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1. ASPECTES LEGALS DE LA FISCALITZACIÓ 

D'acord amb l'article 8 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, correspon a 
aquesta institució, en exercici de la seua funció fiscalitzadora, examinar i censurar el 
Compte General de la Generalitat i elevar-ne l'informe corresponent a les Corts. 
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2. COMPTES FISCALITZATS 

2.1 Compte General de la Generalitat 

El Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2008 comprén, segons l'article 73 
del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV), 
totes les operacions pressupostàries, patrimonials i de tresoreria realitzades durant 
l'exercici per la Generalitat, les entitats autònomes, les empreses públiques i les 
fundacions públiques, i compta amb els documents següents: 

a) El Compte de l'Administració de la Generalitat. 

b) Els comptes retuts per les entitats autònomes de caràcter administratiu. 

c) Els comptes retuts per les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, 
financer i anàleg. 

d) Els comptes retuts per les empreses públiques i d'altres ens. 

e) Els comptes retuts per les fundacions públiques de la Generalitat. 

En 2008 la Generalitat ha estat integrada pels ens següents: 

a) L'Administració de la Generalitat. 

b) Les entitats autònomes de caràcter administratiu: 

- Agència Valenciana de Salut 

- Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública 

- Institut Valencià d'Estadística 

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

- Servei Valencià d'Ocupació i Formació 

- Tribunal de Defensa de la Competència 

c) Les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, financer i anàleg: 

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

- Institut Cartogràfic Valencià 

- Institut Valencià d'Investigacions Agràries 

- Institut Valencià de la Joventut 
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d) Les empreses públiques i d'altres ens públics: 

Grup CACSA 

 Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A. 

 Societat de Gestió del Palau de les Arts de València, S.L. 

Grup Institut Valencià d'Habitatge 

 Institut Valencià d'Habitatge, S.A. 

 Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. 

 Sòl i Vivendes del Mediterrani, S.A. 

 Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. 

Grup Projectes Temàtics 

 Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A. 

 Aeroport de Castelló, S.L. 

 Centre d'Oci "Mundo Ilusión", S.L. 

 Ciutat de la Llum, S.A.U. 

Grup Radiotelevisió Valenciana 

 Radiotelevisió Valenciana 

 Ràdio Autonomia Valenciana, S.A. 

 Televisió Autonòmica Valenciana, S.A. 

Grup SEPIVA 

 Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, S.A. 

 Parc Castelló-El Serrallo, S.L. 

Grup VAERSA 

 Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A. 

 Reciclatge de Residus la Marina Alta, S.A. 

 Residus Industrials de la Fusta i Afins, S.A. 

 Reciclats i Compostatge "Piedra Negra", S.A. 

Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva 

Agència Valenciana de l'Energia 

Agència Valenciana de Prestacions Socials, S.A.U. 

Agència Valenciana de Seguretat Alimentària 

- 12 - 



Introducció i conclusions generals. Exercici de 2008 

Agència Valenciana del Turisme 

Centre Superior d'Investigació en Salut Pública 

Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.A. 

Comité Econòmic i Social 

Comunitat Valenciana d'Inversions, S.A. 

Consell Valencià de l'Esport, 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A. 

Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat Valenciana 

Ens Prestador de Serveis de Certificació Electrònica 

Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana 

Entitat Pública de Transport Metropolità de València 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

Institut per a l'Acreditació i Avaluació de Pràctiques Sanitàries, S.A. 

Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana 

Institut Valencià d'Art Modern 

Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats 

Institut Valencià de l’Audiovisual "Ricardo Muñoz Suay" 

Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals 

Institut Valencià de Finances 

Institut Valencià de l'Exportació, S.A. 

Institut Valencià de la Música 

Projecte Cultural de Castelló, S.A. 

Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i la Promoció de la Comunitat 
Valenciana, S.A.U. 

Teatres de la Generalitat Valenciana 

e) Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, Fundació de la C.V. 

Fundació de la C. V. del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani 

Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la Comunitat Valenciana 

Fundació de la Comunitat Valenciana Marca de Garantia del Port de València 

Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola 
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Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Estudi de la Violència-Centre 
Reina Sofia 

Fundació Valenciana de la Qualitat de la Comunitat Valenciana 

Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació de la Comunitat Valenciana 

Fundació de la Comunitat Valenciana "La Llum de les Imatges" 

Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana 

Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts i de les Ciències 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la 
Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament, a l’Hospital 
Clínic Universitari de València. 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de Riscs Laborals 

Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts Escèniques 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció de les Arts 
Contemporànies 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació de l'Audiovisual 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació a l’Hospital 
Universitari "La Fe" de la Comunitat Valenciana 

Fundació Mediambiental de la Comunitat Valenciana Buseo 

Fundació de Drets Humans de la Comunitat Valenciana 

Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte i 
per a la Trobada Familiar 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Estudi, Prevenció i Assistència a 
les Drogodependències 

Fundació de la Comunitat Valenciana Aigua i Progrés 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació a l’Hospital 
Universitari Doctor Peset de València 

Palau de les Arts Reina Sofia Fundació de la Comunitat Valenciana 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació a l’Hospital General 
Universitari d’Alacant 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària, 
Agroalimed 

Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la 
Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament a l’Hospital 
General Universitari d’Elx 
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Fundació de la Comunitat Valenciana per al Medi Ambient 

Fundació Pro Esport de la Comunitat Valenciana 

Fundació de la Comunitat Valenciana Enfront de la Discriminació i els 
Maltractaments Tolerància Zero 

Fundació de la Comunitat Valenciana "Costa Azahar Festivales” 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Qualitat de l'Educació 

Foment del Cooperativisme Fundació de la Comunitat Valenciana 

Fundació Gestió i Eficiència Empresarial Fundació de la Comunitat Valenciana. 

 

L’article 75 de la LHPGV estableix que els comptes de totes les entitats citades seran 
elaborats per la Intervenció General de la Generalitat. 

El 29 de juny de 2009 la Intervenció General de la Generalitat presentà a la Sindicatura 
el Compte General de la Generalitat, que està format pels comptes dels ens anteriors; 
llevat dels d'aquells que han estat inactius en 2008, el detall dels quals es dóna en els 
respectius volums del present Informe, o els d'aquells altres que explícitament 
assenyalem en el respectiu informe de fiscalització. 

Els pressuposts inicials agregats, segons la Llei de Pressuposts de la Generalitat de 
2008, es resumeixen en el quadre següent. 

 

 
Administració 

Generalitat 
Entitats 

autònomes 
Empreses 
públiques 

Despeses de personal 5.039,1 87,1 249,5 

Despeses de funcionament 2.309,5 25,6 741,0 

Despeses financeres 367,3 0,1 189,6 

Transferències corrents 3.989,2 484,5 90,5 

Inversions reals 954,3 31,1 973,8 

Transferències de capital 779,9 51,0 138,2 

Actius financers 259,3 0,0 264,1 

Passius financers 129,6 0,0 74,6 

Total 13.828,2 679,3 2.721,3 

Quadre 1 
 

En la Llei de Pressuposts no s'inclouen els de les fundacions del sector públic de la 
Generalitat, les quals presenten un volum total de depesa comptabilitzada en 2008 
(segons dades del volum IV de l'Informe) de 118,4 milions d’euros. 
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2.2 D’altres ens 

a) Universitats públiques 

Encara que no formen part de la Generalitat, segons la Llei Orgànica 6/2001, 
d'Universitats, la Sindicatura fiscalitza els comptes anuals de les universitats públiques 
de la Comunitat Valenciana, que són: 

- Universitat de València 

- Universitat Politècnica de València 

- Universitat d'Alacant 

- Universitat Jaume I 

- Universitat Miguel Hernàndez d'Elx 

b) Cambres de comerç 

També hem fiscalitzat la destinació donada al recurs cameral permanent per les cambres 
de comerç de la Comunitat Valenciana, que són: 

- Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Alcoi 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d'Alacant 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló 

- Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Oriola 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València 

- Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat 
Valenciana. 

Les conclusions i els comentaris sobre la fiscalització de les universitats públiques i les 
cambres de comerç, es faran en els respectius informes de fiscalització. 

