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1. OBJECTIUS  

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, la fiscalització efectuada ha 
tingut per objecte determinar si el Compte de l’Administració de la Generalitat de 
l’exercici de 2011 es presenta adequadament, d’acord amb els principis 
comptables que hi són d’aplicació, així com verificar el compliment de la legalitat 
vigent de la gestió dels fons públics durant el citat exercici. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i l’avaluació de determinats 
aspectes del sistema de gestió i control intern relacionats amb el Compte de 
l’Administració i assenyalem en els diferents apartats d’aquest Informe aquelles 
situacions que haurien de ser objecte d’atenció i millora per part dels òrgans 
responsables de la Generalitat.  
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte de l’Administració de la Generalitat està format pel balanç a 31 de 
desembre de 2011, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l‘exercici terminat en la 
dita data, i s’adjunta íntegrament en l’annex 1 d’aquest Informe. El dit Compte ha 
sigut presentat a aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat, conformement a la normativa que hi és d’aplicació, el 29 de juny de 
2012. 

A més a més, s’ha realitzat un seguiment de les conclusions i recomanacions 
efectuades en l’Informe de fiscalització de l’exercici de 2010. 

Hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem considerat pertinents 
conformement als Principis i normes d’auditoria del sector públic, elaborats per 
la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat 
Espanyol i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió 
del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que hi han sigut d’aplicació en 
aquest cas. 

Els pressuposts de despeses dels Programes d’Assistència Sanitària de la 
Conselleria de Sanitat (PASCS) estan plenament integrats en el Compte de 
l’Administració, i configuren la secció “Agència Valenciana de Salut” (AVS) dins 
de la Conselleria de Sanitat. Com en exercicis anteriors, els treballs d’auditoria 
dels PASCS s’ha realitzat de forma integrada amb els del Compte de 
l’Administració i els resultats els mostrem conjuntament en el present Informe. En 
l’apartat 13 de l’Informe hem destacat determinada informació econòmica i 
pressupostària relativa als PASCS - AVS. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part de 
l’Administració de la Generalitat, de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics durant l’exercici terminat el 31 de desembre de 2011. 

La dita revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el compliment 
dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

General 

- Llei de la Generalitat 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts per a 
l’exercici de 2011. 
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- Llei de la Generalitat 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de 
Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat pel 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991. 

- Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. 

Contractació 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible (LES) 

- Llei 34/2010, de 5 d’agost, de Modificació de les Lleis 30 i 31 de 2007 i 
29/1998. 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de Modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007. 

- Reial Decret 1098/2001, 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es 
regulen els registres oficials de contractes i contractistes i empreses 
classificades de la Comunitat Valenciana. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació 
de la Generalitat. 

Personal 

- Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública 
Valenciana. 

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

- Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret 
Legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell de la Generalitat. 
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Endeutament 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

- Reial Decret Llei 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 

- Decret 20/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual s’autoritza la creació 
de deute públic de la Generalitat durant l’any 2011. 

Comptabilitat 

- Ordre de 13 de desembre de 2002, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, per la qual s’aprova la Instrucció de Comptabilitat per a la 
Generalitat Valenciana. 

- Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de 
la Generalitat Valenciana (PGCPG). 

Subvencions 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Subvencions.  
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1 anterior, 
s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma 
significativa l’adequació del Compte de l’Administració de la Generalitat de 
l’exercici de 2011 als principis comptables que hi són d’aplicació: 

a) Per les raons indicades en informes anteriors, no s’ha pogut verificar la 
racionalitat dels saldos d’aqueixos epígrafs a 31 de desembre de 2011 dels 
epígrafs de l’immobilitzat del balanç a la dita data, que en conjunt pugen a 
15.978,2 milions d’euros, ni del seu impacte en el compte del resultat 
econòmic i patrimonial. (Vegeu els apartats 5.2 i 5.3). 

b) Durant 2011 s’ha comptabilitzat en el balanç la quantitat de 6,9 milions 
d’euros corresponent a determinades infraestructures posades a disposició 
de la Conselleria d’Educació pel l’empresa pública CIEGSA a l’empara 
del conveni de col·laboració subscrit entre ambdues entitats el 5 de febrer 
de 2001, que el total comptabilitzat puja a 251,4 milions d’euros. 

 Segons les dades comptables dels comptes anuals de CIEGSA, el valor 
dels béns lliurats puja a 2.472,5 milions d’euros, xifra comptabilitzada per 
aquesta entitat com un compte que ha de cobrar de la Generalitat i pendent 
de comptabilitzar en el Compte de l’Administració. 

 Han de continuar efectuant-se les tasques d’actualització de l’inventari i de 
la conciliació de dades per tal que en el balanç figure el valor de totes les 
obres d’infraestructura educativa i equipament escolar posades a disposició 
de la Conselleria d’Educació i rebudes per aquesta Conselleria de 
conformitat, amb contrapartida a comptes de passiu tot distingint els 
venciments a curt i llarg termini segons siga el cas. (Apartat 5.2). 

c) No hem pogut verificat la racionalitat d’alguns saldos creditors amb tres 
entitats públiques, ja que els comptes anuals retuts i els informes 
d’auditoria no contenen la informació suficient. Tampoc no hem pogut 
realitzar les comprovacions necessàries mitjançant altres procediments 
alternatius i n’hem observat diferències importants entre els saldos 
pendents de pagament que consten en el Compte de l’Administració i els 
pendents de cobrament que figuren en els comptes anuals de les dites 
entitats. Desconeguem l’efecte que pogués tenir sobre el Compte de 
l’Administració l’adequat tractament comptable de les respectives 
operacions i saldos al tancament de l’exercici, en el cas que no s’hagueren 
tingut les limitacions descrites adés. (Apartat 5.8.b). 

d) El compte de resultat econòmic i patrimonial i el passiu del balanç no 
apleguen cap quantitat en concepte d’estimació dels interessos de demora 
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que es pogueren meritar per l’aplicació de l’article 200.4 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i d’altres causes. Encara que desconeixem 
l’import exacte que finalment pogués ser exigible, la dita quantitat podria 
ser significativa, si bé caldria tenir en compte que disminuirà com a 
conseqüència de l’aplicació en 2012 del mecanisme especial de pagaments 
a proveïdors. (vegeu apartat 8.5). 

e) Segons indica l’apartat 8.1.f, en el pressupost de despeses de 2011 de 
l’AVS-PASCS s’han reconegut obligacions corresponents a factures de 
despeses de farmàcia dels mesos de novembre i desembre de l’exercici de 
2010 per un import de 259,2 milions d’euros, i no s’han reconegut les 
corresponents als mesos d’agost (part) a desembre de 2011, que pugen a 
479,4 milions d’euros i han sigut imputades i pagades a càrrec del 
pressupost de 2012. Aquesta imputació pressupostària té efectes sobre el 
resultat pressupostari (apartat 7.4) i el romanent de tresoreria (apartat 
10.2). 

 De les facturacions esmentades no imputades al pressupost de 2011, sí que 
s’han comptabilitzat en el compte de resultats de 2011, amb l’abonament 
en el passiu del balanç (compte 409), les corresponents als mesos d’agost, 
setembre i octubre, per un total de 256,6 milions d’euros. 

 No estan comptabilitzats per tant en el sistema comptable 
economicopatrimonial les factures de novembre  i desembre de 2011, per 
un total de 222,8 milions d’euros, que sí aplega com a despesa les de 
novembre i desembre de 2010 per 259,2 milions d’euros, tenint com a 
efecte que el desestalvi de l’exercici de 2011 està sobrevalorat en 36,4 
milions d’euros i el passiu del balanç infravalorat en 222,8 milions 
d’euros. 

f) El deute sanitari per obligacions no reconegudes en el pressupost figura 
comptabilitzada en dos epígrafs del passiu a curt termini del balanç. 

 Dins dels “Creditors no pressupostaris”, es troba en el compte 411, 
“Creditors per periodificació de despeses pressupostàries” la quantitat de 
1.157,0 milions d’euros per a imputar-los pressupostàriament als exercicis 
2012 a 2017. El dit saldo caldria reclassificar-lo en els comptes 
corresponents de deutes a llarg i curt termini amb entitats de crèdit. 

 D’altra banda, dins dels “Creditors pressupostaris”, s’ha comptabilitzat en 
2011, per aplicació del mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors, 
la quantitat de 1.792,5 milions d’euros en el compte 409, “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar a pressupost”, que comprenen obligacions 
no reconegudes en el pressupost de 2011 per 988,7 milions d’euros de 
despeses efectivament realitzades en el dit exercici, i 803,8 milions d’euros 
de despeses efectuades en els exercicis anteriors. Aquestes quantitats 
caldria imputar-les al pressupost de 2012. 
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 A més a més, hi ha un conjunt de despeses sanitàries realitzades 
efectivament en 2011 i facilitades per la Conselleria de Sanitat, almenys de 
77,7 milions d’euros (1.343,1 milions d’euros en 2010) que, per les 
diverses raons esgrimides per la IGG, com ara la presentació de les 
factures en la dita Conselleria en l’exercici de 2012 o per no incloure-les 
en el mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors, quedaren 
pendents de comptabilitzar en l’exercici de 2011 i van ser regularitzades 
majoritàriament comptabilitzant-les en el pressupost de 2012 (vegeu 
l’apartat 8.1.f). 

 Durant l’exercici de 2012 s’estan implantant determinades mesures per a la 
millora de control de les factures en l’àmbit de l’Administració. 

g) Existeixen 761,0 milions d’euros pendents de cobrament a 31 de desembre 
de 2011 provinents dels exercicis de 1990 a 2006, dels quals 633,1 són 
“drets definits”, i 161,6 milions d’euros provinents dels exercicis de 2007 
a 2010, que per la seua antiguitat, baix grau de realització o cobrament i 
d’altres circumstàncies, susciten incertesa quant a l’expectativa de 
cobrament. La provisió per insolvències puja, a 31 de desembre de 2011, a 
381,4 milions d’euros, per la qual cosa s’hauria d’incrementar fins a cobrir 
la totalitat dels drets que s’estimen dubtosos, sense perjudici que 
s’efectuen les gestions de cobrament que s’escaiguen. En aquest sentit es 
considera de cobrament improbable una quantitat addicional a la provisió 
comptabilitzada de 573,5 milions d’euros (Apartat 10.6). 

h) Per a una adequada interpretació de l’endeutament financer comptabilitzat 
en el passiu del balanç cal tenir en compte, a més de la reclassificació 
indicada del compte 411, la comptabilitat dels convenis amb l’FMI i les 
universitats públiques que comentem en l’apartat 10.5 que implicaria un 
passiu addicional de 831,8 milions d’euros. 

i) La informació de la memòria relativa als compromisos de despeses amb 
càrrec a exercicis posteriors no recull els derivats d’alguns contractes, 
convenis i acords per import conjunt de, com a mínim, 1.872,2 milions 
d’euros, que s’hauran d’imputar anualment als exercicis prevists pels 
calendaris corresponents. (Apartat 10.5). 

A més a més, indiquem tot seguit uns altres aspectes d’interés posats de manifest 
en el curs de la fiscalització efectuada: 

j) Com s’indica en la nota 2 de l’apartat 1 de la memòria del Compte de 
l’Administració, a 31 de desembre de 2011 els fons propis presenten un 
import negatiu de 8.561,6 milions d’euros, que està originat pels resultats 
negatius de 2011 unit al d’exercicis anteriors, que no són compensats amb 
la xifra de patrimoni. D’altra banda, segons indica l’apartat 5.1 de 
l’Informe, el fons de maniobra de l’Administració ha patit una desviació 
important durant 2011 i s’observa en el balanç una diferència negativa 
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entre l’”Actiu circulant” i els “Creditors a curt termini”, que abasta al 
tancament de l’exercici de 2011 la quantitat de 15.525,6 milions d’euros, 
amb el consegüent impacte en la situació de liquiditat o solvència a curt 
termini de l’Administració. 

 En el subsistema comptable pressupostari és important indicar les 
variacions negatives produïdes en el resultat pressupostari (apartat 7.4) i en 
el romanent de tresoreria (apartat 10.2). 

 Pel que fa al romanent de tresoreria, en l’apartat 4C.1 de la memòria 
comentem amb detall els factors positius i negatius que han incidit en el 
seu import. Cal destacar el canvi de criteri que s’ha realitzat en 2011 per a 
calcular-lo, ja que no s’ha inclòs en l’import de les obligacions pendents 
de pagament de l’exercici corrent, el saldo del compte 409, tal com 
s’efectuava abans, i que en 2011 és de 2.218,2 milions d’euros. 

 En l’anàlisi de les xifres i les variacions del balanç i del compte de resultat 
econòmic i patrimonial,  així com del resultat pressupostari i del romanent 
de tresoreria, s’ha de considerar l’efecte que tenen o puguen tenir tots els 
ajusts,  reclassificacions i d’altres incidències que es descriuen en aquest 
epígraf 3.1 de l’Informe. 

k) En juliol de 2012 s’ha practicat i comunicat la liquidació definitiva dels 
recursos del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de la 
participació en els fons de convergència autonòmica regulats en la Llei 
22/2009, de 18 de desembre, corresponent a l’exercici de 2010, de la qual 
resulta a la Comunitat Valenciana un saldo positiu per import de 727,6 
milions d’euros. (Vegeu apartat 9.3). 

l) Entre la data de tancament del Compte de l’Administració de 2011 i la de 
la redacció d’aquest Informe, han tingut lloc determinats esdeveniments 
importants relacionats amb l’assumpció per la Generalitat del deute 
financer de determinats ens del sector públic, així com del mecanisme 
extraordinari de pagaments a proveïdors, que afectaran els epígrafs 
d’endeutament de l’Administració en 2012, que comentem en l’apartat 
11.1. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2 anterior, 
hem detectat durant el període objecte de fiscalització els següents incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) La fiscalització de la contractació ha posat de manifest determinades 
incidències en la tramitació i execució d’alguns expedients revisats, que 
detallem en l’apartat 12.5 de l’Informe, entre les quals hem de destacar 
que, en un percentatge important, els pagaments de les factures s’han 
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realitzat, o estan pendents de realitzar, amb posterioritat al termini 
legalment aplicable. 

b) L’existència de despeses sanitàries realitzades en 2011 per les quantitats 
indicades en el paràgraf 3.1.f), sense consignació pressupostària, implica 
que  s’han gestionat al marge de la normativa aplicable, que l’exigeix com 
a requisit previ. 

A més a més, indiquem tot seguit un altre aspecte d’interés posat de manifest en el 
curs de la fiscalització efectuada: 

c) La revisió del compliment de la normativa aplicable a la concessió i gestió 
de transferències i subvencions ha posat de manifest algunes incidències 
que comentem en l’apartat 8.4 de l’Informe, que encara que no siguen 
individualment significatives s’aconsella adoptar mesures per a resoldre-
les.  
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Estructura organitzativa bàsica de l’Administració de la Generalitat 

La normativa vigent relativa a l’organització de l’Administració de la Comunitat 
Valenciana està constituïda principalment per l’Estatut d’Autonomia, la Llei 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i els decrets que aproven l’estructura 
orgànica i les funcions de les conselleries i de les ordres que les desenvolupa. 

La Comunitat Valenciana es va constituir mitjançant la Llei Orgànica 5/1982, d’1 
de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, després de la seua 
etapa preautonòmica, a la qual va accedir en virtut del Reial Decret Llei 10/1978. 
Mitjançant Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, es va aprovar el nou Estatut 
d’Autonomia. 

Les competències de la Comunitat Autònoma estan recollides en el Títol IV de 
l’Estatut, exercint els seus poders a través de les institucions d’autogovern, el 
conjunt de les quals constitueix la Generalitat. Formen part de la Generalitat les 
Corts, el President i el Consell. També són institucions de la Generalitat 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. 

L’Administració de la Generalitat actua amb personalitat jurídica única, si bé, per 
a millor compliment de les seues finalitats, s’estructura en conselleries, que tenen 
encomanada la gestió de determinades matèries. 

L’estructura orgànica bàsica de les conselleries s’organitza en tres nivells: els 
òrgans superiors, que són el conseller i els secretaris autonòmics; el nivell directiu 
constituït pels sotssecretaris, directors generals i d’altres alts càrrecs; i el nivell 
administratiu, integrat per la resta d’unitats. Al seu torn, els òrgans de les 
conselleries poden ser centrals, amb competències a tota la Comunitat, i perifèrics, 
amb competències limitades a una província. 

Durant 2011 han tingut lloc les modificacions en l’organització de les conselleries 
que han sigut aprovades pel Decret 5/2011, de 21 de juny, del president de la 
Generalitat, i el Decret 75/2011, de 24 de juny, del Consell. Aquesta remodelació 
ha comportat una disminució del nombre de conselleries, que van passar de 14 a 
10, així com una  redistribució de les competències.  L’apartat 4.A de la memòria 
conté la informació sobre la reorganització administrativa i el seu tractament 
comptable en el Compte de l’Administració de 2011. 

L’Administració de la Generalitat s’organitza i actua amb personalitat jurídica 
única, conformement als criteris d’eficàcia, publicitat, jerarquia, descentralització, 
desconcentració i coordinació, amb sotmetiment a la llei i al dret, dins de la major 
economia de mitjans que permeta l’obtenció de les finalitats que tenen 
encomanades. 
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4.2 Règim jurídic, pressupostari i comptable 

La normativa legal més significativa aplicable a l’Administració de la Generalitat 
és la que figura detallada en l’apartat 2.2 de l’Informe. 

En l’àmbit pressupostari comptable la norma principal és el TRLHPG, que indica 
en el seu article 65 que la Generalitat, les seues entitats autònomes, empreses 
públiques i fundacions públiques estan subjectes al règim de comptabilitat 
pública, la qual cosa comporta, entre unes altres obligacions, la de retre comptes 
de les respectives operacions, qualsevulla que siga la seua naturalesa, a la 
Sindicatura de Comptes a través de la Intervenció General de la Generalitat. 

D’acord amb els articles 67 i 68 del TRLHPH, l’organització de la comptabilitat 
pública és competència del conseller d’Economia, Hisenda i Ocupació, i la 
Intervenció General de la Generalitat (IGG) és el centre directiu en aquesta 
matèria. 

Mitjançant l’Ordre, de 16 de juny de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, es va aprovar el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat (PGCPG), que és d’aplicació a l’Administració de la Generalitat i a les 
entitats autònomes de caràcter administratiu. 

L’Ordre, de 13 de desembre de 2002, d’aquesta Conselleria va aprovar la 
Instrucció de Comptabilitat per a la Generalitat. 

4.3 Publicitat del Compte de l’Administració 

Com a fase prèvia de la rendició del Compte General, la regla 34.2 de la 
Instrucció de Comptabilitat preveu que la IGG presente la liquidació del 
pressupost corrent en el termini establit en l’art. 48 del TRLHPH incloent els 
estats de resultat pressupostari i de romanent de tresoreria, dels quals pel que fa a 
l’exercici de 2011 el Consell ha pres raó segons l’Acord de 24 de febrer de 2012, 
publicat en el DOCV de 28 de febrer. El Consell acorda també que, amb l’objecte 
de donar compliment al principi d’equilibri pressupostari i financer, la Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública propose durant l’exercici de 2012 les mesures 
necessàries. 

La regla 35 de la Instrucció de Comptabilitat assenyala que la IGG, en el termini 
d’un mes des de la formació dels comptes anuals de la Generalitat, manarà 
publicar en el DOCV la informació continguda en el resum dels comptes anuals 
definit en la regla 34 d’aquesta Instrucció. La dita publicació es va efectuar 
mitjançant Resolució de 31 de juliol de 2012 del conseller d’Hisenda i 
Administració Pública (DOCV de 3 de setembre). 

En la pàgina d’Internet institucional de la IGG es publiquen els Comptes Generals 
de la Generalitat, des de l’exercici de 1999 fins a 2011, juntament amb els 
informes d’auditoria corresponents.  
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5. BALANÇ 

5.1 Aspectes generals 

En els quadres següents mostrem, en milions d’euros, el balanç de 
l’Administració de la Generalitat al tancament de l’exercici de 2011, juntament 
amb les xifres corresponents de l’exercici anterior: 

 
ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

A) Immobilitzat 15.978,2 15.281,6 4,6% 

I. Inversions destinades a l’ús general 8.675,9 8.281,9 4,8% 
1. Terrenys i béns naturals 233,7 219,1 6,6% 
2. Infraestructures i béns destinats a l’ús general 3.921,0 3.574,9 9,7% 
4. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 126,2 92,9 35,9% 
5. Edificis i d’altres construccions 4.395,0 4.395,0 0,0% 

II. Immobilitzacions immaterials 979,3 922,1 6,2% 
1. Despeses d’investigació i desenvolupament 56,1 55,8 0,6% 
3. Aplicacions informàtiques 169,0 142,8 18,3% 
4. Propietat intel·lectual 0,3 0,3 0,0% 
5. Drets s/béns en règim d’arrendament financer 1,5 1,5 0,0% 
6. D’altre immobilitzat immaterial 752,4 721,6 4,3% 

III. Immobilitzacions materials 4.913,7 4.704,5 4,4% 
1. Terrenys i construccions 3.007,2 2.868,1 4,9% 
2. Instal·lacions tècniques i maquinària 605,3 570,7 6,0% 
3. Utillatge i mobiliari 515,4 497,6 3,6% 
4. D’altre immobilitzat 785,8 768,1 2,3% 

V. Inversions financeres permanents 1.409,3 1.373,1 2,6% 
1. Cartera de valors a llarg termini 2.869,3 2.530,2 13,4% 
2. D’altres inversions i crèdits a llarg termini 77,2 72,0 7,3% 
3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini (5,6) (5,6) 0,0% 
4. Provisions (1.531,6) (1.223,5) (25,2%) 

C) Actiu circulant 1.788,8 2.081,1 14,0%  

II. Deutors 1.433,6 1.423,8 0,7% 
1. Deutors pressupostaris 1.757,4 1.763,6 (0,3%) 
2. Deutors no pressupostaris 56,3 47,4 18,6% 
5. D’altres deutors 1,2 1,2 0% 
6. Provisions (381,3) (388,4) 1,8% 

III. Inversions financeres temporals 15,5 7,2 116,0% 
IV. Tresoreria 260,9 611,6 (57,3%) 
V. Ajusts per periodificació 78,8 38,5 104,6% 

Total general (A+C) 17.767,0 17.362,7 2,3% 

Quadre 5.1 
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PASSIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

A) Fons propis (8.561,6) (1.913,6) (347,4%) 

I. Patrimoni 2.867,0 2.867,0 0,0% 

III. Resultats d’exercicis anteriors (4.780,6) (2.066,9) (131,3%) 

IV. Resultats de l’exercici (6.648,0) (2.713,7) (145,0%) 

C)  Creditors a llarg termini 9.014,2 8.387,1 7,5% 

I. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 5.272,7 5.975,6 (11,8%) 

1. Obligacions i bons 5.132,5 5.757,5 (10,9%) 

4. Deutes en moneda estrangera 140,2 218,1 (35,7%) 

II. D’altres deutes a llarg termini 3.741,5 2.411,5 55,2% 

1. Deutes amb entitats de crèdit 1.698,8 1.619,6 4,9% 

2. D’altres deutes 2.042,7 791,9 158,0% 

D)  Creditors a curt termini 17.314,4 10.889,2 59,0% 

I. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 3.560,5 2.744,8 29,7% 

2. Deutes representats en d’altres valors negociables 3.251,4 2.479,4 31,1% 

3. Interessos d’obligacions i d’altres valors 231,3 162,8 42,0% 

4. Deutes en moneda estrangera 77,8 102,6 (24,1%) 

II. Deutes amb entitats de crèdit 234,6 221,0 6,2% 

1. Préstecs i d’altres deutes 182,8 182,8 0,0% 

2. Deutes per interessos 51,8 38,2 35,9% 

III. Creditors 13.519,3 7.923,4 70,6% 

1. Creditors pressupostaris 5.791,4 2.368,3 144,5% 

2. Creditors no pressupostaris 2.639,6 2.710,7 (2,6%) 

4. Administracions públiques 628,1 378,4 66,0% 

5. D’altres creditors 4.275,4 2.292,8 86,5% 

6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 184,8 173,2 6,7% 

Total general (A+C+D) 17.767,0 17.362,7 2,3% 

Quadre 5.2 

El total general del balanç a 31 de desembre de 2011 puja a 17.767 milions 
d’euros, amb una variació positiva del 2,3% respecte al de l’exercici de 2010. 

L’actiu està constituït en un 89,9% per immobilitzat i en un 10,1% per circulant. 
Quant a 2010, la variació més significativa es produeix en “Infraestructures i béns 
destinats a l’ús general” que amb un increment de 346,1 milions d’euros, 
augmenta un 9,7%. 
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Quant al passiu, els “Fons propis” representen un -11%, els “Creditors a llarg 
termini” representen el 48,3% i els “Creditors a curt termini” el 62,7%. 

Els fons propis que, des de 2010 presenta un saldo deutor a conseqüència dels 
resultats negatius acumulats, és l’epígraf que mostra la variació més important 
durant 2011, ja que incorpora el resultat negatiu obtingut en el dit exercici per un 
import de 6.648 milions d’euros. 

Els epígrafs de creditors a llarg i curt termini han augmentat en un 7,5% i 59% 
respectivament. En el curt termini destaquen els increments dels saldos dels 
“Creditors pressupostaris” per 3.423,1 milions d’euros, i dels saldos d’”Altres 
creditors” per 1.982,6 milions d’euros. 

És important indicar el deteriorament produït en el fons de maniobra de 
l’Administració, i observem que la diferència entre l’”Actiu circulant” i els 
“Creditors a curt termini”, puja al tancament de l’exercici de 2011 a la quantitat 
negativa de 15.525,6 milions d’euros, cosa que comporta el 87,4% del total del 
balanç (8.808,1 milions d’euros en 2010 amb el 50,7% del total). 

L’elevat fons de maniobra negatiu al tancament de l’exercici de 2011, és un 
indicador de la delicada situació de liquiditat i de solvència a curt termini de 
l’Administració de la Generalitat, tal com vam posar de manifest en l’Informe de 
l’exercici de 2010. 

En l’anàlisi de les xifres del balanç i de les seues variacions s’ha de considerar 
l’efecte que puguen tenir tots els ajusts, reclassificacions i d’altres incidències que 
es descriuen en els apartats corresponents d’aquest Informe. 

5.2 Immobilitzat no financer 

Les “Inversions destinades a l’ús general” pugen a 8.675,9 milions d’euros a 31 
de desembre de 2011 i les “Immobilitzacions materials” a 4.913,7 milions 
d’euros. Tots dos epígrafs sumen un total de 13.589,6 milions d’euros, import que 
representa el 85,1% del total de l’immobilitzat i el 76,5% del total de l’actiu del 
balanç. 

Com en informes anteriors, assenyalem les següents circumstàncies que afecten 
aquests epígrafs, i en recomanem l’esmena: 

a) Resulta necessari finalitzar, en el més breu termini possible, les tasques de 
comprovació, actualització i sistematització de les dades que es troben en 
l’inventari de la Generalitat. Així mateix, hauran de desenvolupar-se els 
procediments pertinents a fi de conciliar la informació continguda en les 
aplicacions de l’inventari amb la comptabilitat de la Generalitat. 

b) El balanç no recull les amortitzacions dels béns subjectes a depreciació. 
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c) La memòria del Compte de l’Administració s’hauria de completar amb 
informació explícita sobre les bases de presentació i normes de valoració 
aplicades pel que fa a aquests immobilitzats. 

Conveni de col·laboració amb CIEGSA 

En l’exercici de 2011 s’ha comptabilitzat en el compte “D’altre immobilitzat 
material, servei educatiu” amb abonament al compte “Proveïdors d’immobilitzat a 
llarg termini, CIEGSA”, la quantitat de 6,9 milions d’euros, que afegida a l’import 
incorporat en els exercicis anteriors suma un total comptabilitzat de 251,4 milions 
d’euros. 

La quantitat comptabilitzada es refereix al valor de les construccions 
inventariades, sense comptar el sòl. Els edificis figuren pel seu valor venal segons 
les valoracions realitzades en la majoria dels casos per una empresa externa en 
2002 i 2005, i en uns altres casos pel Servei de Gestió Immobiliària de la CEHO. 
El valor venal assignat als edificis no està determinat pel seu valor de mercat o 
d’inversió, sinó com a construcció finalista destinada al servei públic o docent. 

És important assenyalar que la valoració venal és diferent a la valoració del cost 
de construcció comptabilitzada per CIEGSA. 

Pel que fa a la conciliació de dades de valoració de l’inventari i els corresponents 
a la inversió efectuada per CIEGSA en els immobles relacionats, s’indica en un 
informe de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 
que només coincidirà quan s’haja facilitat en tots els casos la documentació 
corresponent a la declaració d’obra nova. 

Conseqüentment amb l’anterior, s’han de continuar les tasques d’actualització de 
l’inventari i de conciliació de dades amb CIEGSA per tal que en el balanç figure, 
en els comptes corresponents de l’immobilitzat, el valor de totes les obres 
d’infraestructura educativa i equipament escolar posats a disposició de la 
Conselleria d’Educació, i rebudes per aquesta Conselleria de conformitat, a 
l’empara del conveni de col·laboració subscrit entre ambdues entitats el 5 de 
febrer de 2001. Com a contrapartida en els comptes de passiu es distingiran els 
venciments a curt i llarg termini en cada cas. 

En els comptes anuals retuts de CIEGSA de l’exercici de 2011, fiscalitzats per 
aquesta Sindicatura en l’informe de la dita empresa, figura en un compte per a 
cobrar de la Generalitat, el valor dels béns lliurats, que puja a 2.472,5 milions 
d’euros a 31 de desembre de 2011. 

Segons el dit conveni, les obres d’infraestructura seran finançades per la 
Generalitat, principalment a través d’ampliacions de capital amb data límit de 31 
de desembre de 2015, sense perjudici que aquesta data puga ser ampliada 
posteriorment. 
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A més a més, s’hauria de comptabilitzar l’amortització acumulada dels béns 
negligibles que controla la Generalitat (construccions i mobiliari), des de la seua 
posada en funcionament. 

Pel que fa a CIEGSA i, com a fet posterior, cal indicar que l’article 29 del  Decret 
Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell,  de Mesures de Reestructuració i 
Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, 
considera l’extinció d’aquesta societat, després d’incorporar les seues  accions i la 
cessió global del seu actiu i passiu a favor de l’entitat Infraestructures de la 
Generalitat, raó per la qual, efectuada l’extinció, qualsevol esment a CIEGSA 
caldrà entendre que es realitza a la dita entitat. 

