes anuals de l’IVE cal dir que existeix un total d’1.388.232 
euros, en projectes d’inversió al final de l’exercici de 2008, dels quals no s’ofereix cap 
informació en els comptes anuals sobre el seu corresponent finançament afectat. Per 
tant, desconeguem les desviacions de finançament que pogueren existir i la seua 
repercussió en el resultat pressupostari i romanent de tresoreria. 

La memòria no recull el quadre de finançament ni l’estat del flux net de tresoreria de 
l’exercici, com tampoc no informa sobre la situació de compromesos i incorporables 
dels romanents de crèdit, de les entitats gestores ni sobre el tipus de finançament dels 
projectes d’inversió, de les taxes, els preus públics i privats i el desenvolupament dels 
compromisos d’ingressos. 

b) Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

En relació amb els comptes anuals de l’INVASSAT cal dir que existeix un total 
d’1.187.689 euros, en projectes d’inversió al final de l’exercici de 2008, dels quals no 
s’ofereix cap informació en els comptes anuals sobre el seu corresponent finançament 
afectat. Per tant, desconeguem les desviacions de finançament que pogueren existir i la 
seua repercussió en el resultat pressupostari i romanent de tresoreria. 

La memòria no recull el quadre de finançament ni l’estat del flux net de tresoreria de 
l’exercici, com tampoc no informa sobre la situació de compromesos i incorporables 
dels romanents de crèdit, de les entitats gestores ni sobre el tipus de finançament dels 
projectes d’inversió, de les taxes, els preus públics i privats i el desenvolupament dels 
compromisos d’ingressos i de les immobilitzacions materials. 

c) Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

En l’anàlisi dels comptes anuals de l’AVFGA hem comprovat que el balanç a 31 de 
desembre de 2008, que forma part dels comptes anuals de l’entitat, recull un error en el 
sumatori del subgrup de deutors per un import de 10.560.257 euros, en no tenir en 
compte el muntant negatiu de l’epígraf de provisions. 

Els drets pendents de cobrament del pressupost corrent i de tancats de l’estat de 
romanent de tresoreria i que pugen conjuntament a 20.213.556 euros, difereixen de 
l’import recollit en l’epígraf “Deutors pressupostaris” del balanç que puja a 20.206.602 
euros. 

Les obligacions pendents de pagament del pressupost corrent i de pressuposts tancats de 
l'estat de romanent de tresoreria, que en conjunt s'eleven a 20.256.401 euros, difereixen 
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de l'import registrat en l'epígraf de "Creditors pressupostaris" del balanç, que és de 
20.206.602 euros. 

En relació amb les diferències citades en els paràgrafs anteriors, el punt 1.3 f) de la 
memòria referent a les normes de valoració de “Drets a cobrar pressupostaris i 
obligacions pressupostàries”, indica que a causa que els crèdits pendents de cobrament 
en període executiu van ser traspassats a l’AVFGA a partir del 16 d’octubre de 2006, en 
l’exercici 2008 figuren registrats en els epígrafs de “Deutors pressupostaris” i 
“Creditors pressupostaris” del balanç pel mateix import, que puja a 20.206.602 euros. 

Pel que fa a la circumstància anterior, interessa observar que no s’explica la diferència 
observada entre el balanç i el romanent de tresoreria, en la mesura que sols aporta una 
major informació. En aquest sentit cal indicar que l’Agència hauria d’haver realitzat en 
la memòria dels comptes anuals una menció concreta, a fi d’haver explicat amb rigor les 
citades diferències observades. 

L’execució de projectes d’inversió assenyala que existeixen un total d’1.158.332 euros, 
en projectes d’inversió al final de l’exercici de 2008 i l’estat del resultat pressupostari 
informa de l’existència de 4.584.108 euros de desviacions positives de finançament. No 
s’ha formalitzat, però, l’estat de despeses amb finançament afectat, per la qual cosa es 
desconeixen les desviacions de finançament que pogueren existir i la seua repercussió 
en el romanent de tresoreria. 

El detall de les operacions no pressupostàries no distingeix entre els creditors no 
pressupostaris i els ingressos pendents d’aplicació, per la qual cosa el concepte 
“Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva” de l’estat de romanent de 
tresoreria no recull cap quantitat. 

La memòria no recull el quadre de finançament ni l’estat del flux net de tresoreria de 
l’exercici, com tampoc no informa sobre els romanents de crèdit, de desenvolupament 
dels compromisos d’ingressos i de despeses per a exercicis posteriors i de les inversions 
destinades a l’ús general, les immobilitzacions immaterials i materials. 

d) Institut Valencià de la Joventut 

En relació amb els seus comptes anuals, cal destacar que el resultat de les operacions 
comercials no coincideix amb l’import de les operacions comercials recollit en el 
resultat pressupostari, tal com podem observar en els quadres 3.8 i 3.9 d’aquest Informe. 
La diferència, que és de 12.286 euros, correspon a la variació de les existències. 