2.3 Diputacions provincials 

Finalment, cal indicar que l'article 73.2 de la LHPGV disposa que, al Compte General 
de la Generalitat, s'uniran els comptes generals de les tres diputacions provincials. 
Aquesta disposició entra en conflicte amb els terminis legals establits en unes altres lleis 
perquè les diputacions provincials aproven i presenten els comptes propis. 

Els articles 193.4 i 204.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableixen que els citats comptes han de ser aprovats abans del dia 1 
d'octubre i retuts abans del dia 15 del mateix mes. A més a més, l'article 9 de la Llei de 
la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, estableix 
que els comptes d'aquestes entitats s'han de presentar davant de la Sindicatura abans del 
31 d'octubre de l'any següent al qual es referisquen els dits comptes. Per tant, els 
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comptes generals de les diputacions provincials no formen part dels documents 
presentats per la Intervenció General de la Generalitat el 29 de juny de 2009. 

Per resoldre aquesta qüestió, la Sindicatura de Comptes formulà al seu dia la pertinent 
proposta de modificació al projecte de Llei de Règim Local Valencià. 

En l'informe sobre el Compte General de les entitats locals que anualment realitza la 
Sindicatura de Comptes, s'inclouen i analitzen els comptes corresponents a les tres 
diputacions provincials.  

En el moment d'aprovar el present Informe, estan en execució els treballs relatius als 
comptes generals de les entitats locals corresponents als exercicis de 2007 (aprovat 
provisionalment) i 2008. 
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3. PRINCIPIS APLICABLES A LA INFORMACIÓ FINANCERA I A LA 
GESTIÓ DELS RECURSOS PÚBLICS 

La gestió dels recursos públics està subjecta als següents principis: 

Principi de legalitat 

Dins del marc de les normes generals (Constitució Espanyola de 27 de desembre de 
1978, Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i Llei Orgànica de Finançament 
de les Comunitats Autònomes), la Generalitat està subjecta directament al que es 
disposa en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, així com en les lleis de 
pressuposts anuals de la Generalitat i en les respectives lleis d'acompanyament, a més 
dels diversos decrets, ordres, circulars i normes de procediments específiques que hi 
resulten aplicables. 

D'acord amb l'article 149.3 de la Constitució Espanyola i l'article 45 de l'Estatut 
d'Autonomia, el dret estatal es considera supletori en aspectes no específicament 
considerats en les normes de la Generalitat. 

Principis comptables 

Una de les qualitats que cal exigir a la informació comptable és que reflectisca la 
situació economicofinancera d'una entitat de la forma més raonada i aproximada 
possible; és a dir que complisca el principi de reflectir-ne la imatge fidel. La imatge 
fidel constitueix un objectiu que ha d'assolir tota informació comptable i, per tant, els 
estats que contenen la informació. 

En l'Administració de la Generalitat i en les seues entitats autònomes, s'aplica el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCPG). 

La comptabilitat de les empreses públiques està subjecta al Pla General de 
Comptabilitat (PGC), aprovat pel Reial Decret 1.514/2007, que va entrar en vigor el 
primer de gener de 2008, i introduïa un nou marc conceptual de la comptabilitat. 
L’impacte de la introducció del nou Pla General de Comptabilitat l’esmentem en 
l’apartat 4.5.3. 

Les fundacions públiques de la Generalitat formen els seus comptes d'acord amb el nou 
Pla General de Comptabilitat i els criteris recollits en l’adaptació del Pla General de 
Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives, aprovat pel Reial Decret 
776/1998, de 30 d’abril, mentre no contradiguen el que estableix el marc conceptual del 
nou pla. 

Principi comptable de gestió continuada 

El principi de gestió continuada recollit en el PGCPG estableix que "es presumeix que 
l'activitat continua per temps indefinit. Per tant, l'aplicació d'aquests principis no anirà 
encaminada a determinar el valor de liquidació del patrimoni". 
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En el mateix sentit, el principi d'empresa en funcionament recollit en el PGC (que és 
d'aplicació a les empreses i fundacions públiques), estableix que la comptabilitat i el 
registre i valoració dels elements dels comptes anuals es desenvoluparan aplicant 
obligatòriament, entre altres, el principi comptable d'empresa en funcionament, segons 
el qual "es considerarà, llevat que es prove el contrari, que la gestió de l'empresa 
continuarà en un futur previsible; raó per la qual l'aplicació dels principis i criteris 
comptables no té el propòsit de determinar el valor del patrimoni net a l'efecte de la 
seua transmissió global o parcial, ni l'import resultant en cas de liquidació". La 
Sindicatura, en la fiscalització de les empreses i fundacions públiques, considera1 que el 
suport financer de la Generalitat a aquestes continuarà, si no hi ha cap manifestació 
expressa del Consell o de les Corts o cap prova en contra. 

Principi d'estabilitat pressupostària 

D'acord amb el que s'estableix en la Llei 18/2001, General d'Estabilitat Pressupostària, i 
en la Llei Orgànica 5/2001, complementària de l'anterior, l'elaboració, aprovació i 
execució dels pressuposts es realitzarà en un marc d'estabilitat pressupostària. 

Per estabilitat pressupostària entendrem la situació d'equilibri o de superàvit, computada 
en termes de capacitat de finançament, d'acord amb la definició continguda en el 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, i en les condicions establides per a 
cada una de les administracions públiques. 

Principis d'eficàcia, eficiència i economia 

Les polítiques de despesa pública s'executaran per mitjà d'una gestió dels recursos 
públics orientada per l'eficàcia, l'eficiència i l'economia. 

L'eficàcia significa l'assoliment, en el millor grau, dels objectius perseguits; l'eficiència 
es refereix a la transformació, en la millor ràtio, dels recursos en béns i serveis; i per 
principi d'economia s'entén l'adquisició, al menor cost i en el moment adequat, de 
recursos financers, humans i materials en quantitat i qualitat apropiades. 

Principi de transparència 

En el preàmbul de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana, s'assenyala que "...la present llei persegueix l'establiment d'unes vies 
d'absoluta transparència i claredat en el maneig dels fons públics...". 

La transparència en l'activitat administrativa ha de ser no solament una garantia per als 
ciutadans, sinó també un criteri d'actuació general en l'organització del sector públic, el 
qual exigeix la rendició clara i veraç dels comptes públics; els comptes han de poder ser 
fiscalitzats en temps oportú i aquesta fiscalització s'ha de plasmar en informes prou 
clars, precisos i comprensibles perquè siguen útils als seus destinataris. 

                                                 
1  Conformement a la directriu tècnica de fiscalització número 10 aprovada pel Consell de la Sindicatura, 
sobre aplicació del principi d'empresa en funcionament. 
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Igual com els anys anteriors, la Intervenció General ha publicat en la pàgina web de la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, el Compte General de la Generalitat de 
l'exercici de 2008, que comprén els comptes de l'Administració autonòmica, de les 
entitats autònomes, empreses i fundacions públiques i els corresponents informes 
d'auditoria financera i de legalitat. 
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4. OBJECTIUS I ABAST GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ 

4.1 Objectius generals 

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la Generalitat efectuada 
per la Sindicatura de Comptes, estan expressats en l'article 8.3 de la Llei de Sindicatura 
de Comptes, segons el qual els informes hauran de: 

a) Determinar si la informació financera es presenta de forma adequada, 
conformement als principis comptables que hi són d'aplicació. 

b) Determinar si s'ha complit la legalitat vigent en la gestió dels fons públics. 

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris 
s'ha desenvolupat de forma econòmica i eficient. 

d) Avaluar el grau d'eficàcia en l'assoliment dels objectius prevists. 

Els apartats a) i b) anteriors es corresponen amb les auditories financeres i de 
compliment de la legalitat, i els c) i d), a auditories d'economia, eficiència i eficàcia, que 
s'emmarquen en el concepte d'auditoria operativa. 

Segons la Llei de la Sindicatura de Comptes, l'activitat fiscalitzadora (que comprén els 
quatre tipus d'auditoria indicats), s'ha de practicar sobre el conjunt del sector públic 
valencià (article 1), el qual inclou bàsicament la Generalitat, formada pel conjunt 
d'institucions detallat en l'apartat 2.1.a d’aquella Llei (objecte del present Informe de 
fiscalització), i les entitats locals (article 2.1.b de la mateixa Llei); sense oblidar les 
universitats públiques i les cambres de comerç. 