5.3 Inversions financeres permanents 

Aquest epígraf del balanç presenta un saldo a 31 de desembre de 2011 de 1.409,3 
milions d’euros, cosa que representa el 7,9% del total actiu. 

En l’apartat 8.7 de l’Informe analitzem el capítol 8 del pressupost de despeses que 
recull la inversió realitzada durant 2011 en actius financers. 

a) Cartera de valors a llarg termini 

A 31 de desembre de 2011 puja a 2.869,3 milions d’euros. Durant l’exercici de 
2011 han tingut lloc addicions a aquest compte per un total de 340,7 milions 
d’euros i baixes per 1,6 milions d’euros. Les addicions comprenen 238,7 milions 
d’euros per aportacions dineràries en el capital de societats mercantils públiques i 
102 milions d’euros d’aportacions als fons patrimonials d’empreses públiques no 
societàries, amb el detall individualitzat que figura en la nota 4F de la memòria. 

Com hem indicant en informes anteriors, la nota de la memòria s’hauria de 
completar amb la informació relativa a totes les inversions financeres, tant en 
capital com en patrimoni, segons requereix la regla 28 de la Instrucció de 
Comptabilitat. 

b) D’altres inversions i crèdits a llarg termini 

Aquest capítol, que puja a 77,2 milions d’euros a 31 de desembre de 2011, 
comprén els saldos a favor de l’Administració de la Generalitat per préstecs, 
crèdits o acomptes reintegrables concedits a llarg termini a empreses i entitats tant 
públiques com privades. 

Durant 2011 ha tingut un increment net d’addicions i amortitzacions per import de 
5,2 milions d’euros. Entre les addicions figuren 5,3 milions d’euros en concepte 
de préstecs a dues universitats públiques valencianes (UV i UPV campus 
excel·lència). 

Segons hem indicat en informes anteriors, no és possible comprovar la 
composició detallada ni l’adequada valoració d’aquest epígraf ja que el sistema 
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d’informació comptable només ofereix la informació relativa als moviments 
anuals d’aquests conceptes, però no la històrica detallada de les operacions 
registrades. 

c) Provisions 

La provisió per depreciació puja a 1.531,6 milions d’euros, el desglossament de la 
qual per entitats la mostren en la nota 4F de la memòria. En 2011 la dotació a la 
provisió ha pujat a 308,8 milions d’euros. 

5.4 Deutors 

La composició del capítol “Deutors pressupostaris” la mostrem en el quadre 
següent, en milions d’euros: 
 

Deutors pressupostaris 31-12-2011 31-12-2010 

Exercici corrent 451,7 510,6 

Exercicis tancats 672,6 619,6 

Exercicis tancats, drets definits 633,1 633,1 

Total 1.757,4 1.763,3 

Quadre 5.3 

Els drets pendents de cobrament de l’exercici corrent coincideixen amb la 
liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici de 2011, i l’analitzem en 
l’apartat 9 de l’Informe. 

Els drets pendents de cobrament d’exercicis tancats coincideixen amb la 
liquidació que figura en la nota 4E.4 de la memòria, i l’analitzem en l’apartat 10.6 
de l’Informe. 

A 31 de desembre de 2011 la provisió per a insolvències puja a 381,3 milions 
d’euros. La seua anàlisi la realitzem en l’apartat 10.6 de l’Informe. 

5.5 Tresoreria 

La composició d’aquest epígraf de l’actiu del balanç la mostrem tot seguit, en 
milions d’euros: 
 

Tresoreria 31-12-2010 31-12-2009 

Bancs i institucions de crèdit 260,8 611,5 

Acomptes de caixa fixa 0,1 0,1 

Total 260,9 611,6 

Quadre 5.4 
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La revisió de la tresoreria figura en l’apartat 10.3 de l’Informe. 

5.6 Fons propis 

A 31 de desembre de 2011 els fons propis presenten un saldo negatiu per import 
de 8.561,6 milions d’euros (1.913,6 milions d’euros en 2010). En la seua 
composició destaquen les següents partides: el compte de “Patrimoni”, per import 
de 2.867,0 milions d’euros, sense variació des de 2002; el compte de “Resultats 
d’exercicis anteriors”, amb saldo deutor de 4.780,6 milions d’euros, que reflecteix 
els resultats dels exercicis de 2002 a 2010; el compte “Resultats de l’exercici”, per 
import negatiu de 6.648 milions d’euros, que recull el resultat econòmic i 
patrimonial de l’exercici de 2011. 

5.7 Creditors a llarg termini 

Els creditors a llarg termini que figuren en el passiu del balanç tenen la següent 
composició, en milions d’euros: 

 

Creditors a llarg termini Saldos 

31-12-2011 

Saldos 

31-12-2010 

Obligacions i bons (150) 5.132,5 5.757,5 

Deutes en moneda estrangera (158) 140,2 218,1 

Deutes amb entitats de crèdit (170) 1.698,8 1.619,6 

D’altres deutes (171, 173) 2.042,7 791,9 

Total 9.014,2 8.387,1 

Quadre 5.5 

El deute públic instrumentat en emprèstits i d’altres emissions anàlogues (comptes 
150 i 158) i el deute amb entitats de crèdit (compte 170) pugen a un total de 
6.971,5 milions d’euros. En l’estat del deute que figura en la memòria consta per 
import de 7.670,2 milions d’euros (vegeu quadre 11.2). Segons indiquem en la 
nota 2.2 de l’apartat 1 del Compte de l’Administració, la diferència entre ambdós 
imports respon a les operacions reclassificades en el balanç atenent el termini de 
venciment, i té una composició similar a la indicada en l’Informe de 2010. 

El capítol de “D’altres deutes” comprén els següents comptes (171 i 173), dels 
quals se n’informa en la dita nota 2.2 : 

- “Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini”: deute amb CIEGSA per 
import de 251,4 milions d’euros (vegeu apartat 5.2). 

- “Deutes a llarg termini” per saldo a favor de l’Estat derivat de les 
liquidacions definitives del finançament de les comunitats autònomes dels 
anys 2008 i 2009, per a compensar a partir de 2012 per un total de 1.747,2 
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milions d’euros, desglossades en 1.365,8 milions d’euros de la liquidació 
de 2009 (vegeu apartat 9.3) i 381,4 milions d’euros de la liquidació de 
2008. 

- “D’altres deutes a llarg termini” per préstecs rebuts de l’Estat: 44,1 milions 
d’euros. 

5.8 Creditors a curt termini 

a) Emissions de deute i deutes amb entitats de crèdit 

Figuren en els epígrafs I, II i part del III de l’apartat D) del passiu del balanç, i 
tenen la següent composició: 
 

Emissions de deute i deutes amb entitats de crèdit 
Saldos 

31-12-2011 

Saldos 

31-12-2010 

Deutes representats en uns altres valors negociables 3.251,4 2.479,4 

Deutes en moneda estrangera 77,8 102,6 

Deutes a curt termini (només entitats financeres) 

Interessos d’obligacions i uns altres valors negociables 

Préstecs i d’altres deutes 

Deutes per interessos 

3.684,9 

231,3 

182,8 

51,8 

2.016,5 

162,8 

182,8 

38,2 

Total 7.480,0 4.982,3 

Quadre 5.6 

El deute públic instrumentat en emprèstits i d’altres emissions anàlogues i el deute 
amb entitats de crèdit puja, a curt termini, a un total de 7.014,1 milions d’euros 
(sumatori dels tres primers conceptes del quadre 5.7). En l’estat del deute que 
figura en la memòria consta per 6.315,4 milions d’euros (vegeu quadre 11.2). La 
diferència entre els dos imports s’ha explicat en l’apartat 5.7 anterior. 

Quant als altres comptes, se n’informa en la nota 2.3 de l’apartat 1 del Compte de 
l’Administració. 

Així, els capítols d’“Interessos d’obligacions i d’altres valors negociables” i de 
“Deutes per interessos” apleguen els comptes d’interessos meritats no vençuts al 
tancament de l’exercici, que sumen un total de 283,1 milions d’euros, 266,1 dels 
quals corresponen al deute públic (vegeu l’apartat 11.3). 

D’altra banda, en el capítol de “Préstecs i d’altres deutes” figura el compte de 
“Deutes amb entitats de crèdit a curt termini”, que comprén el saldo disposat en 
pòlisses de crèdit per a operacions de tresoreria (vegeu apartat 11.6). 
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b) Creditors pressupostaris 

La seua composició és la següent, en milions d’euros: 

 

Creditors pressupostaris 31-12-2011 31-12-2010 

400. Per pressupost de despeses corrents 2.680,0 2.000,3 

401. Per pressupost de despeses tancades 893,2 331,1 

409. Per operacions pendents d’aplicar a pressupost 2.218,2 36,9 

Total 5.791,4 2.368,3 

Quadre 5.7 

Comptes 400 i 401 

El saldo del compte 400, que reflecteix el saldo dels creditors per pressupost 
corrent, coincideix amb la liquidació del pressupost de despeses de l’exercici de 
2011, que analitzem en l’apartat 8 de l’Informe. 

El saldo del compte 401, que mostra el saldo dels creditors per pressuposts 
tancats, coincideix amb la liquidació que figura en la nota 4D.8 de la memòria, 
que analitzem en l’apartat 10.4 de l’Informe. 

Els dos comptes anteriors inclouen un total de 1.095,2 milions d’euros de saldos 
amb uns altres ens públics integrants del Compte General de la Generalitat 
(entitats autònomes, empreses i fundacions), universitats públiques i cambres de 
comerç de la Comunitat Valenciana. 

La revisió d’una mostra dels saldos amb aquestes entitats ha posat de manifest els 
següents aspectes importants: 

- En la major part dels creditors revisats hem verificat la coincidència dels 
saldos que figuren en el Compte de l’Administració amb la informació 
comptable retuda de les dites entitats, o hem comprovat la racionalitat de 
les partides que integren la conciliació entre els imports corresponents. 

 De les entitats compreses en aquesta situació podem assenyalar el saldo 
amb CIEGSA per les operacions derivades del conveni de 5 de febrer de 
2001, que hem comentat en l’apartat 5.2 d’aquest Informe. 

 Així  mateix, la comptabilitat de les operacions de finançament dels plans 
d’inversió de les universitats públiques valencianes la comentem en 
l’apartat 10.5. 

- En alguns creditors de la mostra no hem pogut realitzar les comprovacions 
esmentades, en no contenir la informació suficient en els comptes anuals 
retuts i informes d’auditoria, i hem observat diferències importants entre 
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els saldos pendents de pagament que consten en el Compte de 
l’Administració i els pendents de cobrament que figuren en els comptes 
anuals retuts d’aquestes entitats. 

 Podem destacar en aquesta situació les diferències existents amb les 
següents entitats públiques: 

- Institut Valencià d’Habitatge (IVHSA). El pendent de pagament amb 
aquesta empresa pública puja a 5,1 milions d’euros. En els comptes 
anuals de l’IVHSA figura un saldo per a cobrar de l’Administració de la 
Generalitat per import de 125,5 milions d’euros. L’informe d’auditoria 
retut, juntament amb els comptes anuals de l’IVHSA, expressa una 
opinió amb limitació a l’abast quant al dit saldo, en “existir diferències 
irreconciliables entre el saldo que presenten els comptes anuals de la 
societat i la confirmació de saldos per part de tercers i no n’hem pogut 
verificar la racionalitat per procediments alternatius”. En l’informe de 
fiscalització que ha realitzat aquesta Sindicatura sobre aquesta empresa, 
també expressem una excepció per limitació a l’abast en els saldos amb 
l’Administració. 

- VAERSA, Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus SAU. El 
pendent de pagament amb aquesta empresa pública  és de 31,3 milions 
d’euros. En els comptes anuals de VAERSA figura un saldo per a 
cobrar de l’Administració de la Generalitat per import de 23,3 milions 
d’euros, respecte al qual l’informe d’auditoria retut juntament amb 
aquests comptes expressa una opinió favorable. En l’informe de 
fiscalització que ha realitzat aquesta Sindicatura sobre aquesta empresa, 
expressem una excepció per limitació a l’abast en els saldos amb 
l’Administració. 

- Institut Valencià de Finances (IVF). El pendent de pagament amb 
aquesta entitat pública puja a 18,6 milions d’euros. En els comptes 
anuals de l’IVF figura un saldo per a cobrar de l’Administració de la 
Generalitat per import de 21,5 milions d’euros. L’informe d’auditoria 
retut juntament amb els dits comptes no expressa cap excepció respecte 
al dit saldo. En l’informe de fiscalització de la Sindicatura sobre la dita 
empresa, no en fem cap esment, ja que no entra en l’abast de la revisió 
realitzada en 2011. 

En tots aquest casos, com es va recomanar en l’Informe de 2010, s’haurien 
d’adoptar les mesures adequades per a coordinar i formalitzar les 
conciliacions i anàlisis de la coherència i adequació del tractament 
comptable en els respectius comptes anuals, a fi de millorar la imatge fidel 
de les activitats realitzades.  
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Compte 409 

Segons indiquem en l’apartat 1 del Compte de l’Administració, el compte 409 
aplega les obligacions derivades de despeses realitzades o béns o serveis rebuts 
per a les quals no s’ha produït la seua aplicació a pressupost per raons justificades. 
El seu desglossament per aplicacions pressupostàries i seccions, figura en l’apartat 
4D.7 de la memòria. 

L’increment del saldo d’aquest compte és una de les  variacions més significatives 
dels comptes anuals de 2011, i presenta un import al tancament de  l’exercici de 
2.218,2 milions d’euros que ha estat dotat a càrrec de les partides següents: 

 

Comptes Descripció Milions euros 

Grup 2 Immobilitzat 20,0 

Subgrups 62-63 D’altres despeses de gestió corrent 894,6 

Subgrup 65 Transferències i subvencions 273,4 

679 Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors 1.030,2 

 Total abonat al compte 409 2.218,2 

Quadre 5.8 

Gran part del saldo del compte 409 correspon a la Conselleria de Sanitat que, amb 
2.049,1 milions d’euros representa el 92,4% del total. La xifra de la dita 
Conselleria es desglossa  en dos components: 

- D’una banda, 256,6 milions d’euros corresponents a les factures de 
farmàcia dels mesos d’agost (part), setembre i octubre de 2011. 

- I la resta, 1.792,5 milions d’euros, corresponent a la major part de les 
factures del deute sanitari que s’han comptabilitzat com a requisit 
d’incloure’ls en el mecanisme  extraordinari de pagaments a proveïdors. 

L’anàlisi dels dos components l’efectuem  en l’apartat 8.1.f d’aquest Informe. 
 

c) Creditors no pressupostaris 

Presenten la següent composició, en milions d’euros: 
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Creditors no pressupostaris 31-12-2011 31-12-2010 

Creditors per periodificació despeses pressupostaris 2.273,8 2.514,7 

Despeses Conselleria Sanitat 1.157,0 1.398,3 

PPF Sistema Públic Universitari Valencià 672,1 672,1 

D’altres 444,7 444,3 

D’altres creditors no pressupostaris 365,8 196,0 

SERVOF 368,4 200,8 

Diferències anys anteriors (13,9) (13,9) 

D’altres 11,3 9,1 

Total 2.639,6 2.710,7 

Quadre 5.9 

Entre les partides que componen el compte “Creditors per periodificació de 
despeses pressupostàries” destaquen les despeses de la Conselleria de Sanitat, que 
analitzem en l’apartat 8.1.f d’aquest Informe, per a imputar-les 
pressupostàriament als exercicis de 2012 a 2017. 

Sense variació respecte a l’exercici anterior, el compte “PPF sistema públic 
universitari valencià” presenta un saldo de 672,1 milions d’euros que correspon al 
deute pendent derivat dels convenis subscrits en 2008 per la Conselleria 
d’Educació amb les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana pel 
que fa al finançament de les despeses corrents de l’antic Pla Plurianual de 
Finançament (PPF) del Sistema Públic Universitari Valencià. 

Amb data 10 d’octubre de 2011, la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació i 
les cinc universitats, han subscrit sengles convenis de modificació als signats en 
2008 i es va acordar, entre altres aspectes, l’ajornament del pagament de les 
anualitats 2011 i 2012 i la seua distribució entre 2013 a 2022, i que amb aquesta 
finalitat es recalculen. 

Tenint en compte aquesta reprogramació d’anualitats, la presentació en el curt 
termini del saldo pendent a 31 de desembre de 2011 no és correcta, i hauria 
d’haver sigut reclassificat als comptes corresponents  de llarg termini. 

El compte “D’altres”, presenta un saldo de 444,7 milions d’euros i comprén, a 
més de les periodificacions per expedients de contractació del sistema 
d’abonament total del preu –337,9 milions d’euros–, els saldos pendents de tres 
convenis de reconeixement de deute amb TRAGSA, Societat Estatal Correus i 
Telègrafs, SA i Iberdrola, per un import total de 106,8 milions d’euros, els quals 
s’aprova imputar-los per quotes constants a pressuposts d’exercicis següents. Els 
seus saldos a llarg termini haurien d’haver sigut presentats en els comptes 
corresponents. 
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Quant al capítol “D’altres creditors no pressupostaris”, en l’apartat 10.7 de 
l’Informe comentem els saldos i moviments d’aquests comptes. El saldo deutor de 
13,9 milions d’euros és antic i hauria de regularitzar-se. 

El compte “SERVOF”, presenta un saldo creditor de 368,4 milions d’euros pels 
fons procedents de l’Administració de l’Estat pendents de transferir a la dita 
entitat. En la informació comptable del SERVOF, figura un compte per a cobrar 
per un import de 291,7 milions d’euros i la  diferència és deu als ajusts practicats 
per aquesta entitat a tenor de l’execució real dels seus projectes de despeses. 

d) Resta de creditors a curt termini 

Tenen la següent composició, en milions d’euros: 

 

Denominació 31-12-2011 31-12-2010 

HP creditor per diversos conceptes 325,4 127,9 

Organismes de previsió social creditors 302,0 249,8 

Hisenda Pública, IVA repercutit 0,7 0,7 

Administracions públiques 628,1 378,4 

D’altres partides pendents d’aplicació 121,9 149,2 

D’altres deutes 468,6 127,1 

D’altres creditors (sense entitats de crèdit) 590,5 276,3 

Fiances rebudes a curt termini 168,3 168,3 

Dipòsits rebuts a curt termini 16,6 4,9 

Fiances i dipòsits rebuts 184,82 173,2 

Quadre 5.10 

La quantitat de 468,6 milions d’euros que figura en “D’altres deutes” és la part 
per a compensar en 2012 de les liquidacions definitives dels recursos del sistema 
de finançament de les comunitats autònomes, i comprenen 341,4 milions d’euros 
de la liquidació de 2009 (vegeu l’apartat 9.3) i 127,1 milions d’euros de la 
liquidació de 2008. 

Pel que fa a les diferències antigues entre els saldos del balanç i els de l’estat 
d’operacions no pressupostàries, principalment dels comptes, “Organismes de 
previsió social creditors” i “D’altres partides pendents d’aplicació”, mantenim la 
recomanació de regularitzar-les comptablement  
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6. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC I PATRIMONIAL 

6.1 Aspectes generals 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de l’Administració de la Generalitat 
corresponent a l’exercici de 2011, juntament amb les xifres de l’exercici de 2010, 
el recollim en els següents quadres, en milions d’euros: 

 

HAVER 2011 2010 Variació 

B) INGRESSOS 9.295,2 11.195,6 (17,0%) 

1. Ingressos de gestió ordinària 7.888,5 6.422,7 22,8% 

a) Ingressos tributaris 7.863,4 6.401,6 22,8% 

a.1) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2.890,9 2.574,1 12,3% 

a.3) Impost sobre Successions i Donacions 170,0 174,1 (2,3%) 

a.4) Impost sobre el Patrimoni 0,5 3,7 (86,9%) 

a.6) Impost Transmissions Patrimonials i AJD 751,5 926,7 (18,9%) 

a.7) Impost sobre el Valor Afegit 2.049,5 978,4 109,5% 

a.8) Imposts especials 1.588,1 1.328,9 19,5% 

a.9) Impost sobre el joc del bingo 0,0 0,0 - 

a.11) Taxes por prestació de serveis 223,1 198,5 12,4% 

a.12) Taxes fiscals 189,7 217,2 (12,6%) 

c) Prestacions de serveis 25,1 21,0 19,3% 

c.1) Preus públics per prestació de serveis 25,1 21,0 19,3% 

2. D’altres ingressos de gestió ordinària 321,2 612,1 (47,5%) 

a) Reintegraments 212,5 504,7 (57,9%) 

c) D’altres ingressos de gestió 61,7 64,9 (5,0%) 

d)   Ingressos de participacions de capital 0,0 0,0 - 

e) Ingressos d’uns altres valors negociables 0,0 0,0 - 

f) D’altres interessos i ingressos assimilats 46,9 42,4 10,7% 

3. Transferències i subvencions 1.041,7 4.075,8 (74,4%) 

a) Transferències corrents 479,5 3.418,3 (86,0%) 

b) Subvencions corrents 344,5 318,7 8,1% 

d) Subvencions de capital 217,8 338,8 (35,7%) 

4. Beneficis i ingressos extraordinaris 43,8 85,0 (48,5%) 

d) Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis 43,8 85,0 (48,5%) 

DESESTALVI 6.648,1 2.713,7 145,0% 

Quadre 6.1  
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DEURE 2011 2010 Variació 

A) DESPESES 15.943,2 13.909,3 14,6% 

1. Despeses de funcionament 9.456,9 8.391,1 12,7% 

a) Despeses de personal 5.121,1 5.256,9 (2,6%) 

a.1) Sous, salaris i assimilats 4.440,0 4.567,5 (2,8%) 

a.2) Càrregues socials 681,1 689,3 (1,2%) 

b)  Prestacions socials 9,0 7,5 18,9% 

d)  Variació de provisions de tràfic 75,4 2,9 2.466,6% 

e) D’altres despeses de gestió 3.269,3 2.415,7 35,3% 

e.1) Serveis exteriors 3.264,0 2.409,0 35,5% 

e.2) Tributs 5,3 6,7 (21,6%) 

f) Despeses financeres i assimilables 673,4 476,8 41,2% 

g) Variació de la provisió d’inversions financeres 808,8 231,2 33,6% 

2. Transferències i subvencions 5.292,6 5.293,4 0,0% 

a) Transferències corrents 48,4 51,3 (5,5%) 

b) Subvencions corrents 3.981,7 3.859,8 3,2% 

c) Transferències de capital 3,1 4.6 (34,0%) 

d) Subvencions de capital 1.259,3 1.377,6 (8,6%) 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 1.193,8 224,8 431,1% 

c) Despeses extraordinàries 1,6 0,2 887,5% 

d) Despeses i pèrdues d’uns altres exercicis 1.192,2 224,6 430,7% 

ESTALVI - - - 

Quadre 6.2 

En 2011 els ingressos han sigut de 9.295,2 milions d’euros amb una  disminució 
del 17% respecte de l’exercici anterior, mentre que les despeses sumen un total  de 
15.943,2 milions d’euros, i han augmentat un 14,6%. El resultat de l’exercici de 
2011 és negatiu (desestalvi) per un total de 6.648,1 milions d’euros, un 145% més 
negatiu que en 2010. 

Pel que fa als ingressos, les variacions més significatives es produeixen en 
l’epígraf d’”Ingressos tributaris”, el qual augmenta un 22,8%; i principalment el 
de “Transferències”, que disminueix un 74,4%. 

Les despeses, mostren augments significatius en els capítols de “Serveis 
exteriors”, 35,5%; “Despeses  financeres”, 41,2%; “Variació de provisió 
d’inversions financeres”, 33,6% i “Despeses i pèrdues d’altres exercicis”, 430,7%. 
Les  variacions negatives s’han produït principalment en el capítol de “Despeses 
de personal”, que ha diminuït un 2,6%. 
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6.2 Despeses de personal  

El subgrup “Despeses de personal” inclou les retribucions al personal, qualsevulla 
que siga la forma o el concepte pel qual se satisfacen, quotes als règims de 
Seguretat Social i de pensions del personal al seu servei i les altres despeses de 
caràcter social del personal dependent de la Generalitat, per un total de 5.121,1 
milions d’euros. Representen el 32,1% del total de despeses de 2011 (el 37,8% en 
2010). 

Les obligacions reconegudes en el capítol 1 de despeses de personal en la 
liquidació del pressupost de la Generalitat han pujat a 5.161,3 milions d’euros. La 
diferència de 40,2 milions d’euros sorgeix principalment de la comptabilitat de les 
despeses del concepte “Alts òrgans de la Generalitat Valenciana” del capítol 1 del 
pressupost com a despeses de “Transferències corrents” del compte del resultat 
econòmic i patrimonial. 

Els resultats de la revisió en detall de les despeses de personal els mostrem en 
l’apartat 8.2 d’aquest Informe: 

6.3 Variació de provisions de tràfic 

El seu import a 31 de desembre de 2011 puja a 75,4 milions d’euros, format per 
les pèrdues per crèdits incobrables, 82,5 milions d’euros, menys l’aplicació de 7,1 
milions d’euros. En 2011 no se n’ha realitzat cap dotació. L’anàlisi de la provisió 
per a insolvències la realitzem en l’apartat 10.6 de l’Informe. 

6.4 D’altres despeses de gestió 

L’import d’aquest epígraf comprén les obligacions reconegudes en el capítol 2 del 
pressupost de despeses, 2.547,0 milions d’euros, més/menys les imputacions als 
comptes 409 i 411, principalment. Representen el 20,5% del total de despeses de 
2011 (el 17,4% en 2010). 

L’augment de 2011 es deu principalment a la comptabilitat de despeses amb 
l’abonament al compte 409. 

6.5 Despeses financeres i assimilables 

La diferència entre l’import d’aquest epígraf i el total de les obligacions 
reconegudes en el capítol 3 del pressupost de despeses és conseqüència, 
principalment, del registre en el sistema financer i patrimonial de la periodificació 
amb criteris financers dels interessos meritats en l’exercici. 

En l’apartat 8.5 d’aquest Informe realitzem els comentaris pertinents quant a la 
fiscalització d’aquestes despeses.  
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6.6 Variació de la provisió per a inversions financeres 

Durant l’exercici de 2011, s’ha dotat la quantitat de 308,8 milions d’euros a la 
provisió per a inversions financeres a fi de registrar la correcció valorativa per 
pèrdues reversibles en valors de l’immobilitzat financer. 

6.7 Despeses de transferències i subvencions 

El subgrup “Transferències i subvencions” comprén els fons concedits per la 
Generalitat, sense contrapartida directa, destinats a finançar operacions corrents i 
de capital, que puja a 5.292,6 milions d’euros en 2011, sense a penes variació 
respecte de 2010. Representen el 33,2% del total de despeses de 2011 (el 38% en 
2010). 

Les obligacions reconegudes en els capítols de transferències corrents i de capital 
del pressupost de despeses pugen a 4.980,2 milions d’euros (vegeu quadres 8.1 i 
8.3), i sorgeix una diferència 312,4 milions d’euros amb les despeses de 
transferències i subvencions del compte de resultat econòmic i patrimonial, que 
s’explica principalment per les imputacions al compte 409, i la comptabilitat dels 
capítols 1, 2, 6 i 8 corresponents als “Alts òrgans de la Generalitat”, en els 
comptes 650 “Transferències corrents” i 655 “Transferències de capital” del 
compte del resultat econòmic i patrimonial. 

6.8 Pèrdues i despeses extraordinàries 

El seu import a 31 de desembre de 2011 és de 1.193,8 milions d’euros, amb un 
important augment respecte a 2010, que va ser de 224,8 milions d’euros. 

Segons indica la memòria, les despeses extraordinàries pugen a 1,6 milions 
d’euros, 0,9 milions dels quals corresponen a les baixes per extinció de fundacions 
i empreses públiques. Les despeses i pèrdues d’altres exercicis són 1.192,2 
milions d’euros que corresponen principalment a despeses comptabilitzades amb 
abonament al compte 409. 

6.9 Ingressos 

Els ingressos de gestió ordinària, conformats principalment pels tributaris són, 
amb 7.888,5 milions d’euros en 2011, el component més significatiu dels 
ingressos, i representen un 84,9% del total en 2011, és a dir que han augmentat 
enfront del 57,4 % en 2010.  

Les transferències i subvencions són el segon component en importància i pugen a 
1.041,7 milions d’euros el 2011, amb una significativa disminució en el 
percentatge que en representen respecte al total d’ingressos, i que ha passat de 
l’11,2% en 2011, al 36,4% en 2010. 
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La diferència amb els drets reconeguts pressupostaris obeeix, principalment, a la 
comptabilitat amb signe negatiu en els ingressos econòmics de les liquidacions 
d’exercicis anteriors. 

6.10 Conciliació entre el resultat econòmic i patrimonial i el saldo 
pressupostari 

La memòria del Compte de l’Administració inclou en el seu apartat 4C.3 la 
conciliació entre el resultat econòmic i patrimonial i el saldo pressupostari, amb 
explicació dels seus components, i n’és un resum el següent quadre, en milions 
d’euros: 

 

Resultat econòmic i patrimonial (6.648,1) 

+ Ingressos pressupostaris no econòmics 1.938,6 

+ Despeses econòmiques no pressupostàries 2.848,8 

 - Despeses pressupostàries no econòmiques 1.513,6 

 - Ingressos econòmics no pressupostaris (1.529,3) 

Saldo pressupostari (1.845,1) 

Quadre 6.3 

Els ingressos pressupostaris no econòmics inclouen principalment la major part 
dels drets reconeguts dels capítols 6, 8 i 9 del pressupost d’ingressos. 

Els ingressos econòmics no pressupostaris comprenen les partides següents: amb 
signe negatiu, la devolució que s’ha de realitzar a l’Estat mitjançant compensació 
per la liquidació negativa de l’exercici de 2009; amb signe positiu, les 
devolucions en 2011 de la liquidació negativa de 2008, així com els beneficis per 
modificació de pressuposts tancats i la provisió per insolvències aplicada,  entre 
altres conceptes. 

Entre les “Despeses econòmiques no pressupostàries” més significatives figuren 
les derivades de la comptabilitat amb abonament al compte 409 dels creditors per 
operacions pendents d’aplicar al pressupost, així com els de la periodificació 
d’interessos d’obligacions i bons, les pèrdues per modificació de pressuposts 
tancats i les dotacions a les provisions, entre altres. 