L’execució de projectes d’inversió assenyala que durant l’exercici la inversió realitzada 
ha pujat a 712.092 euros, mentre que els drets reconeguts per transferències de capital 
en l’exercici han pujat a 479.000 euros; encara que no s’informa del finançament afectat 
ni s’ha formalitzat l’estat de despeses amb finançament afectat, per la qual cosa es 
desconeixen les desviacions de finançament que pogueren existir i la seua repercussió 
en el resultats pressupostari i romanent de tresoreria. 
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De la conciliació dels components del romanent de tresoreria s’ha posat de manifest que 
els cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva pugen a 510.735 euros, mentre 
que les partides pendents d’aplicació de l’estat de situació i els moviments de les 
operacions no pressupostàries de tresoreria, pugen a 398.444 euros. Hi existeix una 
diferència no explicada de 112.291 euros. 

La memòria no informa de les entitats gestores i del tipus de finançament dels projectes 
d’inversió, dels adjudicataris per tipus de contractes formalitzats en l’exercici, dels 
convenis de col·laboració subscrits, del desenvolupament dels compromisos d’ingressos 
per a exercicis posteriors i respecte de les taxes i preus públics, la normativa que regula 
la seua prestació i exacció, imports i, si escau, les despeses afectades pels dits ingressos. 

e) Institut Cartogràfic Valencià 

En relació amb els seus comptes anuals, cal destacar que l’estat del resultat 
d’operacions comercials no recull cap quantitat corresponent a l’activitat comercial 
realitzada per l’Institut en l’exercici de 2008. Tanmateix, hem comprovat que l’epígraf 
“Ingressos accessoris de gestió” del compte del resultat economicopatrimonial recull 
ingressos de naturalesa comercial per un import de 814.332 euros, i en el concepte 
“D’altres ingressos”, de la liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici, recull 
ingressos de naturalesa comercial per import  de 771.231 euros. 

D’acord amb la memòria dels comptes anuals, els productes que comercialitza l’Institut 
no es consideren mercaderies, ja que es comercialitzen mitjançant una llicència d’ús i 
l’ICV manté la propietat en l’immobilitzat. Pel que fa a aquesta circumstància, cal dir 
que no es troba justificada, tenint en compte el règim jurídic aplicable als preus públics 
per la venda de la documentació tècnica de cartografia que regula l’Ordre de 13 de maig 
de 2002, del conseller de Justícia i Administracions Públiques. 

Hem comprovat que la memòria no informa sobre les entitats gestores ni del tipus de 
finançament dels projectes d’inversió, de les operacions no pressupostàries i de les 
despeses amb finançament afectat, quan hi ha inversions i projectes de despeses 
d’inversió amb el seu corresponent finançament, així com compromisos de despeses 
d’exercicis posteriors. 

4.4. Seguiment de les recomanacions 

Les entitats autònomes IVE, IVAJ i ICV, sotmeses al control formal de la rendició de 
comptes en l’exercici de 2008, van ser sotmeses a aquest mateix tipus de control en 
l’exercici de 2007, per la qual cosa no hem sol·licitat als responsables de les dites 
entitats que comunicaren les mesures adoptades o en estudi, per a esmenar les 
incidències assenyalades en els informes de fiscalització emesos en exercicis anteriors, 
en compliment del que estableix en l’article 11 de la Llei de Sindicatura de Comptes i 
en el Programa Anual d’Actuació per a 2009. 

En relació amb el seguiment de les recomanacions formulades a les entitats autònomes 
que van ser sotmeses a control general o parcial en la fiscalització de l’exercici de 2007 
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i que en l’exercici de 2008 s’han inclòs dins del control formal, cal indicar que la 
l’AVFGA ha informat sobre les mesures adoptades respecte algunes de les 
recomanacions, i ha pres nota de la resta per a regularitzar la situació manifestada. 
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències provisionals 
incloses en els projectes d'informes de fiscalització, s'han comentat amb els gestors en la 
fase d'execució del treball de camp, abans de formular l'esborrany de l'Informe. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com dels respectius acords del Consell d’aquesta 
Sindicatura de Comptes en què tingué coneixement dels esborranys dels informes 
individuals de fiscalització corresponents a l’any 2008, els dits esborranys han sigut 
enviats als comptedants perquè, en els terminis concedits, hi formularen al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és necessari 
assenyalar el següent: 

1.- Les entitats fiscalitzades han 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 detingudament. 

3.- Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut dels informes 
individuals. 

4.- El text de les al·legacions formulades, així com els informes motivats que sobre 
aquestes s’han emés, els quals han servit d’antecedent per a la seua estimació o 
desestimació per part d’aquesta Sindicatura, s’incorporen com l’annex II. 
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