No s'estableix en la Llei de la Sindicatura de Comptes cap ordre de prioritat o prelació, 
ni sobre les entitats que han de ser fiscalitzades, ni sobre el tipus d'auditoria que s'hi ha 
de realitzar. Ha de ser la Sindicatura de Comptes d'acord amb la iniciativa fiscalitzadora 
que li atorga l'article 14, apartats 1 i 6, de la seua Llei de creació qui, per mitjà dels 
programes anuals d'actuació, establisca els ens que seran fiscalitzats cada any i el tipus 
d'auditoria que s'hi ha de dur a terme. 

Conformement a la disposició legal citada, el Consell de la Sindicatura aprovà el 22 de 
desembre de 2008 i trameté a les Corts, el 21 de gener de 2009 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, es determinaven els ens que s'havien de 
fiscalitzar, els tipus d'auditoria que s'havien de realitzar i els abasts de cada fiscalització. 

4.2 Abast general de la fiscalització 

Conformement al que es preveu en el Pla Triennal 2008-2010 de la Sindicatura de 
Comptes i en el Programa Anual d'Actuació de 2009, el conjunt d'entitats que formen la 
Generalitat s'ha agrupat en tres nivells de control, segons els objectius i els abasts 
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concrets establits per a cada una de les fiscalitzacions. El nivell de control general 
s'aplica als ens més significatius dels que componen la Generalitat; el control sobre 
àrees significatives es realitza sobre les entitats de dimensió intermèdia, i el control 
formal de la rendició de comptes es porta a efecte sobre la resta d'entitats no incloses en 
els nivells de control anteriors. En els paràgrafs següents s'amplia la informació sobre 
aquesta matèria. 

a) Control general 

Els objectius de la fiscalització, en relació amb aquest grup, són determinar si els 
comptes anuals fiscalitzats s'adeqüen als principis comptables que hi són d’aplicació i si 
la gestió dels fons públics s'ha realitzat conformement a la normativa aplicable. La 
fiscalització abastarà amb caràcter general totes les àrees significatives d'aquestes 
entitats. S'inclouen en aquest grup les fiscalitzacions següents: 

Administració 

Compte de l'Administració de la Generalitat. 

Empreses públiques i d'altres ens públics 

Grup Ciutat de les Arts i de les Ciències (dues empreses) 

Grup Radiotelevisió Valenciana (tres empreses) 

Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A. 

En conjunt, el pressupost fiscalitzat dels ens inclosos en aquest apartat és el 84,9% del 
pressupost total de la Generalitat. 

b) Control sobre àrees específiques 

L'objectiu de la fiscalització, pel que fa als ens compresos en aquest grup, consisteix a 
revisar en profunditat l'adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió, 
relativa a determinades àrees considerades significatives, les quals s'assenyalen de 
forma explícita en els informes respectius. S'inclouen en aquest grup les fiscalitzacions 
següents. 

Entitats autònomes 

Institut Valencià d’Investigacions Agràries 

Servei Valencià d'Ocupació i Formació 

Empreses públiques 

Aeroport de Castelló, S.L. 

Agència Valenciana de l'Energia 

Agència Valenciana del Turisme 

Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.A. 
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Ciutat de la Llum, S.A.U. 

Consell Valencià de l'Esport 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A. 

Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat Valenciana 

Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

Grup Institut Valencià d’Habitatge (quatre empreses) 

Grup Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus (quatre empreses) 

Institut Valencià d’Art Modern 

Institut Valencià d’Atenció als Discapacitats 

Institut Valencià de Cinematografia “Ricardo Muñoz Suay” 

Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals 

Institut Valencià de Finances 

Institut Valencià de la Música 

Projecte Cultural de Castelló, S.A. 

Fundacions Públiques 

Palau de les Arts Reina Sofia Fundació de la Comunitat Valenciana 

Fundació per a la Investigació Agroalimentària 

Fundació per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte 

Fundació per a l’Estudi de la Violència 

Fundació Oftalmològica del Mediterrani 

Fundació Ciutat de les Arts Escèniques 

En conjunt, el pressupost fiscalitzat dels ens inclosos en aquest apartat i en el del control 
general (sense considerar les fundacions), és superior al 97,5% del pressupost total de la 
Generalitat. La despesa real de les fundacions públiques fiscalitzades representa el 
58,3% del total. 

c) Control formal de la rendició de comptes 

Aquest grup, el formen aquells ens no inclosos en els dos apartats anteriors, la 
importància dels quals -en termes quantitatius- és poc significativa i en els quals no s'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. 

La fiscalització efectuada sobre els ens compresos en aquest grup ha consistit 
bàsicament a revisar que la presentació dels comptes s'haja fet en temps i forma i que 
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els comptes complisquen les formalitats exigides per la normativa aplicable, i en la 
lectura i anàlisi de l'informe d'auditoria de la Intervenció General realitzat en 
col·laboració amb empreses privades d’auditoria. En cada un dels volums de l'Informe 
es comenten amb major amplitud aquests aspectes. 

El comptes anuals complets de tots els ens, juntament amb els informe d'auditoria de la 
Intervenció General, s'inclouen en els annexos dels respectius volums de l'Informe de 
fiscalització, amb independència del nivell de control a què hagen sigut sotmesos. 

4.3 Auditoria operativa 

En relació amb els objectius generals c) i d) assenyalats en l'apartat 4.1 anterior, cal 
plantejar dues qüestions: 

1ª) L'Administració de la Generalitat, igual com succeeix en la resta 
d'administracions públiques, no té desenvolupat cap sistema que, amb caràcter 
general, incorpore indicadors per a quantificar els objectius i que permeta 
comparar les previsions (en termes d'objectius i consecucions distints dels 
estrictament pressupostaris) amb els resultats obtinguts i amb els costs 
corresponents. 

2ª) Els recursos de què disposa la Sindicatura no permeten realitzar auditories 
integrals (financeres, de compliment de la legalitat i operatives) de tot el sector 
públic valencià. 

Aquestes circumstàncies fan que la Sindicatura, actualment, no es plantege l'emissió 
d'una opinió global en termes d'eficiència, eficàcia i economia, sinó la realització de 
fiscalitzacions específiques sobre determinats aspectes de l'activitat de la Generalitat. 

En l’apartat següent es comenta el treball realitzat sobre els sistemes d’informació que 
suporten el procés de gestió de les nòmines del personal de l’Administració de la 
Generalitat, una part del qual ha consistit a revisar l’eficàcia dels dits processos de 
gestió i dels sistemes de control intern. També s’han revisat en profunditat els processos 
de gestió de compres de Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A. i de la Fundació Palu 
de les Arts Reina Sofia. 

Encara que les universitats públiques no formen part del Compte de l’Administració de 
la Generalitat, d’acord amb el Programa Anual d’Actuació per a 2009, hem realitzat una 
auditoria operativa sobre els sistemes de control intern de les universitats públiques de 
la Comunitat Valenciana, la seua organització i el seu funcionament. Hem analitzat els 
mètodes de gestió, controls i sistemes d’informació per a la gestió. 

4.4 Auditoria de sistemes d'informació 

D'acord amb el que preveu el Pla Triennal 2008-2010, la Sindicatura va posar en marxa 
en 2008 la funció d'auditoria de sistemes d'informació. La introducció d'aquesta 
disciplina i el desenvolupament de la metodologia corresponent, contribueix a millorar 
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la qualitat i fiabilitat dels informes de fiscalització de la Sindicatura, ja que permet 
revisar els procediments i controls en entorns intensament informatitzats. 

En la fiscalització de l’exercici de 2008 s’han revisat: 

1) Els sistemes d’informació que suporten el procés de gestió de les nòmines del 
personal de l’Administració de la Generalitat. 

 Els processos de gestió i tramitació de la nòmina són una activitat especialment 
significativa en el Compte de l’Administració de la Generalitat, ja que les 
despeses de personal representen el capítol més important del pressupost de 
despeses –4.940,8 milions d’euros d’obligacions reconegudes, un 35,9% de les 
obligacions totals de 2008– i es gestiona la nòmina de 155.011 empleats públics, 
segons la informació continguda en la memòria del Compte de l’Administració. 