Les ”Despeses pressupostàries no econòmiques” comprenen la major part de les 
obligacions reconegudes dels capítols 6, 8 i 9 del pressupost de despeses, així com 
les anualitats de 2011 corresponents als acords de sanitat i amb les universitats. 
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7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

7.1 Aspectes generals 

L’estat de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici de 2011 consta, 
d’acord amb el PGCPG, de les parts següents: 

a) Liquidació del pressupost de despeses 

b) Liquidació del pressupost d’ingressos 

c) Resultat pressupostari 

Els estats anteriors figuren en els apartats 3A, 3B i 3C del Compte de 
l’Administració, respectivament. 

7.2 Pressupost inicial 

Els pressuposts per a l’exercici de 2011 es van aprovar mitjançant la Llei 17/2010 
de la Generalitat, de 30 de desembre. Per a l’execució dels programes integrats en 
l’estat de despeses del pressupost del sector de l’Administració General es van 
aprovar crèdits inicials per import de 13.713,6 milions d’euros, la distribució dels 
quals, per capítols i per seccions, es pot veure en els quadres 7.1 i 7.2, 
respectivament: 

7.3 Modificacions de crèdit 

a) General 

La memòria del Compte de l’Administració de l’exercici de 2011 inclou en 
l’apartat 4D.1, entre la informació sobre l’execució de la despesa pública, el detall 
de les modificacions de crèdit per seccions i per capítols. 

En 2011 les modificacions pressupostàries han pujat en termes nets a 1.451,6 
milions d’euros, xifra que comporta un increment del 10,6% del pressupost 
inicial. 

El quadre 7.1 mostra les modificacions classificades per capítols i tipus: 
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Capítol pressupostari 
Pressupost 

inicial 
Generacions/ 
anul·lacions 

Dotació 
DL 1/2009 

Ajusts 
capítols 

Incorp. 
romane. 

Total 
modific. 

Pressupost 
definitiu 

1 Despeses de personal 5.278,7 63,6 0,0 (180,9) 0,0 (117,3) 5.161,3 

2 Despeses funcionament 2.265,1 104,2 0,0 209,6 0,0 313,8 2.578,9 

3 Despeses financeres 512,2 0,2 0,0 120,2 0,0 120,4 632,6 

4 Transferències corrents 3.300,0 402,3 0,0 72,6 0,0 474,9 3.774,9 

6 Inversions reals 664,2 8,2 65,4 (149,8) 577,2 500,9 1.165,0 

7 Transferències de capital 1.266,6 32,5 13,7 (118,5) 164,1 91,8 1.358,4 

8 Actius financers 287,5 20,3 0,0 46,8 0,0 67,1 354,6 

9 Passius financers 139,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,5 

Total 13.713,6 631,3 79,0 0,0 741,3 1.451,6 15.165,2 

Quadre 7.1 

Els capítols que més han augmentat els seus crèdits inicials han sigut els 
d’inversions reals i transferències corrents. El de despeses de personal és l´’únic 
capítol que s’ha modificat a la baixa. 

Les modificacions per seccions pressupostàries i per tipus les mostrem en el 
quadre 7.2:  
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Secció pressupostària 
Pressupost 

inicial 
Genera-

cions 
Dotació DL 

1/2009 
Ajusts entre 

seccions 
Incorp. 
roman. 

Total 
modific. 

Pressupost 
definitiu 

Corts Valencianes 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,3 

Sindicatura de Comptes 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 

Consell Valencià de Cultura 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

Consell Jurídic Consultiu 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Presidència  18,7 0,0 0,0 (2,8) 0,0 (2,8) 15,9 

Economia, Hisenda i Ocupació 177,4 0,0 0,0 (20,6) 0,0 (20,6) 156,8 

Justícia i Admin. Públiques 311,0 8,4 0,1 7,4 3,9 19,7 330,6 

Infraestructures i Transports 313,4 7,8 9,9 (7,1) 364,2 374,8 688,2 

Educació  4.273,5 61,8 7,7 (130,8) 19,0 (42,2) 4.231,3 

Sanitat 5.515,3 124,2 0,0 172,9 1,9 299,0 5.814,3 

Indústria, Comerç i Innovació 222,6 0,9 0,1 (6,5) 2,6 (2,9) 219,7 

Agricultura, Pesca i Alimentació 288,7 15,3 2,0 (73,1) 2,2 (53,7) 235,1 

Medi Ambient, Aigua, Urb. i Hab. 260,8 4,1 32,2 (33,1) 79,1 82,3 343,1 

Turisme 64,9 0,0 0,0 (4,9) 0,0 (4,9) 60,0 

Benestar Social 673,4 29,2 7,8 30,9 31,7 99,5 773,0 

Acadèmia Valenciana de la Llengua 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

Cultura i Esports 160,7 1,1 8,7 (17,4) 189,2 181,6 342,4 

Servei del Deute 678,0 0,0 0,0 118,2 0,0 118,2 796,2 

Despeses diverses 527,1 370,5 0,0 (29,6) 0,0 340,9 868,0 

Governació 94,1 0,7 8,0 13,6 11,1 33,4 127,5 

Immigració i Ciutadania 82,4 7,4 2,5 (17,0) 36,4 29,2 111,6 

Comitè Econòmic i Social 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Total 13.713,6 631,3 79,0 0,0 741,3 1.451,6 15.165,2 

Quadre 7.2 

El quadre 7.3 següent, mostra les modificacions per seccions i capítols 
pressupostaris:  
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 Capítol pressupostari 

Secció 1 2 3 4 6 7 8 Total 

Presidència (1,1) (1,2) 0,0 (0,3) (0,1) (0,0) 0,0 (2,8) 

Economia, Hisenda i Ocupació (8,6) (3,5) (0,0) (7,2) (1,1) (4,2) 4,1 (20,6) 

Justícia, Interior i Adm. Públiques (10,1) 18,7 (0,1) 6,4 4,7 0,1 0,0 19,7 

Infraestructures i Transports (3,3) (2,6) (0,0) (0,1) 364,7 16,2 0,0 374,8 

Educació  (73,5) 18,0 0,3 26,8 (0,4) (18,7) 5,3 (42,2) 

Sanitat 4,5 260,8 11,5 100,7 (79,0) 0,5 0,0 299,0 

Indústria, Comerç i Innovació (3,8) (1,5) 0,0 (8,7) 1,9 9,1 0,0 (2,9) 

Agricultura, Pesca i Alimentació (9,9) 1,4 0,5 (2,1) (15,8) (27,8) 0,0 (53,7) 

Medi Ambient, Aigua, Urb. i Hab. (6,1) (6,3) (0,0) (1,2) 83,2 5,3 7,5 82,3 

Turisme (0,9) (0,1) 0,0 (3,5) 0,0 (0,4) 0,0 (4,9) 

Benestar Social (2,6) 16,9 0,4 48,5 29,4 6,9 0,0 99,5 

Cultura i Esports (2,6) (0,5) 0,2 0,2 97,7 97,0 (10,2) 181,6 

Servei del Deute 0,0 0,0 107,1 0,0 0,0 0,0 11,1 118,2 

Despeses diverses 3,9 (6,2) 0,1 317,0 0,0 (23,2) 49,3 340,9 

Governació (1,0) 20,1 0,3 (1,6) 16,6 (1,0) 0,0 33,4 

Solidaritat i Ciutadania (2,2) (0,3) 0,3 0,0 (0,8) 32,1 0,0 29,2 

Total modificacions (117,3) 313,8 120,4 474,9 500,9 91,8 67,1 1.451,6 

Quadre 7.3 

Les seccions que més han augmentat els seus crèdits inicials han sigut 
Infraestructures i Transports, Despeses diverses i Sanitat. 

Les modificacions més importants que han augmentat l’import total dels crèdits 
són de dos tipus: en primer lloc, la incorporació de romanents de l’exercici de 
2010, per un total de 741,3 milions d’euros. En segon lloc, les generacions, 
incloent les dotacions del Decret Llei 1/2009, per un total de 710,3 milions 
d’euros. A més s’han tramitat expedients de modificació per transferències de 
crèdit i d’altres modificacions tècniques. 

b) Romanents de l’exercici de 2010 

La incorporació de romanents de crèdit resulta opcional d’acord amb l’article 30 
del TRLHPG, però aquesta Sindicatura considera que quan resulte aplicable, seria 
convenient incorporar a l’exercici següent els saldos de crèdits en fase de despesa 
autoritzada o compromesa, quan tinguen finançament finalista. 
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En l’Informe de 2010, vam comentar que la liquidació del pressupost de despeses 
del dit exercici presentava romanents de crèdit de 1.178,2 milions d’euros, 741,3 
dels quals tenien un finançament afectat per estar vinculats a l’execució del Decret 
Llei 1/2009. Aquests romanents han sigut incorporats al pressupost de 2011, tal 
com podem observar en els quadres anteriors. 

c) Transferències de crèdit 

La transferència de crèdit més significativa de 2011 es realitza per al programa 
412.23, “Prestacions farmacèutiques” i ha sigut revisada en el curs de la 
fiscalització (vegeu apartat e següent). 

d) Generacions de crèdit 

El desglossament de les generacions de crèdit atenent l’origen dels ingressos, el 
detallem en l’apartat 4E.5 de la memòria i és com segueix: 

 

Origen de l’ingrés Import 

Imposts directes 1,9 

Taxes, preus públics i d’altres ingressos 134,1 

Transferències corrents 442,0 

Transferències de capital 48,0 

Passius financers 84,3 

Total  710,3 

Quadre 7.4 

El grau d’execució dels ingressos utilitzats per al finançament de les 
modificacions de crèdit ha sigut  del 97,3%, i en finalitzar l’exercici es troben 
recaptat en el 88,0%. 

e) Revisió d’expedients de modificacions de crèdits 

La mostra seleccionada per a revisió la detallem en el quadre següent:  
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Núm. Tipus modificació Import 

1 Generació 79,0 

2 Generació/transferència 145,8 

3 Generació/transferència 92,8 

4 Generació 89,7 

5 Transferències 95,9 

6 Generació/transferència 351,5 

7 Ajust tècnic 353,7 

 Total revisat 1.208,4 

Quadre 7.5 

Tot seguit comentem els aspectes més significatius derivats de la revisió 
efectuada: 

a) L’expedient 1 fa referència a l’Acord de 23 de desembre de 2011, del 
Consell, pel qual s’autoritza a recórrer a l’increment de l’endeutament de 
la Generalitat en 79,0 milions d’euros a fi de cobrir l’anualitat 2011 del Pla 
d’Inversió Productiva a Municipis (PIPM) del Decret Llei 1/2009, de 20 de 
febrer, del Consell, pel qual es constitueixen i doten tres plans especials. 
L’execució en 2009 i 2010 dels tres plans es pot consultar en els informes 
de fiscalització dels dits exercicis. 

 Durant 2011, tal com considera el Decret Llei 1/2009, sols ha estat vigent 
un pla, el PIPM, per al qual s’adjudica una dotació màxima de 1.020 
milions d’euros durant el període 2009-2011. 

 Pel que fa a l’exercici de 2011, els crèdits consignats per al PIPM han 
pujat a 820,3 milions d’euros, i comprenen 741,3 milions d’euros de 
romanents de 2010 més els 79 milions d’euros comentats adés. Les 
obligacions reconegudes són 380,8 milions d’euros i són uns romanents 
compromesos de 439,5 milions d’euros que es registren adequadament en 
el càlcul del romanent de tresoreria (apartat 10.2). 

 En el càlcul del resultat pressupostari de l’exercici de 2011 (apartat 7.4) es 
reflecteixen desviacions de finançament negatives per 301,8 milions 
d’euros, diferència entre els 79 milions d’euros de drets reconeguts en 
2011 i les obligacions  reconegudes, 380,8 milions d’euros. 

 Com a resum dels tres exercicis de gestió del PIPM, la informació 
comptable revisada mostra que la dotació total acumulada ha pujat a 
1.013,6 milions d’euros, un 99,4% del total previst amb unes obligacions 
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reconegudes  per 574,1 milions d’euros, que indica un grau d’execució del 
56,6%. 

La dotació dels tres exercicis ha sigut mitjançant un increment de  
l’endeutament de la Generalitat. 

b) En els expedients 2 i 4 hem observat algunes deficiències en l’ompliment 
de determinada documentació requerida per l’Ordre de 22 de març de 
2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, sobre gestió del 
pressupost. 

c) L’expedient 3 té per objecte augmentar els crèdits del capítol 2 del 
programa 612.60, “Despeses diverses”, però no consta una adequada 
justificació sobre la necessitat i destinació concret de la modificació. 

d) En l’expedient 4, els informes de la Direcció General de Pressuposts i 
Despeses haurien d’adequar-se a l’article 16.2 b) de la citada Ordre de 22 
de març de 2005, i incloure en les minoracions de crèdits la justificació de 
la seua disponibilitat per la inexistència de compromisos pendents i/o la no 
vinculació a finançament condicionat. Sobre això, la Conselleria 
responsable dels pressuposts (actualment la d’Hisenda i Administració 
Pública) considera que la disponibilitat dels crèdits utilitzats per a finançar 
despeses queda garantida mitjançant la incorporació a l’expedient dels 
documents de retenció dels crèdits que s’utilitzaran en el finançament. 

e) L’objecte de l’expedient 5 és dotar de crèdit per al pagament de les quotes 
del deute de Sanitat derivades de l’Acord del Consell de 21 d’abril de 
2007, la meritació del qual era conegut en la fase d’elaboració del 
pressupost. Aquesta transferència de crèdit s’ha realitzat minvant el crèdit 
del capítol 4 del programa pressupostari de prestacions farmacèutiques, 
línia que ha hagut de ser incrementada posteriorment (vegeu l’expedient 
7). 

f) L’expedient 7 té per objecte, entre altres, dotar crèdit per un import de 
231,1 milions d’euros per a finançar el pagament de productes 
farmacèutics provinents de receptes mèdiques, qualificats com a despeses 
de reconeixement preceptiu per la Llei de Pressuposts per a 2011. Quant a 
això, podem indicar que aquestes despeses poden ser objecte d’un càlcul 
més ajustat a les necessitats reals de l’exercici per a la seua inclusió en el 
pressupost inicial. 

 D’altra banda, en l’expedient només consta l’Acord, del Consell, pel qual 
queda assabentat i ratifica els ajusts plantejats per la Conselleria, havent de 
considerar que es va haver d’adequar en la seua tramitació i documentació 
al que estableix la normativa amb caràcter general per a les modificacions 
de crèdits. 
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7.4 Resultat pressupostari 

L’estat de liquidació del pressupost de 2011 inclou en l’apartat 3C del Compte de 
l’Administració, el resultat pressupostari que detallem en el quadre següent, en 
milions d’euros: 

 

Concepte 
Drets 

reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Imports 

1. (+) Operacions no financeres 10.773,2 14.061,1 (3.287,9) 

2. (+) Operacions amb actius financers 0,2 354,6 (354,4) 

I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2) 10.773,4 14.415,7 (3.642,3) 

II. Variació neta de passius financers 1.936,7 139,5 1.797,2 

III. Saldo pressupostari de l’exercici (I+II)   (1.845,1) 

4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria  0,0 

5. (-) Desviacions de finançament positives per despeses amb finançament afectat 0,0 

6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat 301,8 

IV. Dèficit de finançament de l’exercici (III+4+5+6) (1.543,4) 

Quadre 7.6 

En l’esmentat apartat 3C de la memòria s’analitza l’evolució interanual del 
resultat pressupostari que, atesa la seua importància, convé comentar en aquest 
apartat de l’Informe. 

El resultat pressupostari de 2011 és negatiu per 3.642,3 milions d’euros, seguint la 
tendència a la baixa dels dos exercicis anteriors, tal com es pot observar en el 
quadre següent: 

 

Concepte 2009 2010 2011 

Drets reconeguts 13.136,1 11.742,8 10.773,4 

Obligacions reconegudes 15.101,7 14.600,1 14.415,7 

Resultat pressupostari  (1.965,6) (2.857,3) (3.642,3) 

Quadre 7.7 

El quadre anterior mostra l’evolució durant els tres últims exercicis del resultat 
pressupostari, i podem observar una disminució dels drets reconeguts que en el 
període analitzat (-18,0%) ha sigut superior a la produïda en les obligacions 
reconegudes (-4,5%), cosa que ha comportat que el resultat pressupostari haja 
disminuït en un 85,3%. 
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Afegint al resultat pressupostari la variació neta de passius financers, s’obté el 
saldo pressupostari, el qual en 2011 és negatiu en 1.845,1 milions d’euros, quan 
en 2010 va ser positiu en 361,4 milions  d’euros, ja que la variació neta de passius 
financers va ser molt major en el dit any. 

Sobre el salo pressupostari de 2011, es practica un ajust positiu en concepte de 
desviacions negatives de finançament per un import de 301,7 milions d’euros 
corresponents al PIPM del Decret Llei 1/2009 (vegeu l’apartat 7.3) i s’obté un 
dèficit de finançament de 1.543,4 milions d’euros en 2011, molt superior al dèficit 
de 2010 que va ser de 379,9 milions  d’euros. 

Pel que fa al resultat pressupostari de l’exercici de 2011, hem de considerar els 
següents aspectes significatius que comentem en uns altres apartats de l’informe: 

a) S’han comptabilitzat en el pressupost de 2011 obligacions derivades de 
despeses realitzades en exercicis anteriors de l’AVS-PASCS per import de 
443,7 milions d’euros (259,2 milions d’euros de farmàcia i 184,5 milions 
d’euros de deute sanitari), i han quedat pendents de comptabilitzar 
despeses realitzades en l’exercici de 2011 per 479,4 milions d’euros de 
farmàcia i 988,7 milions d’euros de deute sanitari generat en 2011. (Vegeu 
apartat 8.1.f). 

b) S’ha produït, com en exercicis anteriors, i atesa la naturalesa de la despesa, 
una inadequada periodificació en la comptabilitat de determinades 
despeses de personal, i s’han registrat 100,3 milions d’euros corresponents 
a 2010 i queden pendents d’imputació 97,9 milions d’euros corresponents 
a 2011, que es l’efecte net sobre el resultat pressupostari de menys despesa 
per 2,4 milions d’euros (apartat 8.2).  
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8. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

8.1 Aspectes generals 

La liquidació del pressupost de despeses figura en l’apartat 3A del Compte de 
l’Administració de la Generalitat i la informació complementària, principalment 
en l’apartat 4D de la memòria. 

a) Liquidació del pressupost de despeses per capítols 

 

Capítol  
Crèdits 

definitius 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments 

Obligacions 
pendents de 
pagament 

Grau 
d’execució 

Grau de 
compliment

1 Despeses de personal 5.161,3 5.161,3 5.135,9 25,4 100,0% 99,5% 

2 Despeses de funcionament 2.578,9 2.546,9 1.778,0 769,0 98,8% 69,8% 

3 Despeses financeres 632,6 632,2 626,3 5,9 99,9% 99,1% 

4 Transferències corrents 3.774,9 3.719,5 3.046,4 673,2 98,5% 81,9% 

6 Inversions reals 1.165,0 740,4 378,3 362,1 63,6% 51,1% 

7 Transferències de capital 1.358,4 1.260,7 582,5 678,2 92,8% 46,2% 

8 Actius financers 354,6 354,6 188,4 166,2 100,0% 53,1% 

9 Passius financers 139,5 139,5 139,5 0,0 100,0% 100,0% 

Total  15.165,2 14.555,2 11.875,2 2.680,0 96,0% 81,6% 

Quadre 8.1 

Com en exercicis anteriors, les “Despeses de personal” són les més significatives 
del pressupost, que han assolit el 35,5% de les obligacions reconegudes totals. Els 
capítols de transferències representen el 25,6% (corrents) i el 8,7% (de capital). 
Les despeses de funcionament representen el 17,5%. 

El grau d’execució, determinat pel nivell d’obligacions reconegudes sobre el 
pressupost definitiu, ha sigut del 96,0% en termes globals, que resulta 
lleugerament superior al de 2010, que va ser de 92,6%. Per sota del grau mitjà 
figuren els capítols d’”Inversions reals”, amb un 63,6%, i el de “Transferències de 
capital” amb un 92,8%. 

El grau de compliment o percentatge que representen els pagaments sobre les 
obligacions reconegudes, aconsegueix un nivell global del 81,6%, lleugerament 
inferior al de 2010 que va ser del 86,4%. Cal ressaltar els baixos graus de 
compliment dels capítols 2 (69,8%), 6 (51,1%) i 7 (46,2%). 

Les obligacions reconegudes netes han tingut l’evolució interanual que mostrem 
en el quadre següent: 
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Capítol  2010 2009 Variació 

1 Despeses de personal 5.161,3 5.297,8 (2,6%) 

2 Despeses de funcionament 2.546,9 2.572,0 (1,0%) 

3 Despeses financeres 632,2 479,2 31,9% 

4 Transferències corrents 3.719,5 3.912,6 (4,9%) 

6 Inversions reals 740,4 647,0 14,4% 

7 Transferències de capital 1.260,7 1.382,4 (8,8%) 

8 Actius financers 354,6 309,1 14,7% 

9 Passius financers 139,5 136,1 2,5% 

Total  14.555,2 14.736,2 (1,2%) 

Quadre 8.2 

En 2011 les obligacions reconegudes totals han disminuït un 1,2% respecte a 
l’exercici anterior, i en destaquen en termes relatius la variació en el capítol 3 amb 
un increment del 31,9%. 
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b) Liquidació del pressupost de despeses per seccions 

 

Secció 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
Obligacions 
pendents de 
pagament 

Grau 
execuc. 

Grau 
compl. 

01 Corts 35,3 35,3 0,9 34,4 100,0% 2,6% 

02 Sindicatura de Comptes 6,3 6,3 4,7 1,6 100,0% 75,0% 

03 Consell Valencià de Cultura 2,0 2,0 0,0 2,0 100,0% 0,0% 

04 Consell Jurídic Consultiu 3,0 3,0 1,5 1,5 100,0% 50,0% 

05 Presidència de la Generalitat 15,9 15,3 12,2 3,1 96,3% 79,5% 

06 Economia, Hisenda i Ocupació 156,8 152,2 90,4 61,8 97,1% 59,4% 

07 Justícia i Adm. Públiques 330,6 326,0 274,4 51,6 98,6% 84,2% 

08 Infraestructures i Transport 688,2 430,3 259,7 170,6 62,5% 60,4% 

09 Educació  4.231,3 4.210,1 3.752,5 457,6 99,5% 89,1% 

10 Sanitat 5.814,3 5.801,9 5.127,5 674,4 99,8% 88,4% 

11 Indústria, Comerç i Innovació 219,7 214,9 63,7 151,3 97,8% 29,6% 

12 Agricultura, Pesca i Alimentació 235,1 221,4 87,5 133,9 94,2% 39,5% 

14 Medi Ambient Agua, Urb. i H. 343,1 251,4 144,5 106,9 73,3% 57,5% 

15 Turisme 60,0 55,3 11,6 43,7 92,1% 20,9% 

16 Benestar Social 773,0 731,0 522,8 208,2 94,6% 71,5% 

17 Acadèmia Val. de la Llengua 4,0 4,0 0,0 4,0 100,0% 0,0% 

18 Cultura i Esport 342,4 262,9 93,9 169,0 76,8% 35,7% 

19 Servei del Deute 796,2 796,2 766,0 30,2 100,0% 96,2% 

20 Despeses diverses 868,0 828,7 577,5 251,2 95,5% 69,7% 

22 Governació 127,5 113,0 41,7 71,4 88,7% 36,9% 

23 Solidaritat i Ciutadania 111,6 93,1 42,4 50,7 83,4% 45,6% 

24 Comité Econòmic i Social 1,0 1,0 0,0 1,0 100,0% 0,0% 

Total 15.165,2 14.555,2 11.875,2 2.680,0 96,0% 81,6% 

Quadre 8.3 

El pressupost de l’Administració de la Generalitat per a l’exercici de 2011 
s’estructura en 22 seccions, que comprenen les conselleries i institucions 
comentades en l’apartat 4.1 (la secció 01 comprén també el Síndic de Greuges), 
més les dues seccions genèriques de servei del deute i despeses diverses. 

Les conselleries d’Educació i Sanitat representen, com en els exercicis anteriors, 
la major part del pressupost de despeses, amb un 68,8% del total de les 
obligacions reconegudes, i ha assolit uns graus d’execució i de compliment 
satisfactoris.  
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El grau de compliment en divuit seccions no ha superat  la mitjana de l’exercici. 

c) Liquidació del pressupost de despeses per programes 

El pressupost està estructurat en 146 programes de despesa, l’estat d’execució dels 
quals es pot consultar en l’apartat 3A.3 de la memòria. 

En el següent quadre detallem, per capítols pressupostaris, les obligacions 
reconegudes per programes ordenats de major a menor volum i agrupats en estrats 
per a facilitar la seua anàlisi (només s’hi detallem els programes més 
significatius): 

 

Quadre 8.4 

Programes 
Capítol del pressupost de despeses 

1 2 3 4 6 7 8 9 Total % 

41222 Assistència sanitària 2.200,3 1.363,0 0,0 6,0 129,7 5,7 0,0 0,0 3.704,6 25,5% 

42230 Ensenyament secundari 1.180,2 111,4 0,0 327,3 5,8 3,2 0,0 0,0 1.627,8 11,2% 

41220 Ensenyament primari 967,8 76,7 0,0 447,3 17,3 4,9 0,0 0,0 1.514,0 10,4% 

41223 Prestacions farmacèutiques 1,9 12,8 0,0 1.281,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1.296,5 8,9% 

4 Més de 1.000 milions  4.350,3 1.563,9 0,0 2.062,3 152,8 13,7 0,0 0,0 8.143,0 55,9% 

42260 Universitat i estudis superiors 1,2 0,2 0,0 277,8 0,0 583,5 5,3 0,0 868,1 6,0% 

01110 Servei del deute 0,0 0,0 604,9 0,7 0,0 0,0 51,1 139,5 796,2 5,5% 

61260 Despeses generals 0,0 0,1 0,1 359,4 0,0 8,1 19,4 0,0 387,0 2,7% 

31360 Ordenac. depend. gest. centres  30,1 125,2 0,0 161,3 11,3 0,0 0,0 0,0 327,9 2,3% 

41224 Prestacions externes 0,0 0,0 0,0 94,3 0,0 1,2 199,9 0,0 295,4 2,0% 

14110 Administració de justícia 0,0 247,8 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 268,8 1,8% 

51320 Infraestructures de transport 160,5 35,3 8,5 25,9 16,8 0,0 0,0 0,0 247,0 1,7% 

31340 Integració social discapacitats 5,4 17,7 1,1 0,0 178,0 6,3 0,0 0,0 208,5 1,4% 

32250 SERVOF 10,0 27,8 0,0 157,4 4,9 2,7 0,0 0,0 202,6 1,4% 

41227 Prestacions externes compl. 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 134,6 0,0 0,0 142,4 1,0% 

72220 Política industrial 0,0 97,7 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 119,5 0,8% 

45710 Foment de l’activitat esportiva 0,9 0,1 0,0 56,9 1,1 60,4 0,0 0,0 119,4 0,8% 

41226 Personal resident 0,2 0,1 0,0 13,9 0,0 87,7 6,0 0,0 107,9 0,7% 

12 Entre 100 i 1.000 milions 103,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,7 0,7% 

58 Entre 10 i 100 milions 312,0 551,9 614,6 1.198,2 212,0 884,4 281,7 139,5 4.194,5 28,8% 

72 Fins a 10 milions 377,7 367,4 17,1 427,0 356,0 349,9 68,4 0,0 1.963,4 13,5% 

146 Total 2011 121,3 63,7 0,5 32,0 19,5 12,6 4,5 0,0 254,2 1,7% 

% 35,5% 17,5% 4,3% 25,6% 5,1% 8,7% 2,4% 1,0% 100,0% 

Total 2010 5.297,8 2.572,0 479,2 3.912,6 647,0 1.382,4 309,1 136,1 14.736,2 

Augment 2011/2010 (2,6%) (1,0%) (31,9%) (4,9%) 14,4% (8,8%) 14,7% 2,5% (1,2%) 
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Els programes més importants, entenent per importants els que superen 
individualment els 1.000 milions d’euros, són quatre, els mateixos que en 
exercicis anteriors, i abasten el 55,9% de les obligacions reconegudes totals del 
pressupost de 2011 (el 59,1% en 2010). 

Igual que en els exercicis anteriors, segueixen en importància els programes 
d’”Universitat i estudis superiors”, que representa el 6,0%, i “Servei del deute”, 
amb un pes relatiu del 5,5% de la despesa total. 

En una anàlisi detallada destaca l’elevat pes relatiu de les despeses de personal del 
programa 412.22 “Assistència sanitària”, que representa el 42,6% del total del 
capítol 1 i que juntament amb els programes d’ensenyament primari i secundari 
absorbeixen el 84,3% de les obligacions reconegudes d’aquest capítol. 

En el capítol 4 de “Transferències corrents”, el programa 412.23 “Prestacions 
farmacèutiques” absorbeix el 34,5% de les obligacions reconegudes totals del 
capítol. 

En el capítol 2, les despeses del programa 412.22 “Assistència sanitària” 
representen el 53,5% del total. 

d) Romanents de crèdit 

La liquidació del pressupost de 2010 presentava romanents de crèdit per un import 
total de 1.178,2 milions d’euros, dels quals 741,3 milions d’euros s’han incorporat 
al pressupost de 2011 i corresponen a projectes i línies de subvenció derivats del 
Decret Llei 1/2009. Durant 2011, dels dits romanents incorporats, s’han reconegut 
obligacions per un total de 356,5 milions d’euros, i queden per incorporar, per 
tant, 384,8 milions d’euros. 

La liquidació del pressupost de despeses a 31 de desembre de 2011 presenta 
(vegeu el quadre 8.1) romanents de crèdit per un import  de 610 milions d’euros,  
439,5 dels quals tenen finançament afectat. El detall per capítols, seccions i 
programes d’aquests romanents figura en l’apartat 4D.2 de la memòria. 

e) Mesures de gestió pressupostària del Consell en 2011 

Les mesures adoptades a fi de donar compliment als objectius pressupostaris en 
matèria de contenció del dèficit s’han concretat en l’Acord d’11 de març de 2011 
del Consell, pel qual es limita el reconeixement d’obligacions dins de cada secció 
pressupostària al percentatge màxim del 70% en els capítols 4, 6 i 7 del 
pressupost. Les limitacions indicades no afecten, entre altres, la cobertura 
d’actuacions en una sèrie de programes pressupostaris en matèria de sanitat, 
educació i serveis socials. 
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Com hem indicat, aquestes mesures podrien retardar l’execució d’algunes 
inversions reals previstes, a més d’originar que el reflex d’algunes obligacions 
reconegudes en el pressupost de despeses es trasllade a exercicis posteriors. 

f) Obligacions d’exercicis anteriors imputades al pressupost de 2011 i 

obligacions no reconegudes a 31 de desembre de 2011 dels capítols 2 i 4 

dels PASCS-AVS. 

Despeses de farmàcia 

Quant al registre comptable de les facturacions per despeses  de  farmàcia cal 
indicar que la fiscalització realitzada ha posat de manifest els aspectes importants 
següents: 

- En el pressupost de despeses de l’exercici de 2011 s’han reconegut 
obligacions corresponents a factures de farmàcia dels mesos de novembre i 
desembre de 2010 per un import de 259,2 milions d’euros. 

- No obstant això, el pressupost de despeses de 2011 no aplega les 
obligacions corresponents a les facturacions de farmàcia dels mesos 
d’agost (part) fins a desembre de  2011, per un total de 479,4 milions 
d’euros. Dites factures han sigut imputades i pagades a càrrec del 
pressupost de despeses de 2012. 

 Aquesta inadequada imputació pressupostària té efectes sobre el resultat 
pressupostari (apartat 7.4) i el romanent de tresoreria (apartat 10.2). 

- De les facturacions esmentades adés, no imputades al pressupost de 2011, 
s’han comptabilitzat en el compte de resultats de 2011 amb abonament al 
passiu del balanç (compte 409), les corresponents als mesos d’agost, 
setembre i octubre per un total de 256,6 milions d’euros. No estan 
comptabilitzades, per tant, en el sistema comptable econòmic i 
patrimonial, les factures de novembre i desembre de 2011, per un total de 
222,8 milions d’euros, que sí que aplega com a despesa les de novembre i 
desembre de 2010 per 259,2 milions d’euros, i té com a efecte que el 
desestalvi de l’exercici de 2011 està sobrevalorat en 36,4 milions d’euros i 
el passiu del balanç infravalorat en 222,8 milions d’euros. 

Deute sanitari 

Segons hem comentat en els informes de fiscalització d’aquesta Sindicatura, el 
deute sanitari està constituït per les obligacions derivades de serveis i 
subministraments realitzats per diverses empreses que no han sigut reconegudes 
en els pressuposts de despeses dels exercicis corresponents. 

És important indicar que la realització indeguda d’aquestes despeses, a més 
d’incidir en l’estabilitat pressupostària, representen incompliments de la 
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normativa aplicable, principalment del TRLHPGV, en adquirir-les sense dotació 
pressupostària; i de l’LCSP per prescindir del procediment de contractació 
establit. 

Els aspectes més importants  de l’evolució del deute sanitari i de les actuacions 
dutes a terme per a liquidar-la, pagar-la i comptabilitzar-la, es poden consultar en 
l’Informe de fiscalització de l’exercici de 2010 i anteriors. 

En els apartats següents en comentarem l’evolució durant 2011 i distingirem el 
deute comptabilitzat en el sistema comptable econòmic i patrimonial, el deute 
pendent de comptabilitzar i les mesures adoptades en 2012. 

a) Deute sanitari comptabilitzat en el compte 411 

Des de l’exercici de 2008, una part d’aquest deute s’ha comptabilitzat basant-se en 
els corresponents acords del Consell, en el sistema comptable econòmic i 
patrimonial. Mitjançant càrrecs als comptes  de resultats i abonaments al passiu 
del balanç, compte 411, “Creditors per periodificació de despeses pressupostàries 
(vegeu l’apartat 5.8.c de l’Informe), que ha tingut el moviment següent durant 
2011. (Els moviments dels anys anteriors poden ser consultats en l’Informe de 
2010): 

 

Comptabilitzat en el compte 411 
Milions  

d’euros 

Saldo a 31-12-2010 1.398,3 

      - Pagaments obligacions exercicis 2002-03-04 

     - Pagaments obligacions exercicis 2006-07-08 

     - Pagaments obligacions C.H.P. Castelló 

(145,5) 

(86,2) 

(9,6) 

Saldo a 31-12-2011 1.157,0 

Quadre 8.5 

Segueixen vigents les recomanacions formulades en informes anteriors, que 
resumim tot seguit: 

- El saldo del compte 411 s’hauria de reclassificar als comptes 
corresponents de deutes a llarg i curt termini amb entitats de crèdit. 

- En la imputació pressupostària de les quotes anuals, s’hauria de registrar 
en el capítol 3 la part de la quota corresponent a la compensació per 
ajornament, calculada amb un criteri financer. 

- El criteri aplicat de no periodificar les despeses d’ajornament hauria de ser 
comentat en la memòria. 
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- Els compromisos derivats dels acords assolits s’haurien d’incloure en 
l’estat de compromisos de despeses amb càrrec a exercicis posteriors que 
forma part de la memòria (vegeu apartat 10.5). 

b) Deute sanitari comptabilitzat en el compte 409 

En l’exercici de 2011, s’han comptabilitzat en el compte 409, “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar a pressupost”, factures per un import de 1.792,5 
milions d’euros (vegeu l’apartat 5.8 b) que per estar incloses en el pla de 
pagaments s’imputaran presumiblement al pressupost de 2012 (aspecte que serà 
objecte de verificació, si s’escau,  en la fiscalització del dit exercici). 

Quant això, cal indicar que amb caràcter previ a computar en el compte 409 les 
factures de Sanitat incloses en el mecanisme extraordinari de pagaments a 
proveïdors, la IGG va dur a terme un pla d’auditories per a comprovar-ne 
l’existència i adequada formalització. 

c) Deute sanitari pendent de comptabilitzar 

Pel que fa a les obligacions pendents de comptabilitzar a 31 de desembre de 2010 
(sense comptar les despeses de farmàcia, el tractament de les quals hem comentat 
abans) en el quadre següent resumim l’evolució durant l’exercici de 2011: 

 

Obligacions no reconegudes 
Milions 

d’euros 

Pendent comptabilitzar segons la Conselleria Sanitat 31-12-2010 1.343,1 

Obligacions imputades al pressupost i regularitzacions (184,5) 

Obligacions no reconegudes generades en 2011 988,7 

Pendent comptabilitzar segons la Conselleria Sanitat 31-12-2011 2.147,3 

Comptabilitzades en 2011 (compte 409) 1.792,5 

Diferència Conselleria de Sanitat/compte 409 354,8 

Quadre 8.6 

Aquesta Sindicatura ha analitzat els fitxers informàtics de factures facilitats per la 
IGG que suporten la comptabilitat en el compte 409, a fi de contrastar-los amb els 
fitxers d’obligacions no reconegudes proporcionats per la Conselleria de Sanitat. 
Hem sol·licitat a les dues instàncies, a la IGG i a la Conselleria de Sanitat, la 
informació relativa sobre la conciliació entre els dos fitxers, que mostrem en el 
quadre 8.7, així com de les partides que s’inclouen en els fitxers de la Conselleria 
de Sanitat, no han sigut finalment comptabilitzades en el compte 409.  
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Partides en conciliació 
Milions 
d’euros 

- Consorci Hospital Provincial Castelló 110,9 

- Consorci Hospital General València 93,0 

- Factures de la Fundació FOM 8,5 

- Factures de concessions hospitalàries 59,3 

- Resta 84,1 

Total 354,8 

Quadre 8.7 

Considerant la informació facilitada per l’IGG i la Conselleria de Sanitat, així 
com els resultats d’altres procediments d’auditoria duts a terme per aquesta 
Sindicatura per a verificar la racionalitat de les partides que conformen la 
conciliació del quadre 8.7, s’han posat de manifest els aspectes importants 
següents: 

a) Pel que fa al Consorci Hospital Provincial de Castelló, la Conselleria de 
Sanitat no ha aportat a la Sindicatura ni la documentació ni les raons que 
donen suport a la inclusió de la dita quantitat en el fitxer d’obligacions no 
reconegudes. La Sindicatura va sol·licitar per escrit al consorci, la 
confirmació directa dels saldos que manté amb la Conselleria i en la seua 
resposta no va incloure les dites partides. Per tant, no tenim l’evidència 
suficient per a determinar l’import que ha d’estar comptabilitzat per 
correspondre a les obligacions per serveis efectivament rebuts o resultants 
del finançament del consorci a càrrec de l’Administració de la Generalitat. 

 Sobre aquesta qüestió, és important indicar l’Acord del Consell de 31 de 
juliol de 2009, pel qual es va assumir el deute sanitari del consorci dels 
exercicis 2004 a 2008 en concepte d’obligacions no reconegudes a favor 
de proveïdors, derivades de la insuficient finançament del cots efectiu dels 
serveis sanitaris. 

b) Quant al Consorci Hospital General de València, la Conselleria de Sanitat 
no ha aportat a la Sindicatura la documentació ni les raons que donen 
suport a la inclusió de la dita quantitat en el fitxer d’obligacions no 
reconegudes, si bé hem pogut comprovar que els 93,0 milions  d’euros 
figuren comptabilitzats en el compte 409 del balanç del consorci. La 
Sindicatura va sol·licitar per escrit al consorci, la confirmació directa dels 
saldos que manté amb la Conselleria i en la seua resposta no va incloure 
les dites partides. 

 Igual que el que hem indicat per al CHP Castelló, no tenim l’evidència 
suficient per a determinar l’import que ha d’estar comptabilitzat per 
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correspondre a les obligacions per serveis efectivament rebuts o resultants 
del finançament del consorci a càrrec de l’Administració de la Generalitat. 

c) Pel que fa a la Fundació Oftalmològica del Mediterrani (FOM), l’import 
de 8,5 milions d’euros està integrat per  198 factures per serveis prestats en 
l’exercici de 2011 i anteriors a la Conselleria de Sanitat. La Sindicatura 
n’ha verificat una mostra del 18,8%.  En aquest cas la no comptabilització 
de les factures en el compte 409 sembla respondre al fet que no calia 
integrar-les en el mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors, però 
aquesta  raó no les exclouria de ser comptabilitzades. La IGG ha informat 
que de l’import de la FOM, 1,5 milions corresponen a factures que van 
tenir entrada en la Conselleria de Sanitat en l’exercici de 2012. 

d) Les factures de les concessions hospitalàries corresponen a les 
mensualitats de desembre i part de novembre de l’any 2011 de cinc 
d’aquests contractes. La IGG ha informat que aquestes factures no van 
poder ser comptabilitzades en el compte 409 perquè van tenir entrada en el 
registre de la Conselleria de Sanitat una vegada tancat l’exercici 
pressupostari i que han sigut comptabilitzades i pagades en gener  de 2012. 
No obstant això, es considera que es disposava de la informació suficient 
per comptabilitzar-les en el compte 409. 

e) La agrupació “Resta” es compon per les partides següents segons la 
informació facilitada per la IGG: 

1. La quantitat de 6,4 milions d’euros que corresponen a disset factures 
emeses per un proveïdor que són pròpies del Consorci Hospital 
General València i que aquest va imputar al seu compte 409 i va 
trametre per mitjà d’un pla de pagaments a proveïdors com a pròpies, 
no pertocava comptabilitzar-les en el compte 409 de l’Administració. 

2. L’import d’1,4 milions d’euros que corresponen a quatre factures que 
van ser tornades al proveïdor per tenir defectes que impedien la seua 
tramitació. No obstant això, aquestes factures van ser revisades per la 
Sindicatura durant el treball de camp i vam observar que en els 
expedients figurava la documentació que acreditava que corresponien 
a despeses efectivament realitzats per la Conselleria de Sanitat en 
l’exercici de 2010. 

3. La resta, 76,3 milions d’euros, corresponen a factures que van tenir  
entrada en la Conselleria de Sanitat amb data de registre de 2012. 
D’aquesta agrupació, la Sindicatura havia verificat en les proves 
mostrals efectuades durant el treball de camp, vint-i-dues factures per 
un import de 8,5  milions d’euros que corresponien a operacions 
realitzades en 2011 i anteriors. 
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D’acord amb l’anàlisi efectuada, cal estimar que a 31 de desembre de 2011 va 
quedar pendent de comptabilitzar en el compte 409 un conjunt de factures per 
import de 77,7 milions d’euros (sumatori dels punts c, d, e.2 i e.3 anteriors). 

En fase d’al·legacions, la Conselleria de Sanitat ha informat que aquest import de 
77,7 milions d’euros serà comptabilitzat en el subsistema economicopatrimonial i 
imputat al pressupost de 2012, de la qual cosa s’informarà a aquesta Sindicatura 
en la memòria del Compte de l’Administració del dit exercici. 

A més de l’import anterior, s’hauria de comptabilitzar també, si és el cas, en el 
subsistema econòmic i patrimonial i imputar-se al pressupost, la quantitat que es 
derive de la revisió de conformitat per la Conselleria de Sanitat i la IGG de la 
resta de factures que van tenir entrada en 2012 i no van ser comptabilitzades en el 
compte 409 de 2011 per estar excloses en el mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors. A tal efecte, recomanem que en la memòria del Compte 
de l’Administració del dit any s’informe de l’import finalment comptabilitzat. 

d) Mesures adoptades en 2012 

La IGG ha iniciat en 2012 l’elaboració d’un manual de procediments de gestió i 
control de l’Administració de la Generalitat. Entre els documents aprovats en 
maig de 2012, se n’inclou un relatiu al “Registre de les operacions pendents 
d’aplicar a pressupost en els comptes 409 i 411”, en el qual es consideren els 
procediments que cal efectuar –tant pels centres gestors de la despesa com per la 
IGG– per al registre comptable de les obligacions que deriven de béns i serveis 
efectivament rebuts, respecte dels quals no s’ha dictat el corresponent acte formal 
de reconeixement i liquidació. 

El Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, crea i regula el Registre de 
Factures de la Generalitat (RFG), el qual,  entre altres aspectes estableix: 

-  La inscripció en el RFG és requisit necessari per a tramitar el 
reconeixement de l’obligació. 

- Aquesta inscripció inicia el còmput del termini de pagament en  els 
termes prevists en la Llei 3/2004. 

- La IGG revisarà en el marc del Pla Anual de Control Financer 
Permanent, la informació anotada en el RFG. 

- S’integraran en el RFG totes les factures que es troben pendents de 
reconeixement en la data d’entrada en vigor del dit decret. 

La Conselleria d’Hiseda i Administració Pública està preparant una ordre per a 
desenvolupar el Decret 134/2012. 

Les mesures anteriors impliquen l’engegament d’un nou sistema de control, 
supervisió i comptabilitat de totes les factures que han d’acreditar els lliuraments 
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efectius de béns i serveis a favor de l’Administració de la Generalitat, l’avaluació 
i comprovació dels quals serà objecte de fiscalització per part d’aquesta 
Sindicatura en els exercicis següents. 

8.2 Despeses de personal 

a) Comentaris sobre l’execució pressupostària 

El pressupost definitiu del capítol 1 “Despeses de personal” ha pujat a 5.161,3 
milions d’euros, import que representa el 34,0% del pressupost de despeses total 
de l’exercici de 2011. Les obligacions reconegudes i els pagaments realitzats han 
assolit graus d’execució i de realització propers al 100%. 

Per articles pressupostaris, l’execució del capítol 1 el mostrem en el quadre 
següent, en milions d’euros: 

 

Articles 
Obligacions 
reconegudes  

Pagaments 
Grau de 

compliment 

10 Alts càrrecs 6,2 6,2 100,0% 

11 Personal eventual 4,4 4,4 100,0% 

12 Funcionaris 3.032,9 3.032,9 100,0% 

13 Laboral fix 66,5 66,5 100,0% 

14 D’altre personal 1.014,0 1.014,0 100,0% 

15 Incentius 301,8 301,8 100,0% 

16 Quotes socials 704,2 704,1 100,0% 

18 Alts òrgans de la Generalitat 31,3 6,0 19,1% 

Total 5.161,3 5.135,9 99,5% 

Quadre 8.8 

Pel que fa a l’execució dels programes, les àrees d’activitat que generen una major 
despesa de personal són les de sanitat i de docència. Així, el programa 
d’assistència sanitària representa el 42,6% de les obligacions reconegudes totals 
del capítol 1, i els programes d’ensenyament primari i secundari el 41,6%. Les 
variacions percentuals de les despeses de personal en aquests programes 
significatius, en termes d’obligacions reconegudes, són les següents:  
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Programa 
Oblig. reco. 

2011 
Oblig. reco. 

2010 
Variació 

Assistència sanitària 2.200,3 2.259,6 (2,6%) 

Ensenyament secundari 1.180,2 1.230,7 (4,1%) 

Ensenyament primari 967,8 977,9 (1,0%) 

Resta programes 813,0 829,6 (2,0%) 

Total 5.161,3 5.297,8 (2,6%) 

Quadre 8.9 

b) Plantilles 

En el quadre següent mostrem el detall per conselleries dels empleats segons les 
relacions de llocs de treball (RLT), així com del total de treballadors al servei de 
l’Administració al tancament de l’exercici segons informació obtinguda de les 
conselleries, classificats per tipus de relació jurídica que els uneix amb la 
Generalitat. 
 

Conselleries 

Relacions de llocs de treball 
(RLT) 

Nombre de treballadors a 31-12-2011 

Total 
Funcionaris Estatutaris Laborals 

Even- 
tuals Ocupats Vacants Total Carrera Interins Fixos 

Tem-
porals 

Fixos 
Tem-
porals 

Presidència  479 53 532 479 366 43 0 0 24 19 27 

Hisenda i Adm. Públiques 1.322 158 1.480 1.323 1.001 294 0 0 15 8 5 

Justícia, i Adm. Públiques 1.406 141 1.547 1.408 1.166 110 0 0 87 26 19 

Educació, Formació i Ocupació 46.599 11.043 57.642 59.744 49.028 8.599 0 0 1.426 685 6 

Sanitat 45.322 1.409 46.731 54.033 2.060 780 28.234 20.408 143 2.401 7 

Serveis centrals i territorials 913 81 994 966 776 87 2 0 32 62 7 

Personal sanitari 44.409 1.328 45.737 53.067 1.284 693 28.232 20.408 111 2.339 0 

Economia, Indústria, i Comerç 416 51 467 417 371 33 0 0 4 2 7 

Agricultura, Pesca i Aliment. 1.175 198 1.373 1.192 947 191 0 0 41 7 6 

Benestar Social i Justícia 7.328 193 7.521 7.950 5.163 1.639 0 0 499 642 7 

Turisme, Cultura i Esport 585 44 629 589 463 78 0 0 28 14 6 

Governació 156 6 162 159 116 26 0 0 5 5 7 

Total 2011 104.788 13.296 118.084 127.294 60.681 11.793 28.234 20.408 2.272 3.809 97 

Total 2010 115.056 5.761 120.817 130.342 59.611 15.317 27.743 21.003 2.848 3.707 113 

Total 2009 103.818 15.118 118.936 131.894 60.786 15.571 27.224 21.624 2.958 3.642 89 

Quadre 8.10 

L’anàlisi del quadre anterior posa de manifest alguns aspectes que venim 
comentant en informes anteriors: 
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En primer lloc, en comparar el nombre de treballadors que figura en el quadre 8.9 
amb la informació de l’apartat 4D.6 de la memòria, hem d’advertir que en el 
quadre anterior la dada està referida a 31 de desembre de 2011, mentre que en la 
memòria es fa referència al nombre de perceptors al llarg del dit any. 

En segon lloc, observem que en algunes conselleries, especialment les d’Educació 
i Sanitat, el nombre de treballadors a 31 de desembre de 2011 supera el de les 
RLT. Les conselleries d’Educació i Sanitat concentren també un índex de 
temporalitat elevat. Els motius que expliquen principalment ambdues 
circumstàncies s’han descrit en informes anteriors. 

En la nota 4D.6 de la memòria del Compte de l’Administració es proporciona 
informació sobre el cost del personal per categories. 

c) Comentaris sobre la fiscalització realitzada 

Les proves realitzades sobre la comptabilitat de les despeses de personal han posat 
de manifest els aspectes següents: 

- En 2011 s’han comptabilitzat despeses de personal de desembre de 2010 
corresponents a les nòmines del personal substitut i d’atenció continuada 
dels PASCS per un import de 30,5 milions d’euros, així com les quotes de 
la Seguretat Social a càrrec de la Generalitat corresponents a novembre i 
desembre de 2010 per un import de 69,8 milions d’euros també dels 
PASCS. 

- No s’han reconegut obligacions en concepte de nòmina de substituts i 
atenció continuada dels PASCS de desembre de 2011, per un import de 
28,9 milions d’euros, ni la Seguretat Social a càrrec de la Generalitat 
corresponent a novembre i desembre, per un import de 69,0 milions 
d’euros dels PASCS, pagat tot això en 2012. 

L’efecte net d’aquestes incidències és que les despeses  de l’exercici  2011 estan 
sobrevalorades en 2,4 milions d’euros. 

D’altra banda i segons el que hem comentat en l’apartat 2.1, els resultats sobre la 
fiscalització de l’àrea de personal quedaran reflectits en l’informe d’auditoria 
d’eficàcia sobre els controls implantats  en  el procés de nòmines. 

8.3 Compra de béns corrents i despeses de funcionament 

El capítol 2 recull les despeses corrents en béns o serveis, necessaris per a 
l’exercici de les activitats de l’Administració de la Generalitat, que no comporten 
un augment de capital o del patrimoni públic. 

En el següent quadre mostrem, en milions d’euros, l’execució pressupostària 
d’aquest capítol en 2011, d’acord amb la seua classificació econòmica: 
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Articles/conceptes 
Obligacions 
reconegudes  

Pagaments 
Grau 

compliment 

Arrendaments i cànons 38,9 21,7 55,8% 

 Reparacions, manteniment i conservació 59,7 31,6 52,8% 

Material, subministraments i d’altres 2.010,2 1.387,8 69,0% 

Material d’oficina 19,9 12,6 63,6% 

Subministraments 367,3 145,7 39,7% 

Comunicacions 56,6 10,5 18,6% 

Transports 93,8 70,9 75,6% 

D’altres 10,6 10,3 97,2% 

Despeses diverses 333,5 296,0 88,7% 

Treballs realitzats per unes altres empr. i prof. 1.128,5 841,8 74,6% 

Concerts d’assistència sanitària 409,4 320,4 78,3% 

Alts òrgans de la Generalitat 11,4 1,0 8,8% 

Resta d’articles  17,3 15,5 89,9% 

Total  2.546,9 1.778,0 69,8% 

Quadre 8.11 

L’article “Material, subministraments i d’altres” concentra la major part de les 
obligacions reconegudes en aquest capítol (78,9% del total), i destaquen dins 
d’aquest apartat dos conceptes: el de “Treballs realitzats per unes altres empreses i 
professionals”, que entre d’altres comprén seguretat, neteja i treballs tècnics; i el 
de “Subministraments”, referits principalment a productes farmacèutics i material 
sanitari. 

Com es pot veure en el quadre 8.4, el 53,5% de les obligacions d’aquest capítol es 
concentren en el programa 412.22 “Assistència sanitària”, que han disminuït un 
0,4% respecte a l’exercici anterior. 

Atès que per les característiques especials d’aquest tipus de despeses la seua 
realització està subjecta, en molts casos, a una sèrie de tràmits previs consistents 
en la formalització d’un expedient administratiu, la seua fiscalització ha consistit a 
verificar que els procediments aplicats en la contractació administrativa de béns i 
serveis estiguen d’acord amb el que estableix la normativa que hi és d’aplicació, i 
en mostrem el resultat en l’apartat 12 d’aquest Informe.  

Quant a les obligacions no reconegudes, que inclouen les que per les seues 
característiques havien de ser objecte de tramitació mitjançant expedient de 
contractació, la seua anàlisi figura en l’apartat 8.1.f. 

 



觠ت

Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2011 

- 98 - 

8.4 Transferències corrents i de capital 

a) Transferències corrents. Comentaris sobre l’execució pressupostària 

El capítol 4 del pressupost de despeses, “Transferències corrents”, ha disposat en 
2011 d’un pressupost definitiu de 3.774,9 milions d’euros, el 24,9% del 
pressupost total de l’Administració de la Generalitat. Els seus graus d’execució i 
de compliment han sigut del 98,5% i del 81,9%, respectivament. 

L’execució pressupostària del capítol 4, atenent els programes més significatius, 
la mostrem en quadre següent: 
 

Programa 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
Obligac. 
pendents 
pagament 

Grau 
compl. 

412.23 Prestacions farmacèutiques 1.281,8 34,5% 1.212,1 69,7 94,6% 

422.20 Ensenyament primari 447,3 12,0% 361,6 85,7 80,8% 

612.60 Despeses diverses 359,4 9,7% 356,0 3,4 99,1% 

422.30  Ensenyament secundari i règim especial 327,3 8,8% 299,9 27,4 91,6% 

422.60  Universitat i estudis superiors 277,8 7,5% 215,3 62,5 77,5% 

313.60 Ordenació dependència gestió centres 161,3 4,3% 115,8 45,5 71,8% 

313.40  Integració social del discapacitat 157,4 4,2% 128,3 29,1 81,5% 

453.20  Prom. arts, ciència, cultura i oci 94,3 2,5% 79,4 14,9 84,2% 

 Resta de programes 612,9 16,5% 278,0 334,9 45,4% 

Total capítol 4 Transferències corrents 3.719,5 100% 3.046,4 673,1 81,9% 

Quadre 8.12 

El programa més important de les transferències corrents és el 412.23 
“Prestacions farmacèutiques”, les obligacions reconegudes del qual representen el 
34,5% del total del capítol. En l’apartat e següent analitzem amb més detall 
l’execució d’aquest programa. 

Els programes d’ensenyament primari i secundari, que absorbeixen el 20,8% de 
les obligacions reconegudes per transferències corrents. 

En 2011 el programa 612.60, “Despeses diverses”, ocupa el tercer lloc en 
importància amb unes obligacions reconegudes de 359,4 milions d’euros, el 9,7% 
del total. 

El cinquè programa rellevant del capítol és el 422.60 “Universitat i estudis 
superiors”. Les transferències a les universitats les analitzem més detalladament 
en el següent apartat d. 
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Quant a les transferències corrents a entitats, empreses, fundacions públiques de la 
Generalitat i universitats públiques valencianes, han pujat en 2011 a 674,1 milions 
d’euros, el 18,1% del total, i tenen el següent desglossament per subconceptes 
pressupostaris: 
 

Concepte Denominació 
Obligacions 
reconegudes 

Paga-
ments 

41001 A entitats autònomes amb pressupost consolidat 36,7 18,4 
44001 A ens, empreses públiques amb pressupost consolidat amb la GV  323,8 175,7 
44002 A ens, empreses públiques amb pressupost no consolidat amb la GV 278,2 215,0 
44101 A fundacions de la Generalitat 35,4 24,5 

 Total ens públics 674,1 433,6 

Quadre 8.13 

Les obligacions reconegudes en el subconcepte 44002 corresponen en la seua 
pràctica totalitat a les universitats (igual que ocorre en el subconcepte 74002 en el 
capítol 7). 

El grau de compliment ha sigut baix, del 64,3%, cosa que pot implicar problemes 
de liquiditat i/o solvència per a la majoria d’aquestes entitats que depenen de les 
aportacions de la Generalitat per a l’adequat compliment de les finalitats per a les  
quals van ser creades. 

b) Transferències de capital. Comentaris sobre l’execució pressupostària 

El capítol 7 del pressupost de despeses, “Transferències de capital”, ha disposat 
d’un pressupost definitiu en 2011 de 1.358,4 milions d’euros, el 9% del total de 
l’Administració de la Generalitat. Els seus graus d’execució i de compliment han 
sigut del 92,8% i del 46,2%, respectivament. 

L’execució pressupostària del capítol 7 atenent els programes més significatius la 
mostrem el quadre següent:  
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Programa 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Paga-
ments 

Pendent 
pagament 

Grau 
execuc. 

Grau 
compl. 

422.60                                             Universitat i estudis superiors 583,5 583,5 46,3% 455,2 128,3 100,0% 78,0% 

322.50                                             Servei Valencià d’Ocupació i Formació 162,9 134,6 10,7% 26,3 108,3 82,6% 19,6% 

457.10 Foment de l’activitat esportiva 88,7 87,7 7,0% 0,0 87,7 98,9% 0,0% 

431.20                                             Habitatge i projectes urbans 63,1 50,6 4,0% 30,4 20,2 80,2% 60,1% 

722.20                                             Política industrial  60,6 60,4 4,8% 0,1 60,3 99,8% 0,2% 

125.10                                             Administració local 55,2 44,1 3,5% 10,8 33,3 79,8% 24,5% 

542.50 Innovació, transf. tec. i suport a infr. 37,9 37,8 3,0% 8,0 29,8 99,6% 21,1% 

513.20                                             Infraestructures i transport 22,3 15,7 1,2% 0,0 15,7 70,6% 0,0% 

454.10 Promoció cultural 22,2 18,6 1,5% 2,2 16,4 83,8% 11,8% 

751.10                                             Ordenació i promoció del turisme  21,0 20,3 1,6% 13,9 6,4 96,6% 68,5% 

531.10                                             Estructures agràries 18,8 16,0 1,2% 0,5 15,5 84,8% 2,9% 

542.20                                             Investigació i tecnologia agrària 18,7 18,7 1,5% 9,7 9,0 99,8% 52,0% 

- Resta de programes 203,5 172,7 13,7% 25,4 147,3 84,9% 14,7% 

Total capítol 7 Transferències de capital 1.358,4 1.260,7 100% 582,5 678,2 92,8% 46,2% 

Quadre 8.14 

El programa més importat es el 422.60 “Universitat i estudis superiors”, que les 
seues obligacions reconegudes suposen el 46,3% del total del capítol. 

El segon programa aplega les transferències de capital al SERVOF, amb unes 
obligacions reconegudes que representen el 10,7% del total. 

Quant a les transferències de capital a les entitats, empreses, fundacions públiques 
de la Generalitat i universitats públiques valencianes, han pujat en 2011 a 992,6 
milions d’euros i tenen el següent desglossament per subconceptes pressupostaris: 

 

Concepte Denominació 
Obligacions 
reconegudes 

Paga-
ments 

71001 A entitats autònomes amb pressupost consolidat 168,8 37,1 
74001 A ens, empreses públiques amb pressupost consolidat amb la GV. 203,6 9,5 
74002 A ens, empreses públiques amb pressupost no consolidat amb la GV 612,6 459,4 
74101 A fundacions de la Generalitat 7,6 3,4 

 Total ens públics 992,6 509,4 

Quadres 8.15 

El grau de compliment també ha sigut baix en aquest cas, el 52,3%. 
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c)  Revisió de línies de subvenció 

La revisió de l’execució de programes importants de les transferències corrents i 
de capital, el 412.23 “Prestacions farmacèutiques” i el 422.60 “Universitat i 
estudis superiors”, la comentem en els apartats d i e següents. 