2) Els sistemes d’informació que suporten el procés de gestió de les despeses i 
inversions de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A. 

3) Els sistemes d’informació que suporten el procés de gestió de les despeses i 
inversions de Palau de les Arts Reina Sofia Fundació de la Comunitat 
Valenciana. 

En els tres casos l’objectiu del treball realitzat ha sigut determinar si el nivell de control 
existent en les aplicacions informàtiques que suporten els respectius processos de gestió 
i en els sistemes informàtics generals que les recolzen, proporcione un nivell de 
confiança raonable sobre el procés de generació de la informació financera i 
garantisquen la integritat, disponibilitat, fiabilitat i confidencialitat de la informació. 

A més a més, en la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia, hem fet un seguiment de les 
recomanacions efectuades en la fiscalització de l’exercici anterior, relatives al procés de 
gestió dels ingressos per venda d’entrada i abonaments. 

Els resultats d’aquests treballs es recullen en els respectius informes de fiscalització, en 
els quals s’inclouen nombroses propostes per a adoptar mesures que milloren la gestió. 
També hi adjuntem un annex amb la presentació-resum en format “Power Point” del 
treball realitzat en l’auditoria dels sistemes d’informació que suporten el procés de 
gestió de les nòmines de la Generalitat. 

4.5 D’altres aspectes de la fiscalització 

4.5.1 Seguiment de les recomanacions 

L’article 11 de la Llei de la Sindicatura de Comptes estableix que: 

"Un. En l'exercici de la seua funció fiscalitzadora, la Sindicatura de Comptes 
proposarà les mesures que considere que cal adoptar per a millorar la gestió 
economicoadministrativa del sector públic valencià; així com aquelles més idònies per 
a assolir un més eficaç control del dit sector. 
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Dos. La Sindicatura de Comptes comunicarà als organismes controlats el resultat del 
control, i aquests estan obligats a respondre dins dels terminis concedits, posant en 
coneixement de la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, sobre la base de les 
verificacions de control efectuades. 

Tres. La Sindicatura de Comptes informarà les Corts Valencianes sobre el grau de 
compliment de les seues actuacions de control per part dels organismes controlats." 

En compliment d'aquesta disposició, i com una part important del treball efectuat, els 
informes de la Sindicatura inclouen un apartat en el qual es recullen les recomanacions 
considerades més rellevants per a millorar determinats aspectes del procediment, de la 
gestió o dels sistemes de control intern que han sorgit en la realització de les distintes 
fiscalitzacions. 

En el transcurs dels treballs, vam sol·licitar als responsables dels distints ens fiscalitzats 
que integren la Generalitat que informessen sobre les mesures correctores adoptades per 
a esmenar les deficiències assenyalades en els informes de fiscalització de l'exercici de 
2007 i aplicar les recomanacions efectuades (s’hi han atés, en conjunt, el 51,1% de les 
realitzades). Les respostes rebudes de la totalitat dels ens sobre l’adopció de les dites 
recomanacions han sigut objecte d'anàlisi i seguiment en les respectives fiscalitzacions. 

4.5.2 Entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic 

El 30 d’abril de 2008 va entrar en vigor la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) que derogava l’anterior Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(LCAP), per tant, en aqueix exercici existiren dos períodes amb diferent règim jurídic 
aplicable a la contractació: 

- L’aplicable als expedients iniciats fins al 30 d’abril de 2008: LCAP. 

- L’aplicable als expedients iniciats a partir del 30 d’abril de 2008: LCSP. 

Com a conseqüència del que estableix la LCSP, dins del sector públic, cal diferenciar 
l’existència de tres grups d’entitats als quals els resulta aplicable la legislació 
contractual amb un nivell d’intensitat distinta (a més a més hi ha determinats supòsits 
específics que comentem en cada un dels respectius informes). Els tres grups d’entitats 
són: 

a) Les administracions públiques 

En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, tenen la consideració d’administració pública a 
efectes de la LCSP, article 3.2: 

- L’Administració de la Comunitat Valenciana i les entitats locals. 

- Les entitats i els organismes autònoms. 

- Les universitats públiques. 
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- Les entitats de dret públic que, amb independència funcional o autonomia 
reconeguda per llei, exercisquen funcions de regulació o control de caràcter 
extern sobre un sector o activitat. 

- Qualsevol entitat de dret públic que estiga vinculada o siga dependent d’una o 
diverses administracions públiques i que a més a més: 

· La seua activitat principal no consistisca en la producció en règim de 
mercat de béns i serveis destinats al consum individual o col·lectiu, o que 
efectuen operacions de redistribució de la renda i riquesa nacional, en 
qualsevol cas, sense ànim de lucre. 

· No es financien majoritàriament amb ingressos qualsevol que siga la seua 
naturalesa, obtinguts com a contrapartida al lliurament dels béns o prestació 
de serveis. 

Cal advertir que per exprés manament legal, les entitats públiques empresarials no 
mereixen mai el tractament d’administració pública. 

b) Poders adjudicadors que no són administracions públiques 

A més de les administracions públiques, també són poders adjudicadors totes aquelles 
entitats del sector públic que reunisquen els requisits establits legalment. Al respecte cal 
indicar el següent: 

a) Legalment s’estableix que tenen la consideració de poder adjudicador els ens 
creats específicament per a satisfer les necessitats d’interés general que no 
tinguen caràcter industrial o mercantil, sempre que un o diversos poders 
adjudicadors financien majoritàriament activitat, controlen gestió o nomenen 
més de la meitat de membres òrgan administració, direcció o vigilància (article 
3.3 LCSP). 

b) D’acord amb la jurisprudència comunitària i atesa la realitat existent, amb 
caràcter general, en el sector públic valencià, en principi, la Sindicatura 
considera que tots els ens subjectes a la influència dominant d’una administració 
pública o d’altre poder adjudicador, han sigut creats específicament per a satisfer 
necessitats d’interés general que no tinguen caràcter industrial o mercantil, 
excepte si acrediten aquestes tres condicions: 

 · Que operen en condicions normals de mercat 

 · Que tinguen ànim de lucre 

 · Que suporten les pèrdues derivades de l’exercici de la seua activitat 

 Solament en el cas que la resposta a aquestes tres qüestions siga afirmativa, es 
conclourà que no ens trobem davant d’un poder adjudicador. 
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Conseqüentment tindran la consideració de poders adjudicadors, tret de l’evidència del 
contrari i tenint en compte la no concurrència de les tres condicions indicades en 
l’apartat b) anterior: 

· Les entitats públiques empresarials i els organismes assimilats dependents de 
les comunitats autònomes i entitats locals. 

· Les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades al 
sector públic o que en depenen, que no tinguen la consideració 
d’administracions públiques. 

· Els consorcis a què es refereix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, (article 
6.5) i la legislació de règim local. 

· Les fundacions que es constitueixen amb una aportació majoritària, directa o 
indirecta, d’una o diverses entitats del sector públic, o el patrimoni 
fundacional de les quals, amb un caràcter de permanència, estiga format en 
més d’un 50% per béns o drets aportats o cedits per les referides entitats. 

· Les societats mercantils que en el capital social de les quals participen en més 
d’un 50%, directament o indirectament, les administracions públiques i 
d’altres entitats citades anteriorment. 

c) D’altres ens del sector públic que no siguen poders adjudicadors 

És una categoria residual que comprén totes aquelles entitats del sector públic que no 
tinguen la consideració d’administracions públiques ni de poders adjudicadors. 

La complexitat de la nova normativa va aconsellar que per a facilitar les tasques de 
fiscalització, el Consell de la Sindicatura aprovés, a proposta de la Comissió Tècnica 
d’Auditoria, una directriu tècnica de fiscalització que recollís els criteris que s’han de 
seguir en la realització de les tasques de fiscalització dels distints ens que configuren la 
Generalitat. La dita directriu es va incorporar al manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes i està publicat en la pàgina web de la Sindicatura. 

En el curs de la fiscalització hem pogut observar que les entitats de dret públic de la 
Generalitat que mereixen la consideració d’empreses públiques d’acord amb el que 
disposa la seua llei de creació i l’article 5é.2 del TRLHPG, no mantenen un criteri 
homogeni quant a la seua consideració o no com administracions públiques, d’acord 
amb el que disposa  l’article 3r.2 de la LCSP, que va entrar en vigor el dia 30 d’abril de 
2008. Per aclarir aquesta important qüestió, i pel que fa a l’enquadrament de les 
societats mercantils, recomanem que la Junta Superior de Contractació de la Generalitat 
emeta un dictamen o unes instruccions, les quals establisquen els criteris que haurien de 
ser tinguts en compte per totes les entitats que formen la Generalitat per a enquadrar-les, 
amb criteris homogenis, en algun dels supòsits que constitueixen l’àmbit subjectiu 
d’aplicació de la LCSP. 
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També recomanem que la Junta Superior de Contractació clarifique el règim aplicable  
–límits i exigència de concurrència– perquè siga aplicat de forma uniforme en totes les 
entitats, no administracions públiques, del sector públic valencià. 

Addicionalment, per a la millora de l’eficiència de la gestió de la contractació i el 
compliment automatitzat de les obligacions d’informació i transparència que imposa la 
LCSP (publicació de la informació en la plataforma de contractació de la Generalitat, 
inscripció de contractes en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat i tramesa 
d’informació d’acord amb l’article 29 de la LCSP) resultaria molt convenient establir un 
sistema informàtic unificat i únic per a la gestió de la contractació de totes les 
conselleries. 

D’altra banda, en determinats supòsits relatius en aquestes matèries, el criteri d’aquesta 
Sindicatura difereix del de l’Advocacia General o dels informes aportats pels ens que 
han sigut objecte de fiscalització. En els informes individuals de fiscalització es fa 
constar el criteri d’aquesta institució. 

4.5.3 Transició comptable al nou Pla General de Comptabilitat (PGC) 

El 20 de novembre de 2007 es va publicar el Reial Decret 1.514/2007, pel qual 
s’aprovava el nou Pla General de Comptabilitat (PGC), el qual entra en vigor el dia 1 de 
gener de 2008 i és aplicable per als exercicis iniciats a partir de la dita data. Així, queda 
derogat el Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre i les altres normes de igual o 
inferior rang que s’oposen al que estableix aquest nou Pla. 

El programa anual d’actuació de 2009 de la Sindicatura va establir que en totes les 
fiscalitzacions d’empreses públiques i fundacions públiques incloses en els nivells de 
control general i focalitzat sobre determinades àrees, es revisaria expressament el procés 
de transició comptable al nou PGC. 

Amb l’adopció del nou PGC sorgeix la necessitat de fer front a una sèrie de qüestions 
relacionades amb el procés de transició comptable que requereixen un tractament 
homogeni. En termes generals, la situació excepcional a la qual s’ha hagut de fer front 
es caracteritza pels aspectes següents: 

- Hi ha un canvi en el sistema comptable utilitzat per a formular els comptes de 
l’exercici de 208 en relació amb l’exercici anterior. 

- D’acord amb la Disposició Transitòria Quarta, als efectes de l’aplicació del 
principi d’uniformitat i del requisit de comparació, els comptes anuals 
corresponents a l’exercici iniciat a partir de l’entrada en vigor del nou PGC, es 
consideren comptes anuals inicials, per la qual cosa no reflectirem xifres 
comparatives en els referits comptes. No obstant això, en la memòria dels primers 
comptes anuals que s’elaboren d’acord amb el nou Pla, s’incorporarà el balanç i 
el compte de pèrdues i beneficis de l’exercici anterior. 
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- La data de transició és la data del balanç d’obertura de l’exercici en què s’aplique 
per primera vegada el nou PGC. 

- En la memòria dels primers comptes que s’elaboren d’acord amb el nou Pla, 
caldrà crear un apartat sobre “Aspectes derivats de la transició a les noves normes 
comptables”, que reculla una explicació de les principals diferències entre els 
criteris comptables aplicats en l’exercici anterior i els aplicats en l’actual i 
l’impacte d’aquesta variació de criteris en el patrimoni a la data de transició. 

A més d’aquestes qüestions generals de la transició al nou PGC, les empreses i 
fundacions públiques tenen una sèrie de peculiaritats comptables, d’especial 
complexitat, que fan que la tasca de revisar el procés de transició comptable adquirisca 
una importància rellevant. Per a facilitar les tasques de fiscalització, la Comissió 
Tècnica d’Auditoria de la Sindicatura, va elaborar una guia, aprovada pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes, que recollia els criteris que els equips de fiscalització han de 
seguir en la realització del treball d’auditoria en relació amb els primers comptes anuals 
que es formulen d’acord amb el nou PGC. 

Atesa l’amplia casuística que podia presentar-se en revisar el procés de transició 
comptable i en la interpretació i aplicació del nou PGC, la Comissió Tècnica 
d’Auditoria també va emetre una sèrie de guies d’interpretació –totalment coherents 
amb el que disposa el PGC i les consultes emeses per l’ICAC– per a determinades 
qüestions comptables específiques del sector públic, de forma que tots els equips 
d’auditoria de la Sindicatura poguessen mantenir criteris homogenis davant de 
circumstàncies similars i tingueren tractament també homogeni en els informes de 
fiscalització corresponents. Les dites guies es van donar a conèixer als ens fiscalitzats i 
es publicaren en la pàgina web de la Sindicatura. 

El principal efecte en els informes de fiscalització és el següent: 

- Els distints components dels comptes anuals i fins i tot la seua denominació, són 
diferents en els comptes elaborats d’acord amb la nova normativa en comparació 
amb les formulades segons les normes de l’anterior PGC, cosa que ha requerit 
l’adaptació terminològica dels informes de fiscalització. 

- Els balanços i els comptes de pèrdues i beneficis no presenten xifres 
comparatives, sols les referides a l’exercici de 2008. 

- Les memòries elaborades d’acord amb el nou PGC són més extenses i 
informatives que les dels anys precedents, per la qual cosa els informes poden 
ser menys extensos per a no repetir la informació ja inclosa en les memòries. 

- En les informes individuals  de les empreses i fundacions, consta un apartat en el 
qual es recullen els principals aspectes relacionats amb la transició comptable. 
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4.6 Metodologia de la fiscalització 

D'acord amb els objectius generals assenyalats en l'apartat 4.1, el treball de fiscalització 
del Compte General de la Generalitat s'ha planificat i realitzat amb la finalitat d'obtenir 
l'evidència suficient i adequada per a poder emetre les conclusions, recomanacions i 
comentaris que es recullen en el present Informe. 

Tal com assenyalem en els diferents informes individuals, el treball s'ha dut a terme 
d'acord 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. En conseqüència, no ha inclòs una revisió detallada de totes les 
transaccions, sinó que ha comprés aquelles proves selectives, revisions de procediments, 
de registres i antecedents i d'altres tècniques habituals d'auditoria que s'han considerat 
necessàries en cada circumstància, en funció dels objectius perseguits, i prenent en 
consideració, a més, la importància relativa de les incidències detectades. 

Les conclusions i recomanacions que es recullen en aquest Informe, es basen en les 
evidències obtingudes en el curs de la fiscalització. 
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5. CONCLUSIONS GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ DEL COMPTE 
GENERAL DE LA GENERALITAT CORRESPONENT A L'EXERCICI 
DE 2008 

Com a conseqüència de la fiscalització del Compte General de la Generalitat de 
l'exercici de 2008 duta a terme per la Sindicatura de Comptes, es posen de manifest les 
següents conclusions generals: 

a) Adequació de la informació financera als principis comptables que hi són 
d'aplicació i compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics 

Com a resultat del treball efectuat, amb els objectius i l'abast generals assenyalats en 
l'apartat 4 anterior i els particulars que es fixen en els respectius informes de 
fiscalització que componen aquest Informe, el Compte General de la Generalitat de 
l'exercici de 2008, format pels documents que indica l'article 73 de la Llei d'Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana i que hem detallat en l'apartat 2 anterior, presenta, 
en general, la informació conformement als principis comptables i a la normativa legal 
que hi són d'aplicació, amb els advertiments i les excepcions que -si és el cas- apareixen 
convenientment detallats en les conclusions dels diferents informes individuals de 
fiscalització del sector públic autonòmic que integren el present Informe. 

b) En relació amb situacions de responsabilitat comptable 

El punt 4 de l'article 61 del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes 
estableix que, quan no s'hagen advertit responsabilitats comptables, això es farà constar 
en l'Informe. 