Les transferències de l’exercici de 2011 als ens públics s’han comprovat, per a les 
entitats que han sigut objecte de control general o parcial en l’àmbit del 
PAA2012, amb la informació comptable retuda per aquests ens, i els resultats de 
la verificació dels saldos figuren en l’apartat 5.8.b d’aquest Informe. L’adequada 
aplicació de les transferències i subvencions per les dites entitats és analitzada per 
la Sindicatura amb l’abast assenyalat en els respectius informes individuals de 
fiscalització, per la qual cosa s’hi remet per a la consulta de les conclusions 
pertinents. 

Quant a la resta de línies, hem seleccionat una mostra que figura en el quadre 
següent, amb l’objecte de revisar els aspectes més importants relacionats amb el 
compliment dels principis de publicitat, concurrència i objectivitat en la seua 
concessió, l’execució pressupostària, i la justificació i comprovació de l’activitat 
subvencionada: 

 

Núm. 
Denominació Secció Tipus 

Obligac. 
reconeg. 

Paga
ments 

T0464 Participació Consorci de Bombers Governació N 22,2 7,5 

T7141 Finançament residències municipals CV Benestar Social N 10,2 3,3 

T1855 Financ. operacions corrents Consorci Museus Cultura i Esport N 2,9 1,4 

T2194 Mesures judicials de menors en medi obert Justícia i Adm. Públiques G 2,4 1,2 

T0063 Finançament formació persones adultes Educació G 2,3 0 

T4230 Fons de cohesió territorial Presidència G 1,1 0,5 

 Mostra capítol 4, Transferències corrents  41.1 13,9 

T5061 Conveni FMI Ampliació Pla Modernització Indúst., Comerç i Innova. N 11,7 11,7 

T6145 Fons Europeu de la Pesca Agricultura, Pesca i Alim. G 9,0 0 

T5056 Rehabilitació plaça de toros de Villena Despeses diverses N 3,3 0 

T3142 Finançam. conv. construcció centres escolars Educació N 3,1 0,2 

T7551 Exec. equipam. PPRI Cabanyal- Canyamelar Medi Amb., Aig. Ur. i H. N 1,0 0 

T5932 Conveni Ajuntament Alcoi Teatre Calderón Cultura i Esport N 0,8 0 

 Mostra capítol 7, Transferències de capital  28,9 11,9 

 Total selecció 70,0 25,8 
   N: nominatives. G: genèrics 

Quadre 8.16 
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Com a conseqüència de la fiscalització realitzada sobre la mostra anterior s’han 
posat de manifest algunes incidències que tot i que no són individualment 
significatives aconsellem adoptar mesures per a resoldre-les. 

En primer lloc, i amb caràcter general, podem assenyalar que segueixen vigents 
les següents recomanacions indicades en informes anteriors: 

- Els pressuposts inicials que cal incloure en el projecte de Llei de 
Pressuposts de la Generalitat de cada exercici, s’han de realitzar basant-se 
en previsions de despeses realistes, ja que les insuficiències 
pressupostàries esdevenen freqüentment en deficiències i retards en la 
gestió, que disminueixen la qualitat en la prestació dels serveis, 
l’incompliment d’objectius i incidències en  la comptabilitat de les 
despeses (línies T0464, T7551, T3142, T0063 i T5061). 

- Per a les línies amb finançament afectat han d’establir-se mecanismes que 
permeten portar un seguiment comptable de les despeses i ingressos 
afectats, i calcular els coeficients i desviacions de finançament per al seu 
reflex en els estats del romanent de tresoreria i resultat pressupostari (línia 
T6145). 

- S’haurien de dictar unes normes generals encaminades a la implantació 
d’un sistema homogeni que regule els procediments aplicats en la gestió, 
comptabilitat, execució i seguiment dels expedients. 

Les incidències que hem observat en la revisió de les línies detallades en el quadre 
anterior les resumim tot seguit: 

Procediments de concessió 

1. En els expedients de les línies T0464, T1855 i T7551, no consten que s’hagen 
formalitzat convenis de col·laboració, fet que comporta l’incompliment de 
l’article 28 de l’LGS, el qual estableix que els convenis han de ser 
l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions previstes 
nominativament en els pressuposts; així com de l’article 54 bis del 
TRLHPGV, en relació amb els convenis de col·laboració de la Generalitat. 

2. En l’expedient de la línia T5056, no consta la resolució de concessió de la 
subvenció. Les resolucions en què es reconeixen les obligacions i se’n 
proposa el pagament no estan datades ni signades. 

3. El pressupost inicial de la línia T3142, no considerava el crèdit per a un dels 
ajuntaments beneficiaris, encara que el dit crèdit deriva d’un conveni de 
caràcter plurianual aprovat pel Consell, raó per la qual es va modificar el 
pressupost per a la seua dotació. D’altra banda no figura la comptabilitat dels 
compromisos futurs en l’estat de despeses plurianuals. 
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4. Pel que fa a la línia T0464, en l’expedient s’inclou un informe de no 
subjecció a la política de la competència de la Unió Europea datat en 2008, 
però no consta el corresponent a 2011, fet que comporta un incompliment de 
l’article 3.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, el qual 
requereix que es trameta en el termini dels vint dies anterior a la publicació 
del règim d’ajudes. 

5. En un dels expedients revisats de la línia T2194, la plantilla tècnica d’estudi 
prevista en l’ordre de convocatòria no està degudament formalitzada, ja que 
falten dades concretes sobre el cost subvencionable. 

Gestió, justificació i execució 

6. Amb caràcter general, cal destacar el baix nivell de compliment de quasi totes 
les línies que han sigut seleccionades per a la fiscalització, ja que únicament 
les obligacions reconegudes de la línia Conveni FMI han sigut pagades 
totalment durant 2011. El retard en el pagament de les subvencions 
reconegudes pot afectar significativament la liquiditat i solvència de les 
entitats beneficiàries, així com el compliment de les seues finalitats. En 
aquest sentit mereix destacar-se que encara que determinades subvencions es 
paguen a ens públics o entitats sense finalitat de lucre, aquests actuen com a 
mers intermediaris, ja que els beneficiaris finals són persones distintes, com 
ara les línies T7141 i T0063 i, per tant, són els destinataris finals els qui 
deixen de rebre l’ajuda o disminueixen els serveis  que s’han de prestar i la 
seua qualitat. 

7. En l’expedient de la línia T5056 no consta la documentació sobre la comissió 
mixta de seguiment, cosa que implicaria un incompliment del que preveu el 
conveni de col·laboració relatiu a la creació i les actuacions que ha de 
realitzar el dit òrgan. 

8. Els convenis de les línies T5056 i T5932 no concreten la col·laboració de la 
Generalitat, i indiquen que l’abonament de les quantitats queda subordinat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient consignat en els pressuposts de cada 
exercici. A causa d’aquesta circumstància, l’execució de les línies difereix de 
l’execució real de les obres finançades. Així, en la línia T5056 s’han presentat 
certificacions d’obres fins al tancament de l’exercici de 2011 per un total de 
15,2 milions d’euros, dels quals s’han reconegut obligacions per 7 milions 
d’euros; i en la línia T5932 s’havien presentat justificants per un total 
subvencionable de 5,4 milions d’euros, dels quals s’han reconegut 
obligacions per 2,5 milions d’euros. 

9. En la línia T5056 no consta el reajustament de les anualitats requerit per 
l’article 57 del RGS, que resulta necessari per a l’execució real del projecte. 
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10. De les línies T5056 i T0464 i per la falta de crèdit suficient en 2010, s’han 
imputat al pressupost de 2011 despeses de 2010 per 1,8 i 4,3 milions d’euros, 
respectivament. 

 Quant a la línia T7551, en 2010 es va fixar l’import de l’ajuda en 5,8 milions 
d’euros, que va ser certificada de conformitat i proposat el seu pagament; 
tanmateix, per aplicació de l’Acord del Consell, de 12 de març de 2010, sobre 
limitació del reconeixement d’obligacions, no es va efectuar la tramitació 
pertinent, per la qual cosa al tancament de l’exercici de 2010 l’expedient es 
trobava en fase de compromís de despesa; la dotació de la línia en 2011 ha 
pujat a 1 milió d’euros, per la qual cosa resta un saldo de 4,8 milions d’euros 
d’obligacions per a incloure en els pressuposts següents. 

11. En l’expedient de la línia T1855 no consta una memòria descriptiva dels 
projectes realitzats. Les memòries descriptives de la línia T7141 no contenen, 
en alguns casos, el detall necessari per a una adequada revisió i comprovació. 

12. Durant la present fiscalització s’ha dut a terme un seguiment de la línia 
T5061, relativa a l’amortització del capital prevista en el conveni signat el 21 
de desembre de 2007 sobre l’ampliació  del pla de modernització de la Fira de 
Mostres Internacional de València (FMI), i les principals característiques i 
evolució es poden consultar en informes anteriors. Els aspectes més 
significatius posats de manifest pel que fa a la seua execució durant 2011, són 
els següents: 

- En l’expedient no consta la creació ni les actuacions que haja pogut dur a 
terme la comissió mixta de seguiment prevista en el conveni de 
col·laboració per a exercir les funcions de verificació del compliment del 
conveni signat. 

- S’ha efectuat una dotació inicial en la línia T5061 per un import de 0,4 
milions d’euros, que no es correspon amb l’import conegut d’11,7 
milions d’euros previst en el conveni, per la qual cosa, posteriorment, 
s’ha hagut de tramitar la corresponent modificació pressupostària. 

d) Transferències a les universitats públiques valencianes 

Les obligacions reconegudes per transferències a les universitats públiques 
valencianes, per capítols i programes, tenen el desglossament següent:  
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Universitat 
Obligacions reconegudes 

Pagaments Programa 
422.60 

D’altres 
programes 

Total 

Universitat d’Alacant 49,3 0,3 49,6 41,3 
Universitat de València 90,7 5,7 96,4 70,5 
Universitat Politècnica de València 81,4 0,9 82,3 62,5 
Universitat Miguel Hernández 23,8 1,3 25,1 20,0 
Universitat Jaume I 26,5 0,2 26,7 20,5 

Total capítol 4 271,7 8,4 280,1 214,8 
Universitat d’Alacant 102,9 4,1 107,0 86,6 
Universitat de València 195,0 12,2 207,2 149,3 
Universitat Politècnica de València 172,6 8,0 180,6 132,2 
Universitat Miguel Hernández 55,0 2,5 57,5 47,4 
Universitat Jaume I 56,3 2,9 59,2 43,9 

Total capítol 7 581,8 29,7 611,5 459,4 

Quadre 8.17  

1. Pla Plurianual de Finançament 2010-2017 

La Llei de Pressuposts de 2011 considera el finançament del sistema universitari 
públic valencià en dues línies de subvenció: 239,5 milions d’euros en el capítol de 
transferències corrents (línia T0097) i 558,8 milions d’euros en el capítol de 
transferències de capital (línia T6985). Aquests imports han sigut consignats com 
a crèdits inicials en el programa 422.60 del pressupost de despeses. 

L’execució pressupostària d’ambdues línies en 2011 mostra que s’han reconegut 
obligacions per un total de 798,3 milions d’euros, de les quals s’han pagat 615,6 
milions d’euros, que equival a uns graus d’execució i de compliment del 100% i 
del 77,1%, respectivament. 

El setembre de 2010 es va signar entre la Generalitat (a través de les conselleries 
d’Educació i d’Economia, Hisenda i Ocupació) i les cinc universitats públiques 
valencianes, el Pla Plurianual de Finançament (PPF) del Sistema Universitari 
Públic Valencià per al període 2010-2017. Entre les clàusules més importants 
d’aquest nou PPF destaquen les següents: 

- Introdueix canvis importants pel que fa al PPF anterior, sobretot en el fet 
que atribueix la major part del finançament als resultats de les universitats. 

- S’assignen les funcions d’aplicació i gestió del programa a la Conselleria 
d’Educació, encarregada també del càlcul de la subvenció anual a cada 
universitat a partir de la informació necessària que les universitats han de 
subministrar. 
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- El seguiment del compliment del PPF s’atribueix a una Comissió Tècnica 
Paritària, entre les funcions de la qual figuren les de vigilar i supervisar 
l’aplicació del programa. 

El PPF 2010-2017 va ser aprovat pel Consell en la seua reunió del dia 24 de 
setembre de 2010. En el dit acte es va acordar també, entre unes altres qüestions, 
un període transitori o diferit que abastarà els exercicis de 2010 a 2012 durant els 
quals l’aplicació del programa en cadascuna de les universitats serà als únics 
efectes d’avaluació, seguiment i control de variables, i que el seu finançament 
vindrà consignat nominativament en els corresponents Pressuposts de la 
Generalitat amb independència de l’import que resulte d’aplicar el PPF. En aquest 
sentit, el Consell acorda que en l’exercici de 2011 les subvencions nominatives 
per a transferir a cadascuna de les universitats seran les consignades en la Llei de 
Pressuposts del dit any. 

Els acords del Consell van ser íntegrament subscrits per totes les universitats el 30 
de setembre de 2010. 

Cal assenyalar, no obstant això, que tot i que el nou PPF s’indica que està dirigit 
en la seua major part a finançar els resultats, no es considera amb detall suficient 
la part que puga estar dirigida a finançar despeses corrents i la part destinada a 
finançar operacions de capital. En aquest sentit, el seguiment del programa 
requereix que la coordinació entre la Conselleria d’Educació i les universitats 
considere un tractament comptable homogeni a les dites transferències, i han de 
tenir en compte tant l’Administració com les universitats, els criteris adequats 
perquè les respectives consignacions pressupostàries es realitzen d’acord amb les 
seues finalitats i en coherència amb les disposicions que resulten de l’efectiva 
aplicació del PPF. 

En les resolucions de concessió de les subvencions a cadascuna de les universitats 
s’indica com a objecte “fer front a les despeses de personal i de funcionament” en 
el cas de les corresponents a la línia T0097, que sembla correcte imputat al 
capítol 4. 

No obstant això, en la concessió de les subvencions de la línia T6985 l’objecte és 
“fer front a les despeses corresponents a activitats i projectes relacionats amb la 
docència i investigació”, l’ambigüitat del qual no permet concloure sobre si la 
imputació al capítol 7 és adequada. 

2. Pla Plurianual de Finançament, convenis 2008 

D’altres línies importants de subvencions són les que plasmen els convenis de 
col·laboració signats en 2008 entre les universitats públiques valencianes i la 
Generalitat (línies T7404 i T7405). 
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Durant els exercicis 2009 i 2010 es van pagar les anualitats previstes, però en 
l’exercici de 2011, s’han modificat els convenis distribuint les anualitats de 2011 i 
2012 entre les corresponents al període de 2013 a 2022. 

La comptabilitat de les anualitats en el balanç s’ha comentat en l’apartat 5 
d’aquest Informe. 

3. Plans d’inversions de les universitats 

La línia T5770, “Amortització capital pla d’inversions universitats públiques 
valencianes”, recull les amortitzacions del préstec del BEI. En el període 2012 a 
2023 el principal a amortitzar és de 500,6 milions d’euros (vegeu l’apartat 10.5). 

La línia T1835, “Despeses financeres pla de finançament inversions universitats 
públiques”, aplega les despeses financeres corresponents a l’operació de préstec 
esmentada adés. En 2011 s’han abonat 28 milions d’euros per aquest concepte. 

e) Programa 412.23: “Prestacions farmacèutiques” 

Es recull com a despesa farmacèutica el pagament als col·legis farmacèutics dels 
consums que realitzen els assegurats, prèvia recepta dels facultatius de la 
Conselleria de Sanitat, i es correspon, excepte per les diferències d’imputació 
temporal que comentem posteriorment, amb la facturació emesa per aquests 
col·legis. 

La despesa de l’any 2011 i el saldo pendent de pagament al tancament de 
l’exercici han sigut verificats mitjançant confirmació directa dels col·legis 
farmacèutics. 

L’evolució de la despesa farmacèutica en els últims exercicis ha sigut la següent, 
en milions d’euros: 

 

Programa 412.23  2011 2010 2009 
Variació 

2011/2010 
Variació 

2010/2009 

Farmàcia  1.267,9 1.658,5 1.679,0 (23,5%) (1,2%) 

D’altres 13,9 7,1 7,2    95,2% (0,7%) 

Obligacions reconegudes 1.281,8 1.665,6 1.686,2 (23,0%) (1,2%) 

Quadre 8.18 

Com en exercicis anteriors, existeix un desfasament temporal en la comptabilitat 
de la despesa de farmàcia, que pel que fa a 2011 ha sigut comentat en l’apartat 
8.1.f de l’Informe. Aquest desfasament posa de manifest, com hem indicat en els 
informes d’aquesta Sindicatura, que la dotació pressupostària inicial de la despesa 
farmacèutica en els Pressuposts de la Generalitat és insuficient, per la qual cosa 
haurien de prendre’s les mesures oportunes a fi d’evitar la dita circumstància. 
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En el quadre següent mostrem, en milions d’euros, la despesa real de cada 
exercici, obtingut mitjançant la periodificació adequada de les factures de 
farmàcia. També s’inclou la informació obtinguda de la Conselleria de Sanitat 
relativa al nombre de receptes expedides a la Comunitat Valenciana durant 2011 
(en milions), i el càlcul del cost mitjà per recepta. 

 

 2011 2010 2009 2008 

Despesa farmacèutica 1.557,3 1.627,4 1.694,4 1.588,8 

Nombre de receptes 114,1 114,0 111,8 107,0 

Cost mitjà 13,6 14,3 15,2 14,9 

Quadre 8.19 

En 2011, i pel que fa a 2010, observem un descens en la despesa real del 4,3% i el 
cost mitjà del 4,9%. 

En el programa de “Mesures de control de la despesa per a els òrgans i àrees de 
gestió de la Generalitat en què s’hagen constatat desajusts o debilitats”, segons el 
Pla de Mesures d’Impuls i Estalvi del Consell”, de CapAvant, figuren els controls 
de caràcter financer que ha de realitzar la unitat especial de l’IGG sobre sis àrees 
estratègiques d’activitat de la Generalitat, entre les quals s’inclou una sobre la 
despesa destinada a les prestacions farmacèutiques. 

Amb data 30 d’octubre de 2012, l’IGG ha tramés a aquesta Sindicatura els 
resultats dels controls financers realitzats, que es mostren en “l’Informe definitiu 
de fiscalització del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i els 
col·legis oficials de farmacèutics de les províncies d’Alacant, Castelló i València, 
per a l’execució de la prestació farmacèutica per mitjà de les oficines de farmàcia” 
de data 28 de juny de 2012. En el dit informe de l’IGG es detallen les conclusions 
respecte als sistemes de control i gestió, i les recomanacions a l’efecte, que 
aquesta Sindicatura considera que els centres gestors pertinents hauran d’atendre 
perquè l’IGG faça un seguiment adequat.  

8.5 Despeses financeres 

El pressupost definitiu de 2011 ha ascendit a 632,6 milions d’euros, i mostrem 
l’execució pressupostària de l’exercici en el quadre següent:  
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Concepte 
Obligacions 
reconegudes  

Pagaments 
Grau de 

compliment 

Del deute públic en moneda nacional 420,5 420,5 100,0% 

De préstecs en moneda nacional 183,6 183,6 100,0% 

Interessos de demora i d’altres  28,1 22,2 78,9% 

Total 632,2 626,3 99,1% 

Quadre 8.20 

Les obligacions reconegudes en 2011 han augmentat un 31,9% respecte de 
l’exercici anterior, principalment en el concepte de despeses financeres del deute 
públic. 

La diferència entre el total d’obligacions reconegudes en aquest capítol del 
pressupost amb la xifra de despeses financeres comptabilitzada en el compte del 
resultat econòmic i patrimonial, 673,4 milions d’euros, és conseqüència, 
principalment, del registre en el sistema financer i patrimonial de la periodificació 
amb criteris financers dels interessos meritats en l’exercici. 

Pel que fa a la informació sobre interessos que figura en l’apartat 4G.2 de la 
memòria, “Situació dels interessos”, s’ha de tenir en compte que versa només 
sobre els interessos del deute públic, i per tant no inclou les periodificacions 
financeres ni la resta d’interessos comptabilitzats per operacions d’una altra 
naturalesa. 

Els interessos de demora comptabilitzats en 2011 pugen a 15,3 milions d’euros, i 
en la seua major part corresponen a la Conselleria de Sanitat (11 milions  
d’euros). 

A causa de l’existència d’un volum important de despeses efectuades tant en 
l’exercici com en exercicis anteriors pendents de comptabilitat o de pagament al 
tancament de l’exercici, l’import dels interessos de demora potencialment 
exigibles per aplicació de l’article 200.4 de l’LCSP, i per altres causes, pot 
resultar significatiu. S’haurien d’haver quantificat aquest interessos de demora per 
a comptabilitzar-los en el passiu del balanç en el compte “Interessos meritats, no 
vençuts” i en el compte del resultat econòmic i patrimonial. Segons la informació 
facilitada per les diferents conselleries a aquesta Sindicatura, l’estimació 
d’interessos de demora meritats al tancament de 2011, puja a 95,6 milions 
d’euros. 

8.6 Inversions reals 

El capítol 6 aplega principalment les despeses destinades a la creació o adquisició 
de béns de capital, així com l’adquisició de béns de naturalesa inventariable 
necessaris per al funcionament operatiu dels serveis. 
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En el quadre següent mostrem en milions d’euros, l’execució pressupostària del 
capítol en l’exercici de 2011, d’acord amb la seua classificació econòmica. 
 

Articles/conceptes 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
Grau 

compliment 

Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l’ús general 392,4 217,4 55,4% 

Infraestructures i béns destinats a l’ús general 354,7 195,8 55,2% 

Béns immobles del patrimoni històric, artístic i cultural 33,3 19,6 58,7% 

Resta articles 4,3 2,0 46,2% 

Inversió reposició en infraestructures i béns dest. a l’ús general 58,1 51,1 88,0% 

Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 184,0 69,1 37,5% 

Edificis i d’altres construccions 120,9 51,2 42,3% 

Maquinària, instal·lacions i utillatge 31,7 6,9 21,8% 

Equips per al procés de la informació 15,6 7,3 46,9% 

Resta articles 10,1 1,5 14,6% 

Inversió reposició associada al funcionament operatiu dels serveis 47,9 18,4 38,3% 

Edificis i d’altres construccions 42,5 17,0 39,9% 

Maquinària, instal·lacions i utillatge 3,7 0,9 23,1% 

Resta articles 1,7 0,6 32,4% 

Despeses en inversions de caràcter immaterial 55,0 22,3 40,6% 

Alts òrgans de la Generalitat 3,0 0,1 2,4% 

Total 740,4 378,3 51,1% 

Quadre 8.21 

Les obligacions reconegudes en 2011 han augmentat un 14,4% respecte a 
l’exercici anterior. El grau de compliment del capítol ha sigut baix, 51,1% , tot i 
que superior a l’aconseguit en 2010. 

La inversió nova i de reposició en infraestructura i de béns destinats a l’ús general 
representa el 53,0% de les obligacions reconegudes en el capítol 6, mentre que 
l’associada al funcionament operatiu dels serveis absorbeix el 24,9%. 

L’execució dels programes de despesa més significatius els mostrem en el quadre 
següent:  
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Programa 
Obligacions 
reconegudes 

513.10 Infraestructures de carreteres 178,0 24,0% 

412.22 Assistència sanitària 129,7 17,5% 

513.20 Infraestructures del transport 62,2 8,4% 

512.10 Gestió i infraestructura recursos hidràulics 51,3 6,9% 

431.10 Arquitectura 41,2 5,6% 

612.30 Patrimoni de la Generalitat 31,5 4,3% 

Resta de programes 246,5 33,3% 

Total 740,4 100,0% 

Quadre 8.22 

La realització de les despeses corresponents a aquest capítol està subjecta, amb 
caràcter general, a la tramitació del corresponent expedient administratiu de 
contractació, per la qual cosa la seua fiscalització ha consistit a verificar que els 
procediments aplicats estiguen d’acord amb el que estableix la normativa que hi 
és d’aplicació, i en mostrem el resultat en l’apartat 12 d’aquest Informe. 

D’altra banda, igual que el que hem comentat respecte a les despeses del capítol 2, 
en l’apartat 8.1.f figura l’anàlisi de les obligacions no reconegudes que inclouen 
aquelles que per les seues característiques haurien d’haver sigut objecte de 
tramitació, mitjançant l’expedient de contractació. 

8.7 Actius financers 

En el capítol 8 de l’estat de despeses “Actius financers” es registren les inversions 
financeres realitzades per l’Administració de la Generalitat dins i fora del sector 
públic, així com els préstecs i acomptes concedits. El quadre següent mostra, en 
milions d’euros, l’execució pressupostària d’aquest capítol en l’exercici: 
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Concepte 
Oblig. recon. 

netes 
Pagaments 

Grau  
compl. 

Concessió de préstecs sector públic 9,7 4,4 45,1% 

Préstecs a curt termini a famílies i ISFL 0,1 0,1 100,0% 

Fiances a curt termini 4,0 0 0,0% 

Adquis. accions i part. del sector públic  274,1 162,6 59,3% 

Adquis. accions i part. fora del sector públic 0,0 0,0 0,0% 

Aportacions patrimonials  66,6 21,3 31,9% 

Alts òrgans de la Generalitat 0,1 0,1 75,0% 

Total 354,6 188,4 53,1% 

Quadre 8.23 

Les obligacions reconegudes en l’exercici de 2011 han pujat a 354,6 milions 
d’euros, i la seua composició detallada figura, pel que fa a les inversions 
financeres permanents, en la nota 4.F de la memòria del Compte de 
l’Administració. 

El següent quadre mostra, en milions d’euros, el detall de les operacions més 
significatives de l’exercici, agrupades pels epígrafs del balanç en els quals han 
sigut activades:  
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Concepte Import 

- Inversions financeres permanents   

Ampliació capital social Projectes Temàtics de la CV, SA 90,8 

Ampliació capital social Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 73,6 

Aportació fons patrimonial RTVV 67,9 

Ampliació capital social CIEGSA 57,3 

Aportació fons patrimonial FGV 18,6 

Ampliació fons patrimonial IVF 15,5 

Ampliació Valenciana de Aprofitaments Energètics, SA 7,5 

Ampliació capital social Circuit del Motor i Prom. Espor., SA 6,0 

Ampliació capital social Projecte Cultural de Castelló, SA 3,4 

- Crèdits a llarg termini en el sector públic  

Préstecs universitats públiques valencianes 5,3 

- Inversions financeres temporals  

Contractes refinançament SGR 4,0 

D’altres inversions  i crèdit a curt termini 4,7 

Total obligacions reconegudes 354,6 

Quadre 8.24 

Les ampliacions de capital i aportacions al fons patrimonial de les empreses 
públiques han sigut comprovades amb els respectius informes de fiscalització. 

Les aportacions als fons patrimonials de FGV i RTVV són conseqüència del que 
disposa l’article 39 de la LPGV 2011, per la qual cosa la Generalitat assumeix la 
càrrega del deute de les dites entitats, pujant el principal amortitzat a 18,6 milions 
d’euros per a FGV, registrats en aquest capítol 8, i els interessos a 22,3 i 18,2 
milions d’euros respectivament, comptabilitzats en el capítol 3 del pressupost de 
despeses. L’aportació de 67,9 milions d’euros a RTVV és per a finançar 
ampliacions de capital de les seues societats. Considerem que els interessos 
s’haurien d’imputar al capítol 8, de forma que la inversió financera registre el total 
aportat al fons patrimonials. 

Pel que fa a la quantitat de 4,0 milions d’euros destinada als contractes de 
refinançament de la Societat de Garantia Recíproca (SGR), atès el caràcter 
d’inversions financeres en actius amb risc, s’haurien d’analitzar les correccions 
valoratives que s’escaiguen. 
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8.8 Passius financers 

El capítol 9 de l’estat de despeses, “Passius financers”, recull les amortitzacions 
del deute efectuades durant l’exercici. El pressupost definitiu del capítol ha pujat a 
139,5 milions d’euros, totalment executat i pagat. Aquest import coincideix amb 
el que figura en la columna corresponent a “reemborsament” en l’estat de situació 
i moviment del deute que analitzem en l’apartat 11 de l’Informe.  
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9. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 

9.1 Execució i consideracions general 

La liquidació del pressupost d’ingressos figura en l’apartat 3B del Compte de 
l’Administració, i la informació complementària en l’apartat 4E, principalment. 

En el següent quadre mostrem un resum de l’execució del pressupost d’ingressos 
de 2011, en milions d’euros: 

 

Capítol 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
Drets 

pendents 
cobrament 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

1 Imposts directes 3.557,3 3.669,1 3.615,9 53,2 103,1% 98,5% 

2 Imposts indirectes 5.924,5 5.094,1 5.011,1 83,0 86,0% 98,4% 

3 Taxes i d’altres ingressos 993,2 671,1 540,0 131,1 67,6% 80,5% 

4 Transferències corrents 1.808,5 1.097,1 1.004,5 92,6 60,7% 91,6% 

5 Ingressos patrimonials 17,9 21,9 21,9 0,0 122,4% 100,0% 

6 Alienació d’inversions reals 124,3 2,1 2,1 0,0 1,7% 100,0% 

7 Transferències de capital 317,0 217,8 126,0 91,8 68,7% 57,9% 

8 Actius financers 1.009,9 0,2 0,2 0,0 0,0% 100,0% 

9 Passius financers 1.412,6 1.936,7 1.936,7 0,0 137,1% 100,0% 

Total 2011 15.165,2 12.710,1 12.258,4 451,7 83,8% 96,4% 

       

Total 2010 15.914,4 15.097,6 14.586,7 510,9 94,9% 96,6% 

Variació 2011/2010 (4,7%) (15,8%) (16,0%) (11,6%) (11,1%) (0,2%) 

Quadre 9.1 

La previsió definitiva d’ingressos per a l’exercici de 2011 ha pujat a 15.165,2 
milions d’euros. Durant l’exercici s’han reconegut drets per import de 12.710,1 
milions d’euros, xifra que representa un grau d’execució del 83,8%. Per la seua 
banda, la recaptació neta ha assolit la quantitat de 12.258,4 milions d’euros en 
2011, que comporta un grau de realització del 96,4%. 

Les variacions 2011/2010 les mostrem en el quadre 9.2, caldria destacar les 
importants disminucions que s’han produït tant en els drets reconeguts com en la 
recaptació. Desglossades per capítols, les variacions en els drets reconeguts han 
sigut  les següents:  
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Capítol 
DR    

2011 
DR     

2010 
Variació 
absoluta 

Variació 
relativa 

1 Imposts directes 3.669,1 2.753,0 916,1 33,3% 

2 Imposts indirectes 5.094,1 3.584,4 1.509,7 42,1% 

3 Taxes i d’altres ingressos 671,1 1.020,0 (348,9) (34,2%) 

4 Transferències corrents 1.097,1 4.026,0 (2.928,9) (72,7%) 

5 Ingressos patrimonials 21,9 12,7 9,2 72,4% 

6 Alienació inversions reals 2,1 7,2 (5,1) (70,8%) 

7 Transferències de capital 217,8 338,9 (121,1) (35,7%) 

8 Actius financers 0,2 0,6 (0,4) (66,7%) 

9 Passius financers 1.936,7 3.354,8 (1.418,1) (42,3%) 

Total 2011 12.710,1 15.097,6 (2.387,5) (15,8%) 

Quadre 9.2 

La disminució neta en el total dels drets reconeguts es desglossa en les variacions 
positives dels capítols d’imposts i ingressos patrimonials per un total de 2.4356,0 
milions d’euros; i les variacions negatives en la resta de capítols per un total de 
4.822,5 milions d’euros. En els apartats següents comentem els aspectes més 
significatius de les dites variacions. 

Atenent l’origen o la naturalesa dels ingressos, mostrem l’execució del pressupost 
en el quadre següent, elaborat per la Sindicatura: 

 

Tipus d’ingressos 
Previsions 
definitives 

Drets reconeguts Recaptació 
Drets 

pendents 
cobrament 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Tributs cedits 9.906,5 8.948,1 70,4% 8.790,3 157,7 90,3% 98,2% 

Provinents de l’Estat 1.826,7 1.110,4 8,7% 1.102,9 7,5 60,8% 99,3% 

Passius financers 1.412,6 1.936,7 15,2% 1.936,7 0,0 137,1% 100,0% 

Provinents de l’exterior 260,1 178,0 1,4% 5,3 172,7 68,4% 3,0% 

Taxes i d’altres ingressos 568,5 486,3 3,8% 376,7 109,6 85,5% 77,5% 

Ingressos patrimonials 17,9 21,9 0,2% 21,9 0,0 122,3% 100,0% 

D’entitats locals 34,5 22,6 0,2% 22,6 0,0 65,5% 100,0% 

D’altres 1.138,4 6,1 0,0% 2,0 4,1 0,5% 32,8% 

Total 15.165,2 12.710,1 100,0% 12.258,4 451,7 83,8% 96,4% 

Quadre 9.3 
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Els tributs cedits, l’endeutament i les transferències provinents de l’Estat 
representen el 94,4% del total de drets reconeguts en 2011 (el 93,1% en 2010). 

Els tributs cedits continuen sent la principal font d’ingressos de l’Administració, i 
resulta destacable que han augmentat d’un 43,3% de participació en el total de 
drets reconeguts en 2010 a un  70,4% en 2011. Els ingressos per endeutament i les 
transferències provinents de l’Estat han disminuït la seua representació i passen 
del 22,2% i el 27,5% en 2010 al 15,2% i el 8,7% en 2011, respectivament. 

9.2 Tributs cedits 

El quadre següent mostra l’execució dels ingressos corresponents als tributs cedits 
per l’Estat, classificats per subconceptes econòmics: 
 

Tributs cedits 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
pendents de 
cobrament 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

10 Sobre la renda 3.495,8 3.495,8 3.495,8 0,0 100,0% 100,0% 

   11000 Impost sobre Successions 46,2 157,8 110,6 47,2 341,5% 70,1% 

   11001 Impost sobre Donacions 15,3 15,0 9,2 5,8 97,9% 61,2% 

   11100 Impost sobre el Patrimoni 0,0 0,5 0,3 0,2 --- 52,3% 

11 Sobre el capital 61,6 173,3 120,1 53,2 281,6% 69,3% 

1 Imposts directes cedits 3.557,3 3.669,1 3.615,9 53,2 103,1% 98,5% 

   20000 Imp. Transmissions Patrimonials 639,8 485,7 441,6 44,1 75,9% 90,9% 

   20100 Imp. Operacions Societàries 1,9 5,1 4,1 1,0 265,1% 80,5% 

   20200 Imp. Actes Jurídics Document. 690,3 263,6 225,7 37,9 38,2% 85,6% 

20 Impost sobre TP i AJD 1.332,0 754,4 671,4 83,0 56,6% 89,0% 

25 Impost sobre Valor Afegit 2.745,8 2.676,5 2.676,5 0,0 97,5% 100,0% 

26 Imposts especials 1.846,6 1.663,2 1.663,2 0,0 90,1% 100,0% 

2 Imposts indirectes cedits 5.924,5 5.094,1 5.011,1 83,0 86,0% 98,4% 

Part 33 Taxes i d’altres ingressos s/ el joc 424,7 184,9 163,4 21,5 43,5% 88,4% 

Total tributs cedits 2011 9.906,5 8.948,1 8.790,3 157,7 90,3% 98,2% 

             

Total 2010 7.500,1 6.543,9 6.380,6 163,3 87,3% 97,5% 

Variació 2011/2010 32,1% 36,7% 37,8% (3,4%) 3,0% 0,7% 

Quadre 9.4 

Els drets reconeguts per tributs cedits han pujat a 8.948,1 milions d’euros, un 
36,7% superiors als de 2010. El grau d’execució ha sigut del 90,3% i el de 
compliment del 98,2%, amb variacions interanuals positives del 3,0% i del 0,7%, 
respectivament. 
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Dins del tributs cedits podem distingir els gestionats per l’Estat i els gestionats per 
la Generalitat. Els gestionats per l’Estat representen el 87,6% del total de drets 
reconeguts per tributs cedits en 2011 (el 79,8% en 2010), i els gestionats per la 
Generalitat, el 12,4% (el 20,2% en 2010). 

Els tributs cedits gestionats per l’Estat es corresponen amb l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), els imposts especials i l’Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA), que representen individualment el 39,1%, el 18,6% i el 
29,9% dels drets reconeguts pels tributs cedits, respectivament. En 2011 els drets 
reconeguts per aquests tributs han augmentat un 49,9% respecte a l’exercici 
anterior, principalment per les pujades del 102,0% en l’IVA i el 35,8% en l’IRPF, 
que s’expliquen perquè en els dits tributs es va practicar en la liquidació de 2010 
l’ajust de la liquidació definitiva de 2008. El seu grau d’execució ha sigut del 
96,9%, similar al de 2010. 

Els tributs gestionats per la Generalitat es corresponen amb l’Impost de 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documents (ITP/AJD), l’Impost 
sobre el Patrimoni (IP), l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD) i els tributs 
sobre el joc. En 2011 aquests ingressos han disminuït un 15,4% respecte a 2010, i 
continua la tendència baixista iniciada en 2007, principalment en ITP/AJD. El 
grau d’execució ha sigut del 61,2% en 2011, lleugerament inferior al de 2010. 

En compliment de l’article 45.2 de la Llei 22/2009, la Inspecció General del 
Ministeri d’Economia i Hisenda ha elaborat l’informe anual, referent a 2011, 
sobre la manera i eficàcia en el desenvolupament de les competències assumides 
per la Comunitat Autònoma Valenciana pel que fa als tributs cedits, i posa de 
manifest, entre uns altres extrems, el comportament negatiu en la recaptació de la 
majoria dels conceptes tributaris, a causa de factors lligats al comportament del 
sistema econòmic, com ara la desacceleració immobiliària, amb relació a 
l’ITP/AJD principalment. 

9.3 Ingressos provinents de l’Estat 

El quadre següent, mostra per conceptes econòmics i en milions d’euros 
l’execució dels ingressos provinents de l’Estat en l’exercici de 2011:  
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Ingressos provinents de l’Estat 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
Drets 

pendents de 
cobrament 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

400 Transf. amb finançament incondicionat 1.444,7 752,6 752,6 0,0 52,1% 100,0% 

401 Transferències corrents finalistes 82,9 78,6 78,4 0,2 94,8% 99,8% 

402 Transf. d’org. autònoms de l’Estat 7,7 7,7 5,9 1,7 100,2% 77,4% 

 40 Transferències de l’Adm. de l’Estat 1.535,3 838,9 837,0 1,9 54,6% 99,8% 

 42 Transferències de la Seguretat Social 146,1 144,1 138,9 5,2 98,6% 96,4% 

Capítol 4 Transferències corrents 1.681,4 983,0 975,9 7,1 58,5% 99,3% 

701 Transferències de capital finalistes 57,5 39,4 39,0 0,4 68,5% 99,0% 

702 Trans. d’org. autònoms de l’Estat 0,3 0,3 0,3 0,0 100,0% 100,0% 

703 Trans. d’ent. públiques i d’altres ens 0,0 0,3 0,3 0,0 - 100,0% 

704 Fons Compensació Interterritorial 87,4 87,4 87,4 0,0 100,0% 100,0% 

 70 Transferències de l’Adm. de l’Estat 145,3 127,5 127,1 0,4 87,7% 99,7% 

Capítol 7 Transferències de capital 145,3 127,5 127,1 0,4 87,7% 99,7% 

Total 2011 1.826,7 1.110,4 1.102,9 7,5 60,8% 99,3% 

             

Total 2010 4.098,6 4.151,9 4.065,1 86,8 101,3% 97,9% 

Variació 2011/2010 (55,4%) (73,3%) (72,9%) (91,4%) (40,5%) 1,4% 

Quadre 9.5 

En 2011 els ingressos provinents de l’Estat han baixat un 73,3% respecte a 2010, 
ja que dels 4.151,9 milions d’euros reconeguts en 2010, enguany han sigut de 
1.110,4, milions d’euros, que representen el 27,5% dels drets reconeguts totals. 
Per tant, aquests ingressos han disminuït la seua representació en el total dels drets 
reconeguts durant l’exercici, i passen del 27,5% en 2010 al 8,7% en 2011.  

El grau d’execució en 2011 ha sigut del 60,8%, sensiblement inferior al de 2010 
que va ser del 101,3%. El grau de realització, del 99,3%, ha millorat en un 1,4% 
respecte a 2010. 

El concepte “Transferències corrents amb finançament incondicionat” és, com en 
exercicis anteriors, el més significatiu dels ingressos provinents de l’Estat, que en 
representen el 67,8% del total. 

La important variació negativa dels drets reconeguts en 2011 enfront de 2010, 
s’explica principalment en la disminució motivada per l’ajust de l’excés de 
recursos del sistema de finançament de les comunitats autònomes (fons de 
suficiència i d’altres fons de finançament autonòmic). 

En juliol de 2011 s’ha practicat i comunicat la liquidació definitiva dels recursos 
del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les participacions en 
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els fons de convergència autonòmica regulats en la Llei 22/2009, de 18 de 
desembre, corresponent a l’exercici de 2009, de la qual resulta a la Comunitat 
Valenciana un saldo negatiu per import de 1.707,2 milions d’euros que s’han de 
compensar en seixanta mensualitats a partir de gener de 2012 segons el que 
preveia la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2011. No obstant 
això, la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2012 considera que per 
sol·licitud de la comunitat autònoma, puga estendre’s a 120 mensualitats 
l’ajornament del pagament, tant de la liquidació de 2009 com de la de 2008. 

La liquidació de 2009 ha sigut comptabilitzada en el compte de resultats de 2011, 
mitjançant abonaments negatius als comptes d’ingressos corresponents (vegeu 
l’apartat 6.10), amb contrapartida en el passiu del balanç dins dels creditors a llarg 
i curt termini per imports de  1.365,8 i 341,4 milions d’euros, respectivament 
(vegeu els apartats 5.7 i 5.8). 

En juliol de 2012 s’ha practicat i comunicat la liquidació definitiva corresponent a 
l’exercici de 2010, de la qual, a la Comunitat Valenciana, li resulta un saldo 
positiu al seu favor per import de 727,6 milions d’euros, que serà abonat en els 
termes prevists per l’article 115.3 de la Lleu i de Pressuposts Generals de l’Estat 
per a l’any 2012. 

9.4 Passius financers 

Els ingressos derivats de les operacions d’endeutament formalitzades per 
l’Administració de la Generalitat, figuren en el capítol 9 del pressupost. Durant 
2011 s’han reconegut drets per 1.936,7 milions d’euros, que representen el 15,2% 
del total d’ingressos de l’exercici (el 22,2% en 2010). La xifra anterior l’analitzem 
en l’apartat 11 de l’Informe, dedicat a l’endeutament. 

9.5 Ingressos provinents de l’exterior 

Aquest concepte recull els ingressos per transferències corrents i de capital 
relatives a fons provinents de la Unió Europea. Durant l’exercici de 2011 s’ha 
reconegut drets per 178,0 milions d’euros, equivalents a l’1,4% del total 
d’ingressos, dels quals 87,7 milions d’euros corresponen a transferències corrents 
i 90,3 milions d’euros, a transferències de capital. 

En 2011 els ingressos provinents de l’exterior han disminuït un 3,5% respecte als 
registrats en 2010, principalment en els ingressos provinents del programa 
operatiu del Fons Social Europeu 2007-2013. 

El tancament de l’exercici de 2011 mostra drets pendents de cobrament per 172,7 
milions d’euros, el 97,0% dels ingressos reconeguts, que corresponen en la seua 
major part a transferències del programa operatiu esmentat. 

La revisió duta a cap sobre aquests drets ha posat de manifest la incidència, ja 
comentada en informes anteriors, relativa a la comptabilitat d’algunes 
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subvencions de fons europeus sobre la base dels principis comptables públics 
aplicables amb caràcter general al reconeixement dels drets, i no dels principis 
específics de les transferències i subvencions que serien els aplicables a aquests 
casos. En 2011 la quantitat comptabilitzada puja a 143,3 milions d’euros. En 
l’àmbit pressupostari la comptabilitat efectuada no té efecte sobre el resultat de 
2011, ja que en cas de no registrar-se els drets, es derivaria una desviació de 
finançament negativa en despeses amb finançament afectat. Pel que fa al 
romanent de tresoreria, s’ha de tenir en compte que els drets pendents de 
cobrament inclouen un total de 161,1 milions d’euros per aquests conceptes 
(vegeu apartat 10.6). 

Com en informes anteriors, recomanem l’aplicació dels dits principis específics 
per a l’adequat reconeixement d’aquestes subvencions. 

9.6 Taxes i uns altres ingressos 

Els ingressos inclosos en l’epígraf “Tributs propis, taxes i d’altres ingressos” es 
refereixen bàsicament als derivats de taxes, preus públic, recàrrecs de 
constrenyiment, sancions i reintegraments d’operacions. 

El descens en els drets reconeguts en 2011 respecte a  l’exercici anterior correspon 
als reintegraments del SERVOF comentats en l’Informe de 2010.  
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10. MEMÒRIA 

10.1 Aspectes generals 

La memòria és el component dels comptes anuals la funció de la qual és 
completar i ampliar la informació continguda en el balanç, el compte del resultat 
econòmic i patrimonial, i l’estat de liquidació del pressupost.  

En el Compte de l’Administració de 2011, la memòria figura en l’apartat 4 i es 
compon de diversos epígrafs relatius a la informació de caràcter financer 
(romanent de tresoreria i estat de tresoreria), d’execució de la despesa pública i de 
l’ingrés públic, de l’endeutament i d’operacions no pressupostàries, entre altres. 

L’anàlisi de l’adequat contingut informatiu de la memòria, atenent les normes 
d’elaboració dels comptes anuals establits pel PGCPG, es realitza en els diferents 
apartats d’aquest Informe, en els quals es comenten les excepcions o 
recomanacions, que, si s’escau, resulten aplicables. 

El present apartat 10 de l’Informe  agrupa la revisió d’altres àrees de la memòria 
que es consideren significatives. 

10.2 Romanent de tresoreria 

Formant part de la informació de caràcter financer de la memòria del Compte de 
l’Administració, figura en l’epígraf 4C.1, l’”Estat de romanent de tresoreria”, que 
mostrem en el quadre següent en milions d’euros: 

 

Romanent de tresoreria a 31-12-2011 Import 

1.  (+) Drets pendents de cobrament  1.156,7 

      (+) Del pressupost corrent 451,7  

      (+) De pressuposts tancats 1.305,8  

      (-) De cobrament dubtós 381,4  

      (-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 219,4  

2.  (-) Obligacions pendents de pagament  4.672,9 

      (+) Del pressupost corrent 2.680,0  

      (+) De pressuposts tancats 893,2  

      (+) D’operacions no pressupostàries 1.099,7  

3.  (+) Fons líquids  260,9 

I.   Romanent de tresoreria afectat  439,5 

II. Romanent de tresoreria no afectat  (3.694,9) 

III. Romanent de tresoreria total (1-2+3) = (I + II)  (3.255,4) 

Quadre 10.1 
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El romanent de tresoreria afectat està constituït per les desviacions de finançament 
negatives i només es pot utilitzar per a donar cobertura a les despeses que es 
troben afectades als recursos dels quals es deriven aquestes desviacions. En 
l’exercici de 2011 puja a 439,5 milions d’euros, corresponents al PIPM (vegeu 
l’apartat 7.3). 

El romanent de tresoreria no afectat, o per a despeses generals, constitueix un 
recurs per a finançar despeses mitjançant modificacions de crèdit. En 2011 
presenta un import negatiu de 3.694,9 milions d’euros, magnitud que ha disminuït 
respecte a 2010 (2.038,1 milions d’euros) en un 81,3%. 

El romanent de tresoreria total és negatiu per import de 3.255,4 milions d’euros, 
menor que l’obtingut en 2010, també negatiu per 1.296,8 milions d’euros. 

En l’apartat 4C.1 de la memòria comentem amb detall els factors positius i 
negatius que han incidit en el càlcul del romanent de tresoreria. Mereix destacar el 
canvi de criteri que s’ha realitzat en 2011 per a calcular-lo, ja que no s’ha inclòs 
en l’import de les obligacions pendents de pagament de l’exercici corrent el saldo 
del compte 409, tal com es realitzava anteriorment i que en 2011 puja a 2.218,2 
milions d’euros.  

D’altra banda, la fiscalització realitzada sobre el Compte de l’Administració ha 
posat de manifest diversos aspectes significatius, assenyalats en uns altres apartats 
d’aquest Informe, que afecten o desvirtuen el càlcul del romanent de tresoreria: 

a) Segons hem indicat en l’apartat 8.1.f, a 31 de desembre de 2011, no s’han 
imputat al pressupost i per tant no s’han tingut en compte en el càlcul del 
romanent de tresoreria, obligacions contretes per despeses de farmàcia que 
pugen a 222,8 milions d’euros i de deute sanitari per una quantitat almenys 
de 77,7 milions d’euros. 

b) Com posem de manifest en l’apartat 10.6.d, considerem que la provisió per 
a insolvències, s’hauria d’incrementar 573,5 milions d’euros. 

No obstant això, per a una adequada interpretació del romanent de tresoreria 
caldria tenir en compte els aspectes següents: 

c) Segons el que hem  indicat adés, així com en els apartats 5.8 i 8.1f, durant 
2011, s’han comptabilitzat en el subsistema comptable econòmic i 
patrimonial a càrrec del compte de resultats i abonament al compte 409 del 
passiu del balanç, obligacions d’exercicis anteriors per un total de 2.218,2 
milions d’euros, que n’inclouen 256,6 de despeses de farmàcia i 1.792,5 de 
deute sanitari per obligacions no reconegudes de la Conselleria de Sanitat. 

d) En les obligacions pendents de pagament per operacions no 
pressupostàries no s’inclouen les operacions de tresoreria que pugen a 
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182,8 milions d’euros, i considerem que la memòria hauria d’explicar els 
criteris  usats a l’efecte. 

10.3 Estat de la tresoreria 

La informació de caràcter financer de la memòria del Compte de l’Administració, 
inclou en l’epígraf 4C.2 la relativa a la tresoreria, que comprèn el denominat 
“Estat de la tresoreria”, un resum del qual mostrem en el quadre següent, en 
milions d’euros: 
 

Concepte Imports 

1.  Cobraments  25.333,6 

     Del pressupost corrent 12.258,4  

     De pressuposts tancats 296,9  

     D’operacions no pressupostàries 12.778,2  

2.  Pagaments  25.684,2 

     Del pressupost corrent 11.875,2  

     De pressuposts tancats 1.434,7  

     D’operacions no pressupostàries 12.374,3  

I. Flux net de tresoreria de l’exercici (1-2)  (350,7) 

3. Saldo inicial de tresoreria  611,6 

II. Saldo final de tresoreria (I+3)  260,9 

Quadre 10.2 

Els fons de tresoreria de la Generalitat s’han gestionat mitjançant els tipus de 
comptes prevists en el plec de condicions de 27 de setembre de 2005, que va regir 
el concurs per a la contractació de comptes corrents amb entitats financeres. 

En l’exercici de 2010 la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació va tramitar 
un expedient de contractació, per procediment obert, per a prestar serveis 
financers. La Generalitat, incloses les entitats autònomes, l’IVF i el sector públic 
(organismes, empreses i fundacions), hauran de contractar amb totes o amb alguna 
de les entitats financeres col·laboradores, els serveis financers detallats en el plec 
de prescripcions tècniques. 

En aquest plec hi ha diferents tipus de comptes de tresoreria segons la seua 
finalitat, a les quals s’haurien d’aplicar les condicions establides. L’objectiu final 
és la gestió centralitzada dels fons públics i utilitzar el sistema de comptes de 
“netting” o de compensació automàtica de saldos a comptes centralitzats. 

L’Ordre 2/2010, de 29 de gener, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació regula la gestió de tresoreria del sector públic a través de la gestió 
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centralitzada de fons basada en el sistema de comptes de compensació. 
Posteriorment, l’Ordre 2/2011, de  4  de  novembre,  de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, s’estableixen els trasllats de saldos dels comptes de  
dipòsits i fiances públiques. 

En el quadre següent detallem per tipus de comptes els saldos al final de l’exercici 
de 2011, comparats amb les dades de 2010: 

 

Comptes 31-12-2011 31-12-2010 

Operatius  119,1 476,5 

De dipòsits / fiances 141,7 135,0 

De caixa fixa 0,1 0,1 

Restringits d’ingressos / recaptació - - 

De centres docents públics no universitaris - - 

Total 260,9 611,6 

Quadre 10.3 

Els comptes operatius són comptes centralitzats per a situar els fons, realitzar 
pagaments i complir les funcions encomanades a la Tresoreria per la normativa 
vigent. A aquests comptes són compensats els saldos d’uns altres comptes, com 
ara els de dipòsits i de recaptació, en els terminis establits per la Tresoreria. 

Els comptes de dipòsits/fiances tenen com a finalitat la constitució de tot tipus de 
dipòsits, avals i fiances que siguen exigibles per la normativa de contractació o 
per qualsevol altra forma legal o reglamentària. 

Els comptes de caixa fixa són per a gestionar les provisions de fons de caràcter 
permanent que es realitzen a les habilitacions de les distintes conselleries i 
organismes de la Generalitat, i estan regulats per l’article 44.6 del TRLHPG i la 
seua normativa de desenvolupament. 

Els comptes restringits d’ingressos/recaptació estan destinats a facilitar el procés 
de recaptació d’ingressos de la Generalitat. 

Els comptes de centres docents públics no universitaris tenen com a finalitat la 
gestió dels fons que la Conselleria d’Educació lliura als dits centres amb càrrec al 
pressupost anual. Les condicions per a aplicar a aquests comptes, malgrat que 
estan oberts a nom de cada centre, haurien de ser les mateixes que les de la resta 
de comptes. 

La Sindicatura de Comptes ha sol·licitat a les entitats financeres la confirmació 
directa dels saldos existents a 31 de desembre de 2011, així com de les signatures 
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autoritzades per a la disposició de fons i alguna altra informació rellevant per a la 
fiscalització. 

No hem rebut la confirmació d’onze entitats bancàries amb les quals s’han 
realitzat algunes de les operacions financeres que comentem en l’apartat 11 
d’aquest Informe (préstecs i avals). En aquesta situació cal destacar la CAM que  
figura amb un saldo comptable de 6,8 milions d’euros en comptes operatius i 55 
milions d’euros en préstecs; i a Dexia Sabadell, que figura amb 220 milions 
d’euros en préstecs. 

En els casos esmentats s’han aplicat procediments alternatius de fiscalització, que 
consisteixen a verificar les dades comptabilitzades per l’Administració amb la 
informació subministrada pels seus propis gestors. Aquestes proves, però, no 
poden proporcionar l’evidència suficient i adequada respecte a la integritat de les 
operacions realitzades i els actius i passius reflectits al tancament de l’exercici. 

D’altra banda, i segons hem comentat en informes anteriors, la informació rebuda 
de les entitats financeres quant als interessos abonats no és completa, per la qual 
cosa no ha sigut possible contrastar, amb aquestes entitats, la integritat dels 
imports comptabilitzats per aquest concepte. 

Fiscalització dels comptes de caixa fixa 

En l’exercici de 2011 s’han utilitzat 304 comptes per a gestionar els fons de caixa 
fixa, amb una dotació total de 97,6 milions d’euros. Els pagaments representen el 
95,1% de la dotació. Cal destacar el descens significatiu respecte dels fons 
gestionats en els dos exercicis anteriors, al voltant del 50%. 

Per a dur a cap la fiscalització, hem sol·licitat els fitxers informàtics de totes les 
caixes fixes, però en la informació rebuda es van ometre les dades referents als 
perceptors, per la qual cosa no ha sigut possible efectuar-ne una revisió global en 
faltar aquesta dada essencial inclosa en la sol·licitud. En aquesta circumstància, 
hem decidit realitzar la fiscalització de les caixes fixes en una mostra de 
conselleries i hospitals, per a verificar els aspectes formals en les presentacions 
dels comptes justificatius de cada caixa fixa, així com per a revisar una mostra de 
justificants la selecció de la qual s’ha realitzat a partir de la informació facilitada, 
sense limitacions, pel centres visitats. 

Com a resultat de l’anàlisi efectuada sobre els comptes justificatius, actes 
trimestrals d’arqueig i documentació justificava dels pagaments realitzats a través 
de les caixes revisades en les conselleries, s’han posat de manifest els aspectes 
següents, similars als observats en exercicis anteriors: 

- De la revisió d’una mostra de 150 factures/justificants de les caixes fixes 
hem observat, com a incidències més comunes, que en la majoria no 
consten les aprovacions de la despesa per part de l’òrgan competent, la 
conformitat del comptedant en la factura, ni les comprovacions relatives a 
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la recepció dels subministraments o serveis prestats o la correcció de la 
factura. 

- En algunes factures/justificants no existeix una correcta imputació 
comptable a l’exercici corrent per correspondre a exercicis anteriors. 

- En sis factures, les despeses no corresponen a les imputables a caixa fixa. 

- El pagament d’algunes de les factures revisades s’ha realitzat amb 
posterioritat al termini legal aplicable. 

Les conclusions sobre la revisió d’una mostra de caixes fixes en hospitals figuren 
en l’apartat 13.2 d’aquest Informe. 

10.4 Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors 

La informació sobre les obligacions pendents de pagament de pressuposts tancats 
figura en la nota 4D.8 de la memòria, i el resum de la seua execució per capítols el 
mostrem en el quadre següent, en milions d’euros: 

 

Capítol 
Obligacions 

pendents 
01-01-2011 

Rectificacions 
Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents 

31-12-2011 

1 Despeses de personal 18,5 0,0 1,6 16,9 

2 Despeses de funcionament 874,0 (0,2) 533,9 339,9 

3 Despeses financeres 3,1 0,0 1,7 1,4 

4 Transferències corrents 391,2 (2,6) 248,4 140,2 

6 Inversions reals 412,9 0,0 236,3 176,6 

7 Transferències de capital 539,1 (0,5) 323,6 215,0 

8 Actius financers 92,6 0,0 89,3 3,3 

Total 2.331,4 (3,4) 1.434,7 893,2 

Quadre 10.4 

Les obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors incorporades a 
l’exercici de 2011 pugen a 2.331,4 milions d’euros, i en corresponen 2.000,3 
milions d’euros a les obligacions del pressupost de l’exercici de 2010; i la resta, a 
les de pressuposts d’exercicis anteriors. 

El saldo pendent al final de 2011 ha augmentat significativament respecte als dos  
últims anys que van ser de 331,1 i 2,3 milions d’euros, respectivament. 

Per capítols, destaquen les obligacions pendents de pagament del capítol 2, 
“Despeses de funcionament”, que representen el 38,1% del total. Per programes, 
les més significatives corresponen al programa 412.22 “Assistència sanitària”, 
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amb 220,2 milions d’euros, i al programa 722.20 “Política industrial”, amb 61,7 
milions d’euros. 

Segons hem  indicat en informes anteriors, existeixen obligacions pendents de 
pagament provinents de l’exercici de 2005 i anteriors per un total d’1,6 milions 
d’euros que per la seua antiguitat haurien de ser analitzades i, en el seu cas, 
regularitzades. 

10.5 Compromisos de despeses amb càrrec a exercicis posteriors 

La informació sobre aquests compromisos figura en la nota 4D.9 de la memòria, i 
n’és un resum per capítols i anys el següent quadre, en milions d’euros: 

 

Capítols 
Exercicis 

Total  
2012 2013 2014 2015 Posterior 

2 Despeses de funcionament 1.249,0 980,2 838,7 708,7 5.262,2 9.038,7 

3 Despeses financeres 791,0 377,4 303,2 237,8 471,0 2.180,4 

4 Transferències corrents 47,5 51,7 83,2 82,6 578,1 843,2 

6 Inversions reals 303,0 115,7 74,9 41,9 160,4 695,9 

7 Transferències de capital 114,5 118,6 103,0 76,6 214,4 627,1 

9 Passius financers 143,1 147,2 150,3 154,1 13.391,0 13.985,6 

Totals 2.648,1 1.790,8 1.553,4 1.301,6 20.077,0 27.370,9 

Quadre 10.5 

Quant a l’exercici anterior, el volum total de despeses compromeses mostra un  
augment del 4,8%. 

Dos dels capítols més significatius són el 3 i el 9, que representen el 59,1% de les 
despeses compromeses totals. El capítol 9 recull les amortitzacions futures de 
l’endeutament (vegeu quadre 11.2). Per la seua banda, en el capítol 3 es consignen 
2.180,4 milions d’euros, dels quals 2.108,8 són dels interessos per a meritar en 
exercicis posteriors segons les estimacions basades en les previsions d’evolució 
dels tipus d’interés. 