Les lleis Orgànica i de Funcionament del Tribunal de Comptes defineixen el concepte 
de responsabilitat comptable, que ha sigut progressivament perfilat amb posterioritat per 
la jurisprudència i que es conforma sobre les següents característiques bàsiques: 

- Que hi haja una acció o omissió culpable, que resulte o es desprenga dels 
comptes, realitzada per qui està encarregat de manejar o custodiar cabals o 
efectes públics. 

- Que tal acció o omissió culpable vulnere les lleis reguladores del règim 
pressupostari i comptable que resulten aplicables a les entitats del sector públic 
de què es tracte, o -si és el cas- als perceptors de subvencions, crèdits, avals o 
d'altres ajudes procedents del dit sector. 

- Que s'haja produït un dany o detriment en cabals o efectes públics. 

- Que existisca una relació de causa efecte entre l'acció o omissió i el dany 
produït. 
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La competència jurisdiccional en els procediments de responsabilitat comptable 
correspon al Tribunal de Comptes, les resolucions del qual en la matèria són 
susceptibles de recurs davant el Tribunal Suprem. 

En relació amb el que hem exposat anteriorment, la nostra institució –d'acord amb el 
contingut dels diversos informes individuals que componen aquest Informe, amb 
l'anàlisi de la documentació revisada, tenint en compte els abasts expressats en aquells i 
en l'exercici de la funció fiscalitzadora–, no ha trobat situacions en les quals poguessen 
concórrer les característiques bàsiques de la responsabilitat comptable abans 
enunciades. 

c) Gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris de forma 
econòmica i eficient i grau d'eficàcia en la consecució dels objectius prevists 

Les circumstàncies assenyalades en l'apartat 4.3 han fet que actualment la Sindicatura 
no es plantege l'emissió d'una opinió global en termes d'eficiència, eficàcia i economia. 

No obstant això, tal com indiquem en el mateix apartat, hem realitzat treballs de revisió 
de l’eficàcia de determinats processos de gestió i control intern, els resultats dels quals 
els mostrem en els respectius informes de fiscalització. 
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6. RESUM DE LA FISCALITZACIÓ DEL COMPTE DE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

En aquest apartat es presenta un resum dels aspectes més rellevants que tenen relació 
amb l'informe de fiscalització del Compte de l'Administració. 

1) Quant a la liquidació del pressupost de despeses 

La despesa de l'assistència sanitària continua sent la de major pes en el pressupost de la 
Generalitat (el conjunt dels sis programes pressupostaris d'assistència sanitària suposa el 
41,8% de les obligacions reconegudes totals), seguit de les despeses d’educació (els tres 
programes pressupostaris de les quals pugen a 3.805,2 milions d’euros d’obligacions 
reconegudes, el 27,7% del total). 

El pes creixent de la despesa sanitària l’acredita el fet que les obligacions reconegudes 
dels programes d’assistència sanitària han augmentat un 8,4% respecte de l’exercici de 
2007 i la resta de programes del Compte de l’Administració ha augmentat un 6,4% en el 
mateix període. El creixement interanuals del PIB nacional ha augmentat un 0,9%. 

Igual que ho hem indicat en els informes d’exercicis anteriors, les despeses sanitàries 
han experimentat un fort augment al llarg del temps; les causes en són nombroses i 
complexes. Algunes de les més importants, ja destacades en els informes d'exercicis 
anteriors, són: 

- Fort increment de la població protegida: 

 La població de la Comunitat Valenciana ha augmentat des de l'any 1999, base de 
càlcul de l'actual sistema de finançament (que entrà en vigor en 2002), per sobre 
de la mitjana nacional. A més a més, se n’ha produït un progressiu envelliment, 
ja que la població major de 65 anys consum més del 60% de la despesa sanitària. 
Igualment s’ha produït un important creixement de la població immigrant atesa 
pel sistema valencià de salut. 

- Creixent demanada de serveis sanitaris: 

 S’ha incrementat la plantilla de la Conselleria de Sanitat per a atendre 
l'increment de serveis. Així mateix s’han consolidat les remuneracions en 
concepte de productivitat variable i carrera professional. 

- Majors costs dels tractaments terapèutics i farmacològics:  

 S’ha produït l’aparició de noves generacions de medicaments d’elevat cost que 
genera un creixement de la despesa farmacèutica. 

 L’evolució dels patrons de malaltia s'orienta cap a una major prevalença de 
malalties cròniques i oncològiques que impliquen majors costs assistencials.  
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- Necessitat d'una gestió més efectiva. 

Aquest important augment de les despeses sanitàries, juntament amb els problemes 
estructurals derivats d'un finançament insuficient del sistema sanitari valencià, no 
ajustat a la realitat demogràfica actual, tenen el seu reflex en un indicador que la 
Sindicatura ha posat de manifest en els seus informes des que es van rebre les 
transferències sanitàries i que es refereix al volum de despesa efectivament realitzat i no 
comptabilitzat per falta de crèdit pressupostari suficient. 

Aquests problemes, comuns encara que amb diferent grau d’intensitat en altres 
comunitats autònomes, derivats del deficient finançament sanitari han de ser considerats 
en la tramitació del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes, que 
esmentem en l’apartat 2). 

En l’apartat 7.1.g) de l’informe del Compte de l’administració s’exposa l’evolució de 
les obligacions no reconegudes (ONR) i la seua situació al tancament de l’exercici, així 
com les mesures adoptades al respecte, que en síntesis són: 

- Per resoldre la situació existent en relació amb les obligacions no reconegudes 
dels exercicis de 2002, 2003 i 2004 (de les quals deixàvem constatació en 
l'informe de l'exercici de 2006), la Conselleria de Sanitat, en col·laboració amb 
l'Institut Valencià de Finances, ha tramitat -en virtut del que es preveu en 
l'article 59.bis.tres del TRLHPG i dels acords del Consell de 20 d'abril de 2007 i 
de 15 de febrer de 2008- un expedient d'enriquiment injust per mitjà del qual es 
reconeixen obligacions per un import global de 847,4 milions d'euros i la seua 
imputació pressupostària en quotes constants a càrrec de les anualitats de 2008 a 
2015. Aquest import ha sigut comptabilitzat en el compte "Creditors per 
periodització de despeses pressupostàries", i a 31 de desembre de 2008 en 
quedaven pendents de pagament i d'imputació pressupostària 776,6 milions 
d’euros. 

- A més a més, el Consell va acordar el 13 de març de 2009 facultar la Conselleria 
de Sanitat i l’IVF perquè arbitren les fórmules idònies per a liquidar i pagar 
obligacions no reconegudes amb origen en 2006, 2007 i 2008 per un import total 
de 579,2 milions d’euros i imputar-les pressupostàriament mitjançant quotes 
constants en els exercicis de 2010 a 2017. 

- D’altra banda, a 31 de desembre de 2008, hi havia 275,0 milions d’euros de 
despeses de farmàcia comptabilitzades i pagades en el primer trimestre de 2009, 
i 206,8 milions d’euros addicionals de despeses realitzades pendents 
d’imputació pressupostària. 

- 35 - 



Introducció i conclusions generals. Exercici de 2008 

La situació numèrica es resum en el quadre següent, en milions d’euros: 

 
Pendent d’imputar a pressupost  

Despeses de 2002-2004 Despeses de 2006 - 2008  
Acord Consell 

20-04-07 
Farmàcia 

(pagat en 2009) 
Acord Consell  

03-03-09 Pendent d’acord 

776,6 275,0 579,2 206,8 

Quadre 2 
 

Tal com indicàvem en l’informe de fiscalització de l’exercici anterior, es considera que 
s’haurien de seguir arbitrant els procediments necessaris i adequats per a dur a terme la 
regularització total del deute sanitari en aquesta Comunitat. 