Pel que fa a l’estimació dels interessos, en la nota 4D.9 de la memòria s’indica 
que en 2011 ha tingut lloc un canvi de criteri, i han sigut calculats tenint en 
compte el venciment de les operacions vives a 31 de desembre de 2011, i no el 
dels programes financers, com es feia en exercicis anteriors. 

La classificació per seccions la mostrem en el quadre següent:  
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Secció 
Exercicis 

Total  
2012 2013 2014 2015 Posterior 

05 Presidència de la Generalitat 1,8 0,2 0,1 0,0 0,0 2,0 

06 Economia, Hisenda i Ocupació 28,7 3,4 1,2 0,7 1,8 35,8 

07 Justícia, Interior i Adm. Públiques 86,4 31,6 26,6 22,1 64,5 231,1 

08 Infraestructures i Transport 194,7 115,9 94,8 66,4 1.837,6 2.309,3 

09 Educació 105,9 145,8 152,4 106,6 496,0 1.006,7 

10 Sanitat 909,7 728,4 688,3 622,5 3.306,1 6.255,0 

11 Indústria, Comerç i Innovació 1,8 0,8 0,4 0,0 0,0 3,0 

12 Agricultura, Pesca i Alimentació 58,4 36,1 16,0 6,3 0,1 116,8 

14 Medi Amb., Aigua, Urb. i Hab. 70,7 40,8 33,4 14,3 41,7 200,8 

15 Turisme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Benestar Social 178,8 114,6 52,4 38,0 192,8 576,6 

18 Cultura i Educació 19,1 15,1 12,9 12,6 19,1 78,8 

19 Servei del deute 916,4 516,5 445,2 384,1 13.832,2 16.094,4 

20 Despeses diverses 36,0 28,5 28,3 28,1 285,1 406,1 

22 Governació 28,5 12,7 1,3 0,1 0,1 42,6 

23 Solidaritat i Ciutadania 11,3 0,6 0,1 0,0 0,0 11,9 

Totals 2.648,1 1.790,8 1.553,4 1.301,6 20.077,0 27.370,9 

Quadre 10.6 

La secció amb major volum de despeses compromeses és la 19 “Servei del deute”, 
que amb 16.094,4 milions d’euros, que comprenen les amortitzacions i interessos 
del deute abans comentats, representen el 58,8% del total. 

Una altra secció significativa és la 10 “Sanitat”, amb una participació en l’import 
total de 6.255,0 milions d’euros, que recullen principalment els compromisos per 
anualitats futures derivats dels contractes de gestió integral de diversos 
departaments de salut, el concert per a la gestió del servei de les tècniques de 
diagnòstic per imatge i el concert amb l’IVO. 

La secció 08, “Infraestructures i transports”, compta amb un import de 2.309,3 
milions d’euros que inclouen, entre altres, els compromisos derivats dels 
contractes de concessió d’obra pública per a la construcció, conservació i 
explotació d’autovies. 

En la secció 09, “Educació”, figura l’import comptabilitzat en el compte del 
balanç “Creditors per periodificació de despeses pressupostàries” corresponent als 
convenis de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i les universitats 



ᘰب

Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2011 

- 130 - 

públiques valencianes per al finançament del Programa Plurianual de 
Finançament. 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest que falten per incloure en aquest 
estat de compromisos futurs les següents operacions: 

a) Les anualitats futures dels compromisos derivats dels acords del Consell 
per al pagament de les obligacions del deute sanitari, per un total de 
1.157,0 milions d’euros (apartat 8.1.f);  

b) Els compromisos derivats de l’acord de finançament del pla de 
modernització d’instal·lacions de la Fira de Mostres Internacional de 
València del conveni de 2002, per un import aproximat de 81,3 milions 
d’euros, amb les matisacions que comentarem més avant. 

c) Les quotes pels compromisos dels plans d’inversions de les universitats 
públiques que pujaven a 500,6 milions d’euros de capital, més els 
interessos corresponents, amb les matisacions que comentarem més avant. 

d) Els compromisos plurianuals derivats d’un contracte per import de 26,5 
milions d’euros. 

e) A més a més, s’haurien d’estimar i incloure els imports corresponents al 
conveni amb CIEGSA. 

f) Els compromisos derivats de tres convenis de reconeixement de deute amb 
TRAGSA, Societat Estatal de Correus i Telègrafs, SA i amb Iberdrola, 
l’import total pendent és de 106,8 milions d’euros (apartat 5.8). 

Convenis amb l’FMI 

En els capítols 4 i 7 del pressupost de despeses del Compte de l’Administració de 
l’exercici de 2011, s’han reconegut obligacions per un import total de 33,4 
milions d’euros pels interessos i el principal dels venciments corresponents als 
convenis signats en 2002 i en 2007 en relació amb el finançament de les 
inversions del “pla de modernització” de l’FMI. 

Durant els exercicis de vigència dels dos convenis, la Generalitat s’ha fet càrrec 
de la totalitat de la càrrega financera de les operacions de finançament de l’FMI, 
ja que aquesta no comptava amb els recursos necessaris. Tenint en compte els 
antecedents descrits i la informació disponible sobre la situació econòmica de 
l’FMI, caldria aplicar les normes de comptabilitat que considera l’apartat 3.1 del 
document número 5 de principis comptables públics actualment vigents, fet que 
comportaria comptabilitzar en el subsistema comptable econòmic i patrimonial 
d’un càrrec per subvencions de capital a l’FMI amb abonament al passiu del 
balanç per 331,2 milions d’euros, quant a les quotes de capital pendents. 
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Plans d’inversions de les universitats públiques 

En els capítols 4 i 7 del pressupost de despeses del Compte de l’Administració de 
2011 s’han reconegut obligacions, per import total de 51 milions d’euros, pels 
interessos i el principal dels venciments corresponents al dit exercici, i segons els 
quadres d’amortització dels préstecs del BEI i de les obligacions emeses per les 
universitats, els compromisos que s’haurien d’incloure per quotes d’exercicis 
posteriors pujarien a 500,6 milions d’euros de capital, més els interessos 
corresponents. 

És important assenyalar que, en els comptes anuals retuts per les diferents 
universitats públiques, hem observat un tractament comptable dispar a aquestes 
operacions. Caldria que s’unificaren els criteris en les auditories de les universitats 
i també els centres directius comptables pertinents. 

Igual que el que hem comentat per als convenis amb l’FMI s’haurien d’aplicar 
tant per al Compte de l’Administració com per a les universitats públiques 
valencianes, les normes de comptabilitat que considera l’apartat 3.1 del document 
número 5 de principis comptables públics, i explicar adequadament en les 
memòries de cada entitat els criteris adoptats. 

Pel que fa al Compte de l’Administració, l’aplicació de la dita norma comportaria 
la comptabilitat en el subsistema comptable econòmic i patrimonial d’un càrrec 
per subvencions de capital a les universitats amb abonament al passiu financer del 
balanç per 500,6 milions d’euros, pel que fa  a les quotes de capital pendents. Les 
universitats haurien de practicar els ajusts comptables pertinents en els seus 
respectius comptes anuals per a homologar-se i adaptar-se al criteri comptable 
abans indicat. 

És adequada la imputació de les quotes anuals en els pressuposts dels exercicis de 
venciment, com així estem fent des del principi, i reflectint a més les quotes 
futures en l’estat de compromisos de despeses amb càrrec a exercicis posteriors. 

10.6 Drets per a cobrar de pressuposts tancats 

a) Evolució i situació d’aquests drets 

La informació sobre els drets per a cobrar de pressuposts tancats figura en la nota 
4E.4 de la memòria del Compte de l’Administració de 2011. En mostrem un 
resum en el quadre següent, en milions d’euros:  
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Classificació econòmica 
Pendent 

cobrament  
01-01-2011 

Anul·lats i 
cancel·lats 

Drets 
recaptats 

Pendent 
cobrament  
31-12-2011 

1 Imposts directes 110,7 47,8 10,8 52,1 

2 Imposts indirectes 200,2 52,5 20,1 127,6 

3 Taxes i d’altres ingressos 255,1 58,0 55,0 142,1 

4 Transferències corrents 533,7 2,1 36,5 495,1 

40 De l’Administració de l’Estat 31,3 2,1 0,4 28,8 

41 D’entitats autònomes de la GV 0,0 0,0 0,0 0,0 

42 De la Seguretat Social 381,7 0,0 0,0 381,7 

46 De corporacions locals 11,0 0,0 0,1 11,0 

48 De famílies i instit. s/ànim lucre 0,1 0,0 0,0 0,1 

49 De l’exterior 109,5 0,0 36,1 73,5 

5 Ingressos patrimonials 0,2 0,1 0,0 0,1 

6 Alienació inversions reals 0,2 0,0 0,0 0,2 

7 Transferències de capital 653,3 0,1 174,4 478,8 

70 De l’Administració de l’Estat 359,4 0,1 87,5 271,9 

76 De corporacions locals 8,0 0,0 0,0 8,0 

79 De l’exterior 285,9 0,1 87,0 198,9 

8 Actius financers 10,1 0,2 0,0 9,9 

9 Passius financers 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 1.763,6 160,9 296,9 1.305,8 

Quadre 10.7 

Els drets pendents de cobrament d’exercicis anteriors incorporats a l’exercici de 
2011 pugen a 1.763,6 milions d’euros, que corresponen 510,9 milions d’euros a 
drets amb origen en el pressupost de l’exercici de 2010 i la resta a drets amb 
origen en exercicis anteriors. 

b) Drets anul·lats i cancel·lats 

Durant l’exercici de 2011 s’han anul·lat i cancel·lat drets d’exercicis anteriors per 
un total de 160,9 milions d’euros, que representen el 9,1% dels drets inicials. Les 
anul·lacions comprenen 116,1 milions d’euros per anul·lació de liquidacions i 
10,1 milions d’euros per ajornaments i fraccionaments. Quant a les cancel·lacions, 
són 12,3 milions d’euros per prescripció i 22,4 milions d’euros per insolvències. 

La revisió realitzada sobre una mostra d’anul·lacions ha posat de manifest que, en 
general, estan adequadament comptabilitzades i justificades. 
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c) Recaptació neta 

Els drets recaptats en 2011 pugen a 296,9 milions d’euros, equivalents al 16,8% 
del pendent de cobrament a l’inici de l’exercici. 

Hem seleccionat una mostra significativa de documents comptables d’ingressos a 
fi de verificar la seua raó i adequat suport documental. Les proves efectuades han 
posat de manifest que, en alguns casos, i com en exercicis anteriors, la imputació 
comptable dels ingressos percebuts de fons europeus s’ha realitzat en exercicis 
que no es corresponen amb els de la despesa certificada. 

d) Anàlisi dels drets pendents a 31 de desembre de 2011 

El quadre següent mostra, en milions d’euros, la composició dels drets d’exercicis 
anteriors pendents de cobrament al tancament de 2011, tot atenent els seus 
exercicis d’origen: 

 

Capítol 
Exercici d’origen 

Total 
2006 i ant. 2007 2008 2009 2010 

1 Imposts directes 10,4 3,1 3,4 10,6 24,5 52,1 

2 Imposts indirectes 13,4 10,1 19,5 27,2 57,4 127,6 

3 Taxes i d’altres ingressos 33,1 11,7 19,8 28,5 49,0 142,1 

4 Transferències corrents 409,5 24,0 2,1 27,7 31,7 495,1 

5 Ingressos patrimonials 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

6 Alienació inv. reals 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

7 Transferències de capital 284,5 84,2 33,1 0,0 76,9 478,8 

8 Actius financers 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 

9 Passius financers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 
761,0 133,2 78,0 94,1 239,5 1.305,8 

58,3% 10,2% 6,0% 7,2% 18,4% 100,0% 

Quadre 10.8 

Hi destaca el pendent de cobrament dels capítols de transferències, tant de 
corrents com de capital, sobretot els provinents de l’exercici de 2006 i anteriors. 

Dels 1.305,8 milions d’euros de drets pendents de cobrament al tancament de 
l’exercici, 633,1 milions d’euros, el 48,5%, corresponen a “Drets definits” 
formalitzats en l’exercici de 1999 i anteriors, fonamentats en la regla 42 de 
l’Ordre de 12 de desembre de 1994 vigent aleshores. 

En el quadre següent mostrem un detall dels drets definits i dels drets reconeguts 
al tancament de l’exercici, que formen els drets pendents de cobrament d’exercicis 
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tancats. També mostrem els seus graus de realització durant 2011 en forma de 
percentatges que representen els cobraments de l’exercici respecte dels saldos 
inicials. 

 

Any 

Saldos 31-12-2011 Graus de realització 2011 

Drets 
definits 

Drets 
reconeguts 

Total 
pendent 

Drets 
definits 

Drets 
reconeguts 

1990-2005 633,1 106,5 739,7 0,0% 3,4% 

2006 0,0 21,3 21,3 0,0% 65,2% 

2007 0,0 133,2 133,2 0,0% 21,9% 

2008 0,0 78,0 78,0 0,0% 7,8% 

2009 0,0 94,1 94,1 0,0% 11,4% 

2010 0,0 239,5 239,5 0,0% 45,2% 

Total 633,1 672,6 1.305,8 0,0% 30,6% 

Quadre 10.9 

Un component significatiu dels drets pendents que reuneix una sèrie de 
característiques (antiguitat elevada, limitada exigibilitat, baix historial de 
cobrabilitat) que permet considerar-los com a de cobrament dubtós són els 
denominats “Drets definits”. A més a més, entre els drets reconeguts de major 
antiguitat també és previsible que es produesca alguna quantitat indeterminada 
d’incobrats. 

La provisió per a insolvències a 31 de desembre de 2010 pujava a 388,4 milions 
d’euros. Durant 2011 s’ha minorat per l’aplicació de 7,0 milions d’euros, i el seu 
import final puja a 381,4 milions d’euros. 

De la lectura del contingut informatiu de la memòria, sembla desprendre’s que la 
Generalitat utilitza un criteri individualitzat per a xifrar la provisió que la destina a 
la cobertura d’una part dels drets definits sense fer una estimació global del risc de 
fallida en els saldos d’altres deutors. 

Com comentem en informes anteriors, malgrat el sanejament realitzat i sense 
perjudici que s’efectuen les gestions de cobrament que pertoque, la provisió per a 
insolvències hauria de cobrir la totalitat dels drets que s’estimen de cobrament 
dubtós, i en aquest sentit considerem que combinant els sistemes individual i 
global d’estimació, caldria tenir en compte: 

- La resta dels drets definits no coberta per provisió, per un import de 251,7  
milions d’euros. 
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- Els drets pendents de cobrament reconeguts en els exercicis 2006 i 
anteriors per un import de 127,8 milions d’euros, tenint en compte els seus 
possibles graus de realització. 

- Del pendents de cobrament dels exercicis 2007 a 2010, pels drets de fons 
europeus del programa operatiu 2000-2006 que van ser comptabilitzats per 
previsions d’ingressos, i el pendent de cobrament del qual, a 31 de 
desembre de  2011 és de 161,6 milions d’euros. 

- D’altra banda, els dictàmens del control que d’acord amb la normativa 
comunitària ha realitzat la IGG sobre operacions dels exercicis de 2009 i 
2010 corresponents als programes FSE i FEDER del període 2007-2013, 
posen de manifest certes incidències i la proposta de no certificar una part 
de les despeses declarades, cosa que comporta rectificar drets pendents de 
cobrament d’exercicis tancats provinents dels dits programes per 32,4  
milions d’euros. 

Per tot això, la provisió per a insolvències s’hauria d’incrementar en l’import 
estimat de 573,5 milions d’euros per a cobrir els drets que es consideren de 
cobrament improbable. 

10.7 Operacions no pressupostàries 

La informació sobre les operacions no pressupostàries figura en l’apartat 4I de la 
memòria, que en mostrem un resum en el quadre següent:  
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Concepte 
Saldos       

01-01-2011 
Abonaments 
(ingressos) 

Càrrecs 
(pagaments) 

Creditors 
pendents   

31-12-2011 

Fons en formalització 244,3 2.941,9 2.968,8 217,4 

Operacions transitòries de tresoreria 182,8 4.341,3 4.341,3 182,8 

Dipòsits i fiances 174,3 24,3 12,8 185,9 

Quotes de la Seguretat Social 147,0 950,1 910,6 186,4 

Retencions a compte IRPF 134,3 1.331,4 1.146,4 319,3 

Ingressos SERVOF 200,8 282,4 114,8 368,4 

D’altres 11,6 1231,9 1213,7 29,7 

Retenció nòmines drets passius 2,3 63,5 54,7 11,1 

Ingressos diputacions 0,5 607,3 607,1 0,8 

Ingressos ajuntaments 0,0 1.004,0 1.004,0 0,0 

Subtotal de saldos en metàl·lic 1.098,0 12.778,2 12.374,3 1.501,9 

Fiances i dipòsits en documents 1,0 0,0 0,0 1,0 

Total 1.099,0 12.778,2 12.374,3 1.502,9 

Quadre 10.10 

El saldo dels creditors pendents de pagament al tancament de 2011 ha augmentat 
un 36,7% respecte de 2010 per les circumstàncies que comentarem més avant. 

El compte “Fons en formalització” recull els ingressos rebuts per la Generalitat 
dels quals no hi ha informació suficient per a la seua imputació comptable als 
conceptes pressupostaris corresponents. La informació sobre els moviments 
produïts en l’exercici i sobre el seu saldo es mostra en l’apartat 4I.2 “Partides 
pendents d’aplicació” de la memòria del Compte de l’Administració. Igual que en 
exercicis anteriors, recomanem obtenir-ne la informació necessària per a la seua 
adequada imputació comptable. 

El saldo de les “Operacions transitòries de tresoreria” s’ha mantingut sense 
variació. L’anàlisi de la situació i comptabilitat d’aquestes operacions la realitzem 
en l’apartat 11.6 d’aquest Informe. 

Els comptes no pressupostaris d’IRPF i Seguretat Social recullen també les 
retencions i pagaments derivats dels imports abonats al professorat dels centres 
concertats, que es recullen en el pressupost de la Generalitat com a subvencions 
als centres pels serveis educatius prestats. 

El compte “Quotes de la Seguretat Social” recull com a ingressos els imports 
corresponents a les retencions practicades en les nòmines per aquest concepte i les 
quotes de la Seguretat Social a càrrec del contractant. Com en exercicis anteriors, 
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les quotes de la Seguretat Social corresponents a les nòmines de novembre i 
desembre del personal adscrit als programes d’assistència sanitària i part de les 
quotes dels centres concertats, per 90,6 milions d’euros, s’han liquidat i 
comptabilitzat a l’any següent. 

L’augment en el saldo d’aquest compte respecte a l’exercici anterior es deu 
principalment al fet que al tancament de 2011, figuren també pendent de 
pagament les quotes d’octubre del personal d’administració general i docents i de 
setembre del personal dels PASCS, per un total de 65,6 milions d’euros. 

El saldo de “Retencions a compte de l’IRPF” puja, a 31 de desembre de 2011, a 
319,3 milions d’euros, dels quals 312,0 milions d’euros representen la quantitat 
pendent de pagament a l’AEAT per les retencions practicades. La diferència per 
import de 7,3 milions d’euros, ha de ser regularitzada. 

L’augment en el saldo d’aquest compte respon principalment a la sol·licitud 
d’ajornament de pagament de les retencions de setembre a desembre de 2011 del 
personal d’administració general, docent i dels PASCS, per un import de 292,9 
milions d’euros perquè l’Agència Tributària ha iniciat els corresponents 
procediments d’extinció de deutes per deducció de les transferències de 
l’Administració de l’Estat. 

El compte “Ingressos SERVOF” recull les transferències rebudes de 
l’Administració de l’Estat amb destinació al SERVOF i el saldo pendent de 
pagament del qual, que no ha pogut ser conciliat amb la informació comptable de 
la dita entitat (vegeu l’apartat 5.8), ha augmentat un 83,4% respecte a l’exercici 
anterior. 

En “Ingressos ajuntaments” i “Ingressos diputacions provincials” es 
comptabilitzen les transferències rebudes per la participació en els tributs de 
l’Estat corresponents a les entitats locals per a la seua distribució en aquestes 
entitats. 

La comparació dels saldos de les operacions no pressupostàries amb els saldos 
que reflecteix el balanç posa de manifest diferències amb origen en exercicis 
anteriors, que mencionem en l’apartat 5.8 d’aquest Informe.  
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11. ENDEUTAMENT 

11.1 Consideracions general 

La informació relativa a les operacions d’endeutament figura en diferents apartats 
dels documents integrants del Compte de l’Administració. 

En el passiu del balanç figura el saldo viu dels deutes i la periodificació 
d’interessos, mentre que en el compte del resultat econòmic i patrimonial es 
registren les despeses financeres meritades durant l’exercici. 

En la liquidació del pressupost, el capítol 9 d’ingressos comprén els drets 
reconeguts per l’emissió o creació de deute durant l’exercici, alhora que el capítol 
9 de despeses recull les obligacions reconegudes per amortitzacions o reemborsos 
de l’exercici, i el capítol 3 comprén les obligacions per les despeses financeres 
amb venciment en l’exercici. 

Quant a la memòria, la informació sobre l’endeutament figura en l’apartat 4G. 
L’apartat 4H està dedicat a les operacions d’intercanvi financer, i l’apartat 4I.1 a 
les operacions de tresoreria. 

En el quadre següent mostrem la informació recollida en el balanç a 31 de 
desembre de 2011, juntament amb les dades de l’exercici anterior als efectes 
comparatius: 
 

 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

Creditors a llarg termini 6.971,5 7.595,2 (8,2%) 

I. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 5.272,7 5.975,6   (11,8%) 

1. Obligacions i bons 5.132,5 5.757,5 (10,9%) 

4. Deutes en moneda estrangera 140,2 218,1 (35,7%) 

II. D’altres deutes a llarg termini 1.698,8 1.619,6 4,9% 

1. Deutes amb entitats de crèdit 1.698,8 1.619,6 4,9% 

Creditors a curt termini 7.480,0 4.982,3 50,1% 

I. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 3.560,5 2.744,8 29,7% 

2. Deutes representats en uns altres valors negociables 3.251,4 2.479,4 31,1% 

3. Interessos d’obligacions i d’altres valors 231,3 162,8 42,0% 

4. Deutes en moneda estrangera 77,8 102,6 (24,1%) 

II. Deutes amb entitats de crèdit 234,6 221,0 6,2%  

1. Préstecs i d’altres deutes - Operacions de tresoreria 182,8 182,8 0,0% 

2. Deutes per interessos 51,8 38,2 35,6% 

III. Creditors 3.684,9 2.016,5 82,7% 

5. D’altres creditors (entitats financeres) 3.684,9 2.016,5 82,7% 

Total deute financer 14.451,5 12.577,5 14,9% 

Quadre 11.1 
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El deute financer que figura en el balanç a 31 de desembre de 2011 puja a 
14.451,5 milions d’euros, classificada en 6.971,5 milions d’euros a llarg termini i 
7.480 milions d’euros a curt termini. En el curt termini s’inclouen els comptes de 
periodificació d’interessos meritats no vençuts per 283,1 milions d’euros, i les 
pòlisses de crèdit per a operacions de tresoreria amb un import disposat de 182,8 
milions d’euros. 

Per a una adequada interpretació de l’endeutament financer comptabilitzat en el 
passiu del balanç, cal tenir en compte, a més a més, la reclassificació que 
pertocaria efectuar de 1.157,0 milions d’euros del compte 411 a comptes amb 
entitats de crèdit (apartat 8.1.f), així com la comptabilitat dels convenis amb l’FMI 
i les universitats públiques (apartat 10.5). 

En la introducció general a l’Informe de Fiscalització del Compte General de la 
Generalitat de 2011 comentem el grau de compliment per part de la Generalitat 
dels principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i transparència, 
establits per la normativa reguladora aplicable a l’exercici, Reial Decret Llei 
2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General 
d’Estabilitat Pressupostària, i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

Entre la data de tancament del Compte de l’Administració de 2011 i la de redacció 
d’aquest Informe han tingut lloc determinats esdeveniments importants que 
afectaran els epígrafs d’endeutament de l’Administració en 2012 que comentem 
tot seguit: 

a) Assumpció per part de la Generalitat del deute de determinats ens del 

sector públic 

Segons indica l’apartat 4A.1 de la memòria, actualment el sector públic 
autonòmic es troba en fase  de revisió i estudi i reestructuració d’acord amb el que 
preveu el Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents 
de Règim Econonomicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

L’article 16 del dit Decret Llei 1/2011, “Assumpció per part de la Generalitat del 
deute de determinats ens del sector públic”, estableix que “Per a facilitar la 
patrimonialització i posterior ordenació i reestructuració del sector públic 
empresarial i fundacional, la Generalitat, per Acord del Consell, a proposta 
conjunta de les persones titulars de les conselleries amb competències en matèria 
d’economia i hisenda, podrà assumir, totalment o parcialment, la titularitat del 
deute dels ens del sector públic que computen en termes del Sistema Europeu de 
Comptes Regionals (SEC 95)”. 

Per a materialitzar aquesta disposició, el Consell, en la sessió realitzada el 9 de 
març de 2012, va acordar: 
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- L’assumpció per part de la Generalitat de la titularitat del deute de quinze 
unitats del sector públic empresarial i fundacional per operacions 
formalitzades amb entitats de crèdit, el Banc Europeu d’Inversions, 
l’Institut de Crèdit Oficial i l’IVF per un import màxim de 3.400 milions 
d’euros. L’Acord sols inclou deute que compute en termes de SEC95, raó 
per la qual és neutre en termes del deute consolidat de la Generalitat. 

- L’amortització de les operacions d’endeutament a curt termini de les dites 
entitats per mitjà de la formalització de noves operacions de la Generalitat. 

- Autoritzar l’IVF perquè amb l’acord previ favorable de la Comissió 
Delegada del Consell d’Hisenda i Pressuposts, adopte els acords, les 
disposicions i subscriga els contractes necessaris per a l’execució de 
l’acord. 

El Compte de l’Administració de 2011 no conté cap referència a l’Acord del 
Consell de 9 de març esmentat. 

A proposta de l’IVF, la Comissió Delegada del Consell, en la reunió realitzada el 
5 de juliol de 2012, va aprovar l’Acord següent en aplicació i desenvolupament de 
l’adoptat pel Consell de 9 de març: 

- La formalització per part de la Generalitat de contractes de subrogació de 
la posició contractual de les entitats incloses en l’Acord, en les operacions 
d’endeutament de llarg termini formalitzades amb entitats financeres per 
un import inicial estimat de 2.477,5 milions d’euros. 

- La formalització d’una operació d’endeutament a nom de la Generalitat 
per un import màxim de 19,8 milions d’euros per a cancel·lar els préstecs 
bancaris a curt termini de dues de les dites entitats. 

A aquestes operacions d’assumpció de deute els resulta aplicable el mecanisme de 
capitalització acordat pel Consell el 14 de setembre de 2012, que comentem en el 
següent subapartat. 

b) Assumpció per part de la Generalitat del deute derivat del mecanisme 

extraordinari de finançament per al pagament a proveïdors. 

Mitjançant l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i 
Financera, es van fixar les línies generals d’un mecanisme extraordinari de 
finançament per al pagament a proveïdors de les comunitats autònomes, i es va 
acordar que el 22 de març de 2012, la Comissió Delegada del Govern per a Afers 
Econòmics el posés en marxa. 

L’adhesió a aquest mecanisme per part de la Comunitat Valenciana es va aprovar 
per l’Acord del Consell de 30 de març de 2012 i s’ha formalitzat i materialitzat en 
juny de 2012. 
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L’import total d’obligacions pendents de pagaments integrades en el dit 
mecanisme ha pujat a 4.354,8 milions d’euros, dels quals 2.849,9 milions d’euros 
corresponen a l’Administració. 

En juny de 2012, l’IVF en representació de la Generalitat, va subscriure amb 
diverses entitats financeres els contractes de préstec que instrumenten el 
mecanisme de pagament a proveïdors. 

Pel que fa al Compte de l’Administració, la nota 4D.7 de la memòria indica que 
del total de creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost, 1.874,1 
milions d’euros corresponen a factures incloses en el mecanisme extraordinari de 
pagament i han sigut finançades per mitjà d’una operació d’endeutament. 
L’anàlisi de la comptabilitat de les factures pendents d’aplicar a pressupost s’ha 
realitzat en l’apartat 5.3.b d’aquest Informe. 

D’altra banda, en la reunió efectuada el 14 de setembre de 2012, el Consell va 
aprovar capitalitzar part del deute dels ens del sector públic empresarial i 
fundacional i a l’efecte va acordar: 

- En relació amb les obligacions pendents de pagament acollides al 
mecanisme extraordinari de pagaments de 26 entitats integrants del dit 
sector, per un import de 1.120,6 milions d’euros, l’ampliació de capital 
social o equivalent que serà subscrit i desemborsat per l’assumpció de les 
dites obligacions pendents de pagament. 

- El mecanisme de capitalització anterior també s’aplicarà a l’assumpció del 
deute financer acordat en la Comissió Delegada del Consell el 5 de juliol 
de  2012, esmentada abans. 

- Pel que fa ales obligacions pendents de pagament acollides al mecanisme 
extraordinari de pagaments de cinc fundacions, per un import de 10,3 
milions d’euros, l’assumpció per part de la Generalitat de les dites 
obligacions mitjançant la comptabilitat d’un compte creditor amb la 
Generalitat de les fundacions. 

La comptabilitat dels acords anteriors pel que fa al Compte de l’Administració 
serà verificat, si escau, en la fiscalització de l’exercici de 2012. 

11.2 Situació del deute de la Generalitat 

L’apartat 4G.1 de la memòria està dedicat a l’estat de “Situació del deute de la 
Generalitat”. Aquest document distingeix el deute en euros del deute en unes 
altres monedes i entre les operacions de deute públic i els préstecs, que al seu torn 
es classifiquen entre curt i llarg termini. Igualment, en els moviments de l’exercici 
es distingeix entre les operacions que repercuteixen en el volum final per creació o 
reembors de deute, i les que tenen el seu origen en conversió o refinançament 
d’operacions ja existents que no afecten el saldo global al tancament de l’exercici. 
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S’ha de tenir en compte que en aquest estat de la memòria es classifica el deute a 
llarg i curt termini segons és emès, mentre que en el balanç els venciments en 
2012 del deute a llarg termini estan classificats en el curt termini. 

Quant a la classificació del deute atenent la classe de moneda, en el balanç figura 
en els comptes d’acord amb la moneda d’emissió (nacional o estrangera), mentre 
que en l’estat del deute, la part coberta per un acord que permuta de divises o 
qualsevol instruments derivat, es considera transformada en moneda nacional. 