2) Quant a la liquidació del pressupost d'ingressos 

L'evolució dels ingressos durant 2008 ha estat marcada pels efectes de la desacceleració 
econòmica general que està experimentant Espanya i la Comunitat Valenciana en 
particular. Els drets reconeguts han disminuït un 0,1% respecte de 2007 i la recaptació 
un 2,5%, amb especial incidència en els tributs cedits, la recaptació dels quals ha 
disminuït un 7,5% respecte de l’any anterior. 

Per a resoldre els problemes de finançament autonòmic (entre els que es troba el dèficit 
de finançament sanitari esmentat adés), el Consell de Política Fiscal i Financera va 
adoptar l’Acord 6/2009, de 15 de juliol, per a reforma del sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia, que està tenint 
el seu reflex normatiu en la tramitació parlamentària de les noves lleis de finançament 
autonòmic. 

En relació amb els drets pendents de cobrament d'exercicis anteriors, i atenent les 
recomanacions d'informes de fiscalització precedents, la provisió per a insolvències 
comptabilitzada s'eleva a un import de 725,8 milions d'euros. No obstant això, encara 
s'han d'efectuar dotacions addicionals significatives per a cobrir la totalitat de l'import 
de drets sobre els quals la Sindicatura té dubtes raonables que puguen ser cobrats en la 
seua integritat. 

3) Quant al balanç 

De la fiscalització del balanç a 31 de desembre de 2008, a més dels esmentats en els dos 
apartats anteriors, sorgeixen els comentaris següents: 

- L’endeutament financer, que s'eleva a 7.460,7 milions d’euros (7.415,9 milions 
d’euros l’any anterior), s'analitza detalladament en l'apartat 10 de l'informe de 
fiscalització del Compte de l'Administració, i en la seua fiscalització no ha sorgit 
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cap incidència significativa; de manera que es pot concloure que el seu reflex 
comptable és adequat. 

- En relació amb l'immobilitzat, s'ha observat i assenyalat la mancança d'un 
inventari que en reflectisca la composició actualitzada i l'adequada valoració 
dels seus distints epígrafs, i hem d'insistir en la necessitat de resoldre aquesta 
incidència. 

- En els comptes corresponents a l’actiu immobilitzat, caldria incorporar el valor 
de les obres d’infraestructura educativa i equipament escolar posats a disposició 
de la Conselleria d’Educació per l’empresa pública CIEGSA (1.731,5 milions 
d’euros), a l’empara del conveni de col·laboració subscrit entre les dues entitats 
el 5 de febrer de 2001, i la seua contrapartida en un compte per pagar a la dita 
societat, on es distingeixen els venciments a curt i llarg termini que 
corresponguen. Aquest registre comptable no afectaria l’endeutament de la 
Generalitat, ja que les infraestructures educatives han sigut finançades per 
CIEGSA mitjançant préstecs bancaris que ja computen com a endeutament de la 
Comunitat Valenciana segons criteris del SEC95. Tampoc no afectaria el resultat 
pressupostari ni el romanent de tresoreria del Compte de l’Administració de 
l’exercici de 2008. 

 En fase d’al·legacions la IGG pren en consideració el reflex de la comptabilitat 
economicopatrimonial de les anotacions que pertoquen per a reflectir els béns i 
les obligacions derivades del conveni de col·laboració amb l’empresa CIEGSA, 
pel que fa als centres de secundària. 

- A 31 de desembre de 2008, en els balanços de les universitats públiques 
valencianes figuren 576,9 milions d’euros de drets pendents de cobrament de la 
Generalitat (anteriors a 31 de desembre de 2008), derivats de convenis de 
col·laboració signats, que correlativament s’haurien de reflectir en les partides 
de creditors no pressupostaris del balanç de la Generalitat. 

 En aquest aspecte, la IGG, en fase d’al·legacions, pren en consideració la 
recomanació de registrar les obligacions derivades dels convenis de 
col·laboració amb les universitats públiques. 

4) Quant als compromisos de despeses a càrrec d'exercicis posteriors 

La informació de la memòria relativa als compromisos de despeses a càrrec d'exercicis 
posteriors, no recull els derivats d'alguns contractes, convenis i acords per un import 
conjunt de, si més no, 2.701,1 milions d’euros (3.358,4 milions d’euros en 2007). 

5) Quant a la Llei d'Estabilitat Pressupostària 

Els comptes de la Generalitat s'elaboren i presenten en aquesta Sindicatura 
conformement a la normativa comptable i pressupostària que hi és d'aplicació, la qual 
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difereix en aspectes significatius dels criteris metodològics de comptabilitat nacional 
establits en el Sistema Europeu de Comptes. 

S’ha de tenir en compte que segons l’article 2.1 del Text Refós de la Llei General 
d’Estabilitat Pressupostària (TRLGEP), el sector públic es considera integrat, entre 
altres, per: “c) L’Administració de les comunitats autònomes, així com els ens i 
organismes públics que en depenen, que presten serveis o produïsquen béns que no es 
financien majoritàriament amb ingressos comercials”. 

És a dir que per analitzar la capacitat/necessitat de finançament de la Generalitat en 
termes de comptabilitat nacional, es prenen les dades de l’Administració General, 
organismes autònoms, universitats i la resta d’entitats que tenen la consideració 
d’administracions públiques en la nova base d’entitats actualitzada en desembre de 
2008. 

S’entén com a estabilitat pressupostària, la situació d’equilibri o de superàvit computada 
al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d’acord amb la 
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacional i Regionals (SEC) i 
en les condicions establides per a cada una de les administracions públiques (article 3.1 
del TRLGEP). 

La IGG ha facilitat a aquesta Sindicatura el càlcul de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat sobre la capacitat o necessitat de finançament de la 
Comunitat Valenciana a fi d’acomplir l’objectiu d’estabilitat pressupostària, en el qual 
es mostra una necessitat de finançament per import de 2.238 milions d’euros, que 
representa un -2,11% del PIB regional. 

D’acord amb l’article 10.2 del TRLGEP, l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat 
requereix la formulació d’un pla economicofinancer de reequilibri a tres anys. 

6) Quant a la fiscalització de la contractació 

S’ha fiscalitzat la gestió de l’adquisició de béns i serveis i l’aplicació de la normativa de 
contractació durant 2008 per part de l’Administració de la Generalitat. 

El resum dels contractes adjudicats en 2008 per modalitat de contractació és el següent: 

 

Procediment obert 
Procediment 

restringit 
Procediment 

negociat Emergència Total 

Nombre 
contractes 

Import 
(milions 
d’euros) 

Nombre 
contractes 

Import 
(milions 
d’euros) 

Nombre 
contractes

Import 
(milions 
d’euros) 

Nombre 
contractes

Import 
(milions 
d’euros) 

Nombre 
contractes 

Import 
(milions 
d’euros) 

999 988,8 2 4,5 680 107,3 21 4,9 1.702 1.105,5

58,7% 89,4% 0,1% 0,4% 40,0% 9,7% 1,2% 0,4% 100,0% 100,0%

Quadre 3 
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També hem seleccionat una mostra de contractes menors per a revisar-los. 

Pel que fa a la remissió al registre de Contractes, observem un alt grau de compliment 
(98,8%) per part del Servei d’Aprovisionament de la Conselleria de Sanitat. 

7) Quant al seguiment de les recomanacions 

El programa de seguiment de les recomanacions i incidències formulat per aquesta 
Sindicatura en relació amb l'informe de l'exercici anterior i incorporat al seu Programa 
d'Actuació per a 2009, ha tingut una significativa resposta per part de tot el sector públic 
autonòmic; cosa que ha de redundar en una millor gestió del sector mateix. 

En l’informe de l’exercici 2007 s’efectuaren un total de 233 recomanacions, de les quals 
s’han atés, en conjunt, 119, és a dir, el 51,1%. 

En aquesta matèria, i pel que fa al Compte de l'Administració, en l'apartat 14 de 
l'Informe es fa una enumeració detallada del seguiment i compliment de les 
recomanacions formulades en l'informe de l'exercici anterior. 

En fase d’al·legacions, la Conselleria de Sanitat aporta un ampli document que conté 
una sèrie de mesures tendents a esmenar les deficiències de finançament que suporta la 
Generalitat, incloent-hi aspectes que afecten el creixement de la despesa sanitària des 
del costat de la demanda i de l’oferta; reivindicacions financeres en matèria sanitària 
dirigides a l’Administració de l’Estat; finançament de la despesa sanitària vinculat a la 
població desplaçada; finançament d’infraestructures sanitàries i perspectiva de futur del 
finançament i la gestió de la sanitat pública valenciana. 

8) Les Corts i les altres institucions de la Generalitat 

En l'apartat 7 següent s'ha inclòs un resum de la informació comptable dels alts òrgans 
estatutaris de la Generalitat, que estan integrats pressupostàriament en el Compte de 
l'Administració, però que a causa del seu especial estatus jurídic porten comptabilitats 
separades, en les quals es recullen les respectives operacions econòmiques i 
pressupostàries. 

A més a més, en l'annex de l'Informe s'inclouen còpies dels comptes anuals elaborats 
per aquests òrgans. 
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7. LES CORTS I LES ALTRES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT 

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana assenyala que, a més de les Corts, 
formen part també de la Generalitat les següents institucions: la Sindicatura de 
Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu i el Comité Econòmic i Social. 

Totes aquestes institucions, sense perjudici de l'autonomia i les peculiaritats del seu 
funcionament, s'integren pressupostàriament en el Compte de l'Administració de la 
Generalitat (llevat del Comité Econòmic i Social, que s’ha integrat en 2009). Malgrat 
que el pressupost conjunt d'aquestes institucions no és significatiu, en relació amb el 
pressupost total de la Generalitat, cal destacar el següent: 

- El pressupost de cada una d'aquestes institucions (tret del Comité Econòmic i 
Social), té assignada una secció o un programa en el Compte de l'Administració; 
en aquest Compte figuren comptabilitzats com a obligacions reconegudes el 
100% dels crèdits definitius, amb independència de l’execució dels pressuposts 
de despeses en les comptabilitats individuals de cada una de les dites entitats. 
Els pagaments representen les transferències dineràries realitzades a aquests 
òrgans. 

- Per raó del seu especial estatus, aquests òrgans porten comptabilitats separades, 
en les quals es registren les respectives operacions econòmiques i 
pressupostàries. 

Les dates d'aprovació i de tramesa dels seus comptes individuals han sigut les següents: 

 

 Les Corts  
Sindicatura 
de Comptes 

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià de 

Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la Llengua

Aprovació 21-10-09 12-05-08 03-03-09 28-04-09 27-02-09 24-04-09 

Enviament a la Sindicatura 11-11-09 -- 19-11-09 05-11-09 02-03-09 15-05-09 

Quadre 4 
 

La Sindicatura de Comptes envià els seus comptes anuals de 2008, juntament amb un 
informe d'auditoria independent, a les Corts l’1 de juny de 2008, acomplint l'article 78 
del seu Reglament de Règim Interior. Els dits comptes també foren publicats en la 
pàgina d’Internet de la Sindicatura i en el Butlletí Oficial de les Corts, en aquest últim 
en data 12 de juny de 2009. 

Els comptes de l'exercici de 2008 del Comité Econòmic i Social foren tramesos a la 
Sindicatura, juntament amb el Compte General de la Generalitat, el 29 de juny de 2009. 
En la introducció del volum III de l'Informe de fiscalització, s'inclou un resum 
d'aqueixos comptes. 
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La composició de cada un dels comptes anuals individuals (marquem amb una X 
aquells estats que formen part dels comptes), ha sigut la següent. 

 

 Les Corts 
Sindicatura 
de Comptes

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià de 

Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Liquidació estat despeses X X X X X X 
Liquidació estat ingressos  X  X X X 
Resultat pressupostari X X X X X X 
Estat de la tresoreria X X X X  X 
Romanent de tresoreria X X X X X X 
Balanç X X X X X X 
Compte resultat econòmic X X X X  X 
Memòria  X  X  X 

Quadre 5 
 

L’execució dels pressuposts de despeses ha sigut la següent: 

 

Entitat 
Crèdits 
inicials 

Modifi-
cacions 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Paga-
ments 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

Les Corts  38,0 9,1 47,1 31,2 30,3 66,2% 97,1% 
Sindicatura de Comptes 6,1 0,7 6,9 6,5 6,4 94,2% 98,5% 
Síndic de Greuges 3,4 0,1 3,5 3,1 3,0 88,6% 96,8% 
Consell Valencià Cultura 2,0 0,0 2,1 1,5 1,5 71,4% 100,0% 
Consell Jurídic Consultiu 2,8 0,1 2,9 2,6 2,6 89,7% 100,0% 
Acadèmia V. de la Llengua 4,2 0,3 4,6 3,1 3,0 67,4% 96,8% 

Quadre 6 
 

I el resultat pressupostari: 

 

Entitat 

Resultat 
pressupostari de 

l'exercici 

Superàvit o dèficit 
de finançament de 

l'exercici 

Les Corts  (7,8) (7,8) 
Sindicatura de Comptes (0,2) 0,2 
Síndic de Greuges 0,5 0,6 
Consell V. de Cultura 0,6 0,7 
Consell Jurídic Consultiu 0,3 0,4 
Acadèmia V. de la Llengua 1,5 1,8 

Quadre 7 
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El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2008 és el següent: 

 

 Les Corts 
Sindicatura 
de Comptes

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià de 

Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu  

Acadèmia 
Valen. de la 

Llengua 

1.  (+) Drets pendents cobrament 0,0 0,0 1,7 1,0 0,0 2,1 

2. (-) Obligacions pendents pagament 9,2 0,5 0,4 0,1 0,1 0,2 

3. (+) Fons líquids 32,0 2,6 3,2 2,7 1,8 8,6 

I. Romanent tresoreria afectat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. Romanent tresoreria no afectat 22,9 2,1 4,5 3,6 1,7 10,5 

III. Romanent tresoreria (1-2+3)=(I+II) 22,9 2,1 4,5 3,6 1,7 10,5 

Quadre 8 
 

Els comptes de totes aquestes institucions s'inclouen com a annex digital al present 
Informe. 

Cal indicar que les Corts en la seua memòria informen que queden pendents de 
comptabilitzar ingressos per transferències en el seu pressupost de 15,9 milions d’euros 
procedents de la Generalitat. Aquest import està comptabilitzat com a pendent de 
pagament en els comptes de la Generalitat a 31 de desembre de 2008. 

Amb caràcter general, es recomana que els comptes anuals d'aquestes institucions 
s'adapten i presenten conformement a criteris homogenis basats en allò que s'estableix 
en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat. 
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8. ESTRUCTURA DE L'INFORME 

El present Informe sobre el Compte General de l'exercici de 2008 té l’estructura 
següent: 

- El volum I conté la introducció i les conclusions generals; així com l'informe de 
fiscalització corresponent al Compte de l'Administració. 

- El volum II conté els informes de fiscalització de les entitats autònomes. 

- El volum III conté els informes de fiscalització de les empreses públiques i 
d'altres ens. 

- El volum IV conté els informes de fiscalització de les fundacions del sector 
públic de la Generalitat. 

Conformement al que ha acordat el Consell de la Sindicatura, el contingut del precedent 
Informe, així com el de les universitats i les cambres de comerç, juntament amb la 
documentació i els comptes retuts per les distintes entitats per a la fiscalització, a més 
de les al·legacions dels comptedants i els informes sobre aquestes al·legacions, es 
presenten en suport informàtic. 
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9 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 
durant la fase d'execució del treball de camp, prèviament a la formulació de l'esborrany 
de l'Informe. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell d'aquesta 
Sindicatura de Comptes del dia en què tingué coneixement de l'esborrany de l'Informe 
de fiscalització corresponent a l'any 2008, aquest esborrany fou tramés al comptedant 
perquè, en el termini concedit, hi formulés al·legacions. 

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

1) Els òrgans fiscalitzats 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 amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses s'han incorporat al contingut de l'Informe. 

4) El text de les al·legacions formulades -si n'hi havia-, així com els informes 
motivats que s'han emés sobre tals al·legacions, els quals han servit d'antecedent 
perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o desestimades, han sigut 
incorporats com a annex II. 

 
 


	Total