En el quadre següent mostren un resum d’aquest estat i agrupem el deute per tipus 
d’operació: 

 

Tipus operació 
Deute   

01-01-2011 

Augments Disminucions Deute  
31-12-2011 Creació Conversió Reembors Conversió 

Deute públic llarg termini  5.175,6 - 1.023,3 130,2 118,1 5.950,6 

Deute públic curt termini  3.382,0 - 5.144,2 - 5.874,9 2.651,3 

           a) Deute públic 8.557,6 - 6.167,5 130,2 5.993,0 8.601,9 

Préstecs llarg termini 1.768,0 - 100,0 9,3 139,1 1.719,6 

Préstecs curt termini 1.868,1 1.931,4 2.503,7 - 2.639,1 3.664,1 

           b) Préstecs 3.636,1 1.931,4 2.603,7 9,3 2.778,2 5.383,7 

Total deute de la Generalitat 12.193,7 1.931,4 8.771,2 139,5 8.771,2 13.985,6 

Quadre 11.2  

El deute a 31 de desembre de 2011 que figura en aquest apartat 4G.1 de la 
memòria puja a 13.985,6 milions d’euros (quadre 11.2), mentre que en el balanç 
(quadre 11.1) figura per 14.451,5 milions d’euros. La diferència entre els dos 
documents correspon a la periodificació d’interessos i les operacions de tresoreria 
comentades, i en la memòria figuren en els apartats 4G.2 i 4I.1, respectivament 
(vegeu els subapartats 11.3 i 11.6 següents). 

A més a més, en els epígrafs 2.2 i 2.3 de l’apartat 1 del Compte de 
l’Administració donen informació sobre les partides que componen els creditors 
del balanç i la seua conciliació amb l’estat del deute (vegeu l’apartat 5 d’aquest 
Informe). 

Si analitzem el quadre 11.2 observem que el saldo viu del deute a 31 de desembre 
de 2011 s’ha incrementat en 1.791,9 milions d’euros respecte a de l’1 de gener del 
dit any, mentre que l’LPGV2011 fixava un límit inicial de 1.188,8 milions 
d’euros, així com en els casos que es revisarà automàticament. 

La càrrega financera (amortitzacions netes més interessos) de 2011 de 
l’endeutament de la Generalitat, segons la informació revisada és inferior al límit 
del 25% dels ingressos corrents prevists pel l’article 89.1 del TRLHPG. 
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Tot seguit comentem els principals moviments del quadre 11.2, la composició 
detallada dels quals pot consultar-se en l’apartat 4G.1 de la memòria. 

a) Deute públic 

Els augments de l’exercici de 2011 són per conversió, tant a llarg termini com a 
curt termini. 

A llarg termini els augments comprenen l’emissió de dos eurobons per un import 
de 410 milions d’euros, una col·locació privada de bons per un import de 200 
milions d’euros i dos emissions de bons minoristes per un total de 413,3 milions 
d’euros. 

Els augments a curt termini s’han materialitzat en dues emissions de bons 
minoristes per un import de 1.367,6 milions d’euros, i emissions de pagarés i 
paper comercial per nominals de 487,3 milions d’euros i 3.289,3 milions d’euros, 
respectivament. 

Les disminucions per reemborsament pugen a 130,2 milions d’euros i per 
conversió a 5.993 milions d’euros. Les conversions a curt termini comprenen 
principalment les de paper comercial per 3.747,5 milions d’euros i del bo 
minorista emès en 2010 per 1.500 milions d’euros. 

b) Préstecs 

A llarg termini, l’augment total és per conversió d’un préstec de 100 milions 
d’euros amb venciment en juny de 2013. 

Els augments a curt termini pugen a 1.931,4 milions d’euros per creació i de  
2.503,7 milions d’euros per conversió. Per creació comprenen 1.251,6 milions 
d’euros disposats en pòlisses de crèdit, 319,8 milions d’euros d’ajornaments de 
pagament per operacions de gestió de pagaments, i 360 milions d’euros de 
préstecs. Les conversions inclouen 459,7 milions d’euros d’ajornaments de 
pagaments en operacions gestió de pagaments i 2.044 milions d’euros de préstecs. 

Les amortitzacions de préstecs han pujat a 9,3 milions d’euros i les conversions 
(operacions refinançades) a 139,1 milions d’euros les de llarg termini i a 2.639,1 
milions d’euros les de curt termini. 

c) Tractament comptable pressupostari 

Totes les operacions d’endeutament estan enquadrades en programes financers 
anuals, cadascun dels quals està format per una multiplicitat d’instruments de 
crèdit que experimenten permanents variacions al llarg de la vigència d’aquests 
programes financers. 

Per al reflex de les operacions d’endeutament en els pressuposts d’ingressos i de 
despeses de l’Administració de la Generalitat, aquesta aplica el criteri de 
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considerar els programes financers anuals com una unitat als efectes de 
comptabilitzar les variacions netes experimentades cada any en l’endeutament, per 
entendre que així ho requereix l’article 87, últim paràgraf, de la Llei d’Hisenda 
Pública de la Generalitat. 

D’aquesta manera, els augments per creació que figuren en el quadre 11.2 per 
import de 1.931,4 milions d’euros han sigut registrats en el capítol 9 del 
pressupost d’ingressos, els drets reconeguts del qual pugen a 1.936,7 milions 
d’euros (la diferència de 5,3 milions d’euros es correspon amb les operacions 
registrades en el pressupost que no tenen la consideració de deute, concretament 
un préstec de l’Estat a la Conselleria d’Educació destinat al programa “Campus 
excel·lència internacional de les universitats”). 

Per la seua banda, les disminucions per reembors que figuren en el quadre 11.2 
que pugen a 139,5 milions d’euros, estan comptabilitzades com a obligacions 
reconegudes del capítol 9 del pressupost de despeses. 

No obstant això, les emissions i amortitzacions addicionals d’instruments de 
crèdit efectuades en 2011 al si dels programes financers han pujat a 8.771,2 
milions d’euros, com es pot observar en el quadre 11.2. La Generalitat denomina 
aquestes variacions dins d’un mateix programa financer com a “conversions”, que 
no tenen efecte sobre el resultat pressupostari. 

Un criteri més acord amb la literalitat de les normes en matèria de registre 
comptable de les operacions d’endeutament de les administracions públiques 
(document núm. 5 dels Principis Comptables Públics i els principis comptables 
del PGCPG), consisteix a registrar en el pressupost tant la formalització com 
l’amortització de totes les operacions amb venciment superior a 12 mesos pel seu 
import total, possibilitant que només les operacions amb venciment igual o 
inferior a 12 mesos puguen registrar-se per la seua variació neta anual en el 
pressupost. Això suposaria, segons estimació realitzada per la Sindicatura, el 
reconeixement addicional d’obligacions i de drets en els pressuposts de despeses i 
ingressos per import de 987,9 milions d’euros. 

Mantenim la recomanació, formulada en exercicis anteriors, que s’informe en la 
memòria sobre el criteri adoptat per a la comptabilitat de les operacions 
d’endeutament en el Compte de l’Administració.  

d) Operacions de gestió de pagaments (“confirming”) 

Les operacions de gestió de pagaments (“confirming”) és una modalitat de 
pagaments que s’inicia el 16 de maig de 2005 mitjançant la signatura del 
“Conveni general amb entitats financeres pel qual s’estableix el procediment per 
al pagament de determinades obligacions a creditors de la Generalitat” i dels 
contractes individuals amb cada entitat. A aquest conveni s’han adherit 
posteriorment unes altres entitats financeres. A més a més, s’han signat convenis 
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individuals amb els creditors que s’han adherit a aquesta modalitat de pagaments 
(al tancament de l’exercici de 2011 un total de 1.368 entitats). 

Aquest conveni estableix que la Tresoreria de la Generalitat remetrà a les entitats 
financeres ordres de pagament ferm, a un termini de fins a 120 dies, de les 
remeses que contenen la relació d’obligacions, comptant-hi el termini des de la 
data de remesa, que serà la de comptabilitat de la factura o certificació. Les 
entitats financeres notificaran als creditors la data de pagament, oferint-los així 
mateix la possibilitat d’anticipar els dits pagaments amb una deducció per 
descompte comercial. La Tresoreria de la Generalitat reintegrarà a l’entitat 
financera l’import total de cada remesa al seu venciment, sense perjudici del dret 
de pròrroga o d’ajornament de pagament de fins a 180 dies des del venciment de 
la remesa, amb unes despeses financeres que pactarà amb cada entitat. 

El termini de 120 dies previst amb caràcter general per a les ordres de pagament 
de les remeses és superior als 50 dies aplicables durant 2011 per l’article 200.4 de 
l’LCSP. Això implica que tots els pagaments de factures comercials que es 
tramiten per aquest procediment d’operació de gestió de pagaments 
(“confirming”) consideren un termini que supera el màxim legal aplicable, si bé el 
sistema ofereix als creditors la possibilitat d’avançar el cobrament dels seus 
deutes dins del termini legal, amb una deducció per descompte comercial al seu 
càrrec. 

En 2011, el límit de les operacions de gestió de pagaments (“confirming”) està 
fixat en 1.172,5 milions d’euros, si bé la informació disponible no ha permés 
distingir el límit corresponents al sector públic valencià del corresponents a 
proveïdors. 

Al tancament de l’exercici de 2011 existien remeses d’operacions de gestió de 
pagaments pendents de venciment per un total de 359,5 milions d’euros, que 
corresponen 292,5 milions d’euros a proveïdors i 67 milions d’euros a ens del 
sector públic valencià. Comptablement, aquests deutes figuren dins dels creditors 
pressupostaris en fase d’ordenació de pagament. 

També existeixen al tancament de 2011 remeses ajornades pendents de venciment, 
per un total de 779,5 milions d’euros, que figuren comptabilitzades en comptes de 
deutes amb entitats de crèdit (vegeu apartat b anterior). 

Quant a això cal assenyalar que la normativa de comptabilitat pública aplicable no 
contempla criteris de registre per a aquest tipus d’operacions. En l’àmbit privat, el 
tractament comptable de la modalitat d’operacions de gestió de pagaments està 
recollit en la consulta 10 del BOICAC, de 38 de juny de 1999, que considera un 
sistema similar a l’utilitzat per la Generalitat. 

Un procediment comptable alternatiu per a les remeses pendents de venciment al 
tancament de l’exercici consistia a obtenir de les entitats financeres la informació 
referent als proveïdors que hagen optat pel descompte dels seus crèdits i en 
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aquests casos reclassificar els saldos de creditors pressupostaris a deutes amb 
entitats de crèdit, en ostentar aquestes entitats la titularitat dels crèdits segons els 
convenis signats. 

11.3 Interessos del deute 

Pel que fa a la informació dels interessos del deute en la memòria, figura en 
l’apartat 4G.2. El següent quadre n’és un resum: 

 

 Interessos 
explícits 

Interessos 
implícits 

Total 
pressupost 

Meritats no 
vençuts 

Deute públic 245,5 72,2 317,7 231,3 

Préstecs 91,8 - 91,8 34,8 

Total 337,3 72,2 409,5 266,1 

Quadre 11.3  

Seguint la recomanació  d’aquesta Sindicatura, en 2011 s’ha inclòs en aquest estat 
de la memòria, la informació relativa als interessos meritats no vençuts. 

11.4 Avals de la Generalitat 

La informació sobre els avals figura en l’apartat 4G.3 de la memòria, i en fem un 
resum en el quadre següent:  
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Entitat avalada 

Avalat Operacions 2011 31-12-11 

Operacions 
formalitzades 

2011  

01-01-
2011 

Autoritzats 
Alliberats 

traspassats 
Total 
avalat 

Risc viu  

(1) (2) (3) (4)=(1+2+3)   

Aeroport de Castelló 64,5 0,0 0,0 64,5 53,7 0,0 

CACSA 219,0 0,0 (4,5) 214,5 178,1 20,0 

CIEGSA 1.615,2 98,5 (2,4) 1.711,3 1.600,2 114,8 

Circuit del Motor i P. Esport., SA 45,7 0,0 (31,9) 13,8 4,0 0,0 

GTP 465,3 33,5 0,0 498,8 445,8 64,3 

EPSAR 404,0 0,0 (24,0) 380,0 342,7 0,0 

Fundació CV Arts Escèniques 31,6 0,0 0,0 31,6 25,6 0,0 

Fira de Mostres Internac. València 292,1 0,0 0,0 292,1 252,1 0,0 

FGV 680,7 27,1 0,0 707,8 585,5 75,5 

Ford Crédit Europe, PLC  50,0 0,0 0,0 50,0 8,7 0,0 

Institució Firal Alacantina 32,0 0,0 0,0 32,0 31,5 0,0 

IVVSA 80,1 0,0 0,0 80,1 58,9 0,0 

Projecte Cultural Castelló, SA 61,0 0,0 0,0 61,0 24,7 0,0 

RTVV 1.144,0 0,0 0,0 1.144,0 1.014,1 0,0 

SPTCV 570,8 0,0 0,0 570,8 396,2 10,0 

Usuaris Vinalopó, l'Alacan.-CAMB 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 

VAERSA 57,6 0,0 (4,2) 53,4 28,4 0,0 

Total 5.814,6 159,1 (67,0) 5.906,7 5.051,2 284,6 

Quadre 11.4  

Durant d’exercici de 2011 s’ha autoritzat la concessió d’avals per import total de 
159,1 milions d’euros, que no supera l’import màxim de 900 milions d’euros fixat 
en l’article 37.1 de la Llei de Pressuposts. 

Per la seua banda, les cancel·lacions han pujat a 67 milions d’euros que 
corresponen a venciments d’operacions de crèdit concertades i per falta de 
formalització d’una operació de finançament. 

El sector públic autonòmic concentra el 93,7% dels avals prestats. 

11.5 Operacions d’intercanvi financer 

Les operacions d’intercanvi financer tenen per objecte cobrir les diferències 
produïdes en el risc de tipus de canvi de divises en les operacions en moneda 
estrangera i dels tipus d’interés. En l’apartat 4H de la memòria s’inclou la 
informació relativa a aquestes operacions. 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2011 

- 148 - 

El resultat global d’aquestes operacions ha sigut negatiu per 43,5 milions d’euros, 
una major despesa financera que ha sigut comptabilitzada en el capítol 3 del 
pressupost i en el compte del resultat econòmic i patrimonial. 

11.6 Operacions de tresoreria a curt termini 

Les operacions de tresoreria a curt termini són aquelles que es formalitzen amb 
entitats de crèdit a termini igual o inferior a un any, i que tenen per objecte el 
finançament dels dèficits transitoris produïts en la tresoreria. En l’apartat 4I.1  de 
la memòria, dedicat a operacions no pressupostàries, es dóna informació sobre 
aquestes operacions. 

A 31 de desembre de 2011 estaven vigents set pòlisses de crèdit amb un límit de 
1.615 milions d’euros. D’aquest límit s’ha disposat la quantitat de 182,8 milions 
d’euros per a finançar els dèficits transitoris de tresoreria que en el balanç figura 
comptabilitzat en el compte de “Préstecs i d’altres deutes” a curt termini. D’altres 
disposicions realitzades de les dites pòlisses de crèdit per un total de 1.251,6 
milions d’euros (vegeu el subapartat b anterior), figuren en el balanç en el compte 
de “Deutes a curt termini”. 

En les notes de l’estat del deute que figura en l’apartat 4G.1 de la memòria, 
s’esmenta que la informació sobre les operacions de tresoreria figura en l’apartat 
4.I.1, fet que dóna un compliment raonable a la recomanació formulada per 
aquesta Sindicatura en l’informe de 2010. 

Les operacions de tresoreria no han superat el límit que establit en l’article 36 de 
la Llei de Pressuposts de la Generalitat de l’exercici de 2011.  
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12. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

12.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’Administració de la Comunitat Valenciana té la consideració d’Administració 
pública als efectes de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), i està plenament sotmesa a aquesta Llei. (Cal tenir en compte que 
en l’exercici 2011 també és aplicable el Reial Decret Llei 3/2011, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic des del 16 de 
desembre de 2011). 

L’Ordre, de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació disposa que han de comunicar-se per a la seua inscripció en el Registre 
Oficial de Contractes de la Generalitat, entre d’altres, els contractes administratius 
que subscriga l’Administració de la Generalitat que es troben dins de l’àmbit 
d’aplicació del TRLCAP, així com les seues posteriors modificacions, pròrrogues 
o variacions de terminis, o la seua extinció, sempre que, per la seua quantia, no 
tinguen la consideració de contracte menor. 

12.2 Perfil de contractant 

De la revisió del perfil de contractant podem assenyalar, en relació amb el 
compliment de la normativa que el regula, que la mostra revisada de documents 
del procediment de contractació publicats en els perfils de contractant, aquests 
documents no estan signats electrònicament. 

Recomanem que aquests documents siguen signats electrònicament, per a millorar 
les garanties previstes en l’LCSP i en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés 
Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, respecte a l’autenticitat i integritat 
dels documents electrònics publicats. 

12.3 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord am la informació facilitada pels gestors i la continguda en el Registre 
Oficial de Contractes de la Generalitat, hem elaborat el següent quadre on 
indiquem el nombre i import dels contractes adjudicats en 2011 per cada 
conselleria, classificats per tipus de contracte.  
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Conselleria 
Obres Serveis 

Subministrament
s 

Concessió obra 
pública 

D’altres (1) Totals Baixa 

mitjana 
Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import 

Presidència de la Generalitat 0 0,0 5 0,4 3 0,2 0 0,0 0 0,0 8 0,6 1,9% 

Hisenda i Administració Pública 2 0,4 21 4,4 3 0,1 0 0,0 0 0,0 26 4,9 12,4% 

Infraes. Terri. i Medi Ambient 108 97,0 53 7,3 7 5,9 0 0,0 0 0,0 168 110,2 13,7% 

Educació, Formació i Ocupació 12 4,0 38 6,6 14 4,7 0 0,0 0 0,0 64 15,4 12,0% 

Sanitat  14 31,7 191 82,4 275 167,6 0 0,0 5 0,3 485 282,0 7,7% 

Economia, Indústria i Comerç 0 0,0 6 0,4 1 0,3 0 0,0 0 0,0 7 0,7 16,4% 

Agricul., Pesca, Alimen. i Aigua 6 18,7 26 3,4 7 1,4 0 0,0 0 0,0 39 23,6 20,4% 

Justícia i Benestar Social 9 2,5 65 82,6 7 0,7 0 0,0 26 14,9 107 100,7 9,1% 

Turisme, Cultura i Esport 8 15,2 15 1,3 4 1,2 0 0,0 0 0,0 27 17,8 19,7% 

Governació 1 1,1 8 6,7 7 1,2 0 0,0 0 0,0 16 9,1 19,1% 

Total 2011 160 170,7 428 195,5 328 183,5 0 0,0 31 15,2 947 564,9 10,6% 

% participació 16,9% 30,2% 45,2% 34,6% 34,6% 32,5% 0,0% 0,0% 3,3% 2,7% 100,0% 100,0%  

Total 2010 272 242,1 587 471,9 378 166,7 0 0,0 73 256,4 1.310 1.137,2 10,8% 

Variació 2011/2010 (41,2%) (29,5%) (27,1%) (58,6%) (13,2%) 10,1% -- -- (57,5%) (94,1%) (27,7%) (50,3%)  

Total 2009 135 132,0 814 337,0 822 114,7 1 0,0 35 47,0 1.807 630,6 7,5% 

              (1) Administratius especials, de gestió de serveis públics i d’altres 
 

Quadre12.1
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La contractació durant l’exercici de 2011 ha disminuït respecte a la de 2010 en un 
50,3% en termes d’import adjudicat i en un 27,7% en nombre de contractes. 

En el quadre següent classifiquem els contractes per modalitat d’adjudicació, i 
observem que, igual que en els exercicis anteriors, la més emprada és el 
procediment obert, amb el qual s’han tramitat el 50,7% dels contractes que 
representen el 72,1% del total adjudicats en 2011. 

 

Conselleria 
Obert Restringit 

Procediment 
negociat 

D’altres (1) Totals 

Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import 

Presidència de la Generalitat 4 0,4 0 0,0 4 0,2 0 0,0 8 0,6 

Hisenda i Administració Pública 16 4,3 0 0,0 10 0,6 0 0,0 26 4,9 

Infraes. Terri. i Medi Ambient 96 99,6 0 0,0 71 6,6 1 4,0 168 110,2 

Educació, Formació i Ocupació 21 8,2 0 0,0 39 5,4 4 1,8 64 15,4 

Sanitat  251 175,2 0 0,0 231 48,1 3 58,7 485 282,0 

Economia, Indústria i Comerç 4 0,3 0 0,0 2 0,1 1 0,3 7 0,7 

Agricul., Pesca, Alimen. i Aigua 23 15,2 0 0,0 15 7,7 1 0,7 39 23,6 

Justícia i Benestar Social 44 80,6 2 1,5 61 18,6 0 0,0 107 100,7 

Turisme, Cultura i Esport 15 15,2 0 0,0 10 1,1 2 1,4 27 17,8 

Governació 6 8,1 0 0,0 8 0,5 2 0,5 16 9,1 

Total 2011 480 407,2 2 1,5 451 88,8 14 67,4 947 564,9 

Participació en total 50,7% 72,1% 0,2% 0,3% 47,6% 15,7% 1,5% 11,9% 100,0% 100,0% 

Total 2010 712 822,9 1 2,1 592 311,1 5 1,0 1.310 1.137,2 

Participació en total 54,4% 72,4% 0,1% 0,2% 45,2% 27,4% 0,4% 0,1% 100% 100% 

Total 2009 894 480,9 10 51,1 897 96,5 6 2,1 1.807 630,6 

(1) Emergències, contractes derivats d’acord marc i altres 

Quadre 12.2 

12.4 Revisió dels expedients de contractació 

Aquesta Sindicatura ha tingut ple accés a la base de dades del Registre Oficial de 
Contractes, que ha sigut utilitzada per a la selecció de la mostra de contractes per 
a fiscalitzar i per a l’elaboració dels quadres d’aquest Informe. 

Addicionalment hem sol·licitat a totes les conselleries informació detallada sobre 
la contractació efectuada en l’exercici, a fi de contrastar el seu grau de 
compliment amb la normativa relativa al Registre de Contractes i verificar la 
coherència de les dades d’ambdues fonts d’informació. També hem realitzat 
procediments d’auditoria per a detectar uns altres contractes no comunicats. 
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El següent quadre mostra el grau de compliment de l’obligació de comunicar al 
Registre els contractes formalitzats, segons la revisió realitzada l’13 de juliol de 
2012: 

 

Conselleria Comunicats 
No 

comunicats 
% compliment 

Presidència de la Generalitat 8 1 88,9% 

Hisenda i Administració Pública 26 3 89,7% 

Infraestructures, Territori  i Medi Ambient 168 3 98,2% 

Educació, Formació i Ocupació 64 25 71,9% 

Sanitat  485 -- -- 

   - Unitat de contractació (SSCC) 96 15 86,5% 

   - Servei d’aprovisionament 106 0 100,0% 

   - Resta de centres (*) 283  -- -- 

Economia, Indústria i Comerç 7 0 100,0% 

Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua 39 0 100,0% 

Justícia i Benestar Social 107 0 100,0% 

Turisme, Cultura i Esport 27 6 81,8% 

Governació 16 0 100,0% 

Total 947 53  

  (*) No verificat en no haver sol·licitat informació als centres. 

Quadre 12.3 

Quant a la comunicació dins del termini establit de quinze dies des de la 
formalització del contracte, en el quadre següent en mostrem el grau de 
compliment: 

 

Termini de comunicació Contractes %  

En el termini de 15 dies 233 24,6% 

Entre 16 i 30 dies 185 19,5% 

Entre 31 i 90 dies 334 35,3% 

Entre 91 i 180 dies 100 10,6% 

Entre 181 i 365 dies 85 9,0% 

Més de 365 dies 10 1,1% 

Total 947 100,0% 

Quadre 12.4 
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Vistos els dos últims quadres, es considera vigent la recomanació formulada en 
anteriors informes perquè es prenguen les mesures oportunes per tal que es 
comuniquen adequadament i en el termini previst les dades requerides per la 
normativa aplicable. 

No obstant això, el Registre de Contractes no inclou la informació relativa als 
contractes executats per les  entitats públiques que tenen la consideració de mitjà 
propi de l’Administració (TRAGSA, TRAGSATEC, VAERSA, IVHSA), les 
dades de les quals no es comuniquen al registre per tractar-se de negocis i 
contractes exclosos  de l’LCSP. Segons la informació obtinguda de les 
conselleries, durant 2011 s’han executat 129 contractes d’aquest tipus per un 
import de 66,7 milions d’euros. 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada en l’exercici de 
2011, hem seleccionat la mostra de contractes que detallem en el quadre 12.5, 
extreta de la població de contractes que figura en el quadre 12.1 anterior, que 
representa un 25,8% de l’import total adjudicat en l’exercici. 

 
Núm. Conselleria Objecte Cap. Tipus 

Mo. 
adj. 

Lici-
tació 

Adjud. Baixa 

1 Presidència 
Accions de comunicació, campanyes, publicitat i promoció 
de la Generalitat en mitjans de comunicació 2 Serv A 0,2 0,2 0,0% 

2 Hisenda 
Acord marc de contractació centralitzada del 
subministrament d’energia elèctrica  2 Sum A 0 0 -- 

3 Hisenda Col·laboració amb l’IGGV treballs d’auditoria 2 Serv A 0,4 0,3 30,0% 

4 Hisenda 
Implantació gestió de problemes, millora i producció del 
sistema d’informació i gestió de nòmina (Signe) 6 Serv A 0,4 0,4 8,1% 

5 Hisenda Neteja de locals de la CEHO 2 Serv A 0,7 0,7 0,2% 

6 Infraestruct 
Projecte de construcció connexió viària entre barris zona 
nord i viaducte a Alcoi (Alacant)  6 Obres A 9,2 7,2 21,9% 

7 Infraestruct 
Projecte d’urbanització de la Via Parc d’Alacant tram 
avinguda Llorenç Carbonell  6 Obres A 18,0 15,0 17,4% 

8 Infraestruct Xarxa de plataformes transport públic Castelló, fase I 6 Obres A 8,2 6,2 24,1% 

9 Infraestruct 
Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut del 
projecte d’urbanització de la Via Parc d’Alacant 6 Serv A 0,6 0,5 15,0% 

10 Educació Adequació de l’antic conservatori de música d’Onda  6 Obres A 1,4 1,1 24,0% 

11 Educació 
Revisió tecnicolegal dipòsits de combustibles província de 
Castelló 2 Serv A 1,8 1,4 25,4% 

12 Educació Reparació cobertes i estructura col·legi Candalix d’Elx 6 Obres E 0,3 0,3 0,0% 

13 Sanitat Complementari 1 construcció nou hospital de Gandia 6 Obres N 5,9 5,9 0,0% 

14 Sanitat Complementari 2 construcció nou hospital La Fe 6 Obres N 22,0 22,0 0,0% 

15 Sanitat Acord marc subministrament formes farmacèutiques II 2 Sum. A 4,5 0 -- 

16 Sanitat Evolució tecnològica i funcional de les aplicacions Gaia 2 Serv. A 5,6 5,4 3,4% 

17 Sanitat Equipament infraestructures estacions de diagnòstic  6 Sum. N 0,9 0,9 0,0% 

18 Sanitat Acord marc subministrament agents antineoplàsics  2 Sum. A 0 0 -- 

19 Sanitat 
Evolució tecnològica i funcional aplicacions projecte 
Abucasis, Sia Dmsia i Centinela, servei d’auditoria i 
seguiment de la qualitat del programari SIA 2 Serv. A 6,0 4,7 21,9% 
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Núm. Conselleria Objecte Cap. Tipus 
Mo. 
adj. 

Lici-
tació 

Adjud. Baixa 

20 
Sanitat (H. 
Clínic) Manteniment instal·lacions dep. salut Clínic/Malva-rosa 2 Serv. A 3,9 2,8 28,0% 

21 
Sanitat (H. 
Clínic) Subministram. de equips TAC al servei de radiodiagnòstic 6 Sum. A 0,5 0,5 0,2% 

22 
Sanitat (H. 
Dr. Peset) 

Arrendament amb opció de compra d’una sala per a H. 
Dr.Peset 2 Sum A 0,7 0,7 3,8% 

23 
Sanitat (H. 
Dr.Peset) 

Adequació i reforma del Servei de l’Hospital de Dia de 
l’Hospital Universitari Dr.Peset 6 Obras A 0,7 0,5 35,0% 

24 
Sanidad 
(H.Dr.Peset) 

Manteniment equips d’electromedicina centres dependents 
del dep. Salut València-Dr. Peset 2 Serv A 1,9 1,3 32,0% 

25 
Sanitat (Hosp 
La Fe) 

Subministrament de factor VIII. Recombinate de tercera 
2 Sum. N 2,9 2,9 0,0% 

26 
Sanitat (Hosp 
La Plana) 

Rentat, higienització i planxat de roba del depart. de salut 
la Plana 2 Serv. A 0,8 0,8 1,2% 

27 
Sanitat (Hosp 
La Plana) Gestió arxiu històries clíniques hospital de la Plana  2 Serv. A 1,0 0,7 28,0% 

28 
Sanitat (Hosp 
Arnau) 

Manteniment instal·lacions dep. salut de València-Arnau 
de Vilanova-Llíria 2 Serv. A 2,0 1,6 20,0% 

29 
Economia i 
Indústria 

Adaptació a canvis normatius i nous requeriments 
aplicacions informàtiques en matèria d’indústria 6 Serv. A 0,1 0,1 25,0% 

30 
Economia i 
Indústria 

Gestió documentació administrativa diverses unitats 
Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació. 2 Serv. A 0,2 0,1 41,8% 

31 Agricultura Ampliació abastiment a la marina Elx  6 Obras A 7,2 5,0 30,6% 

32 Agricultura Condicionament de barranc Alacant 6 Obres A 10,2 6,9 31,9% 

33 Agricultura 
Complementari d‘execució de la bassa de regulació "La 
costera" i recuperació energètica del salt hidràulic del 
postrasvassament Xúquer -Vinalopó, Villena  6 Obres N 6,1 6,1 0,0% 

34 
Justícia  i 
Benestar 

Servei integral residència tercera edat i centre de dia del 
Pinar de Castelló 2 Serv. A 10,2 9,4 8,0% 

35 
Justícia  i 
Benestar 

Servei integral residència persones majors dependents la 
Canyada de Paterna 2 Serv. A 9,8 9,0 8,0% 

36 
Justícia  i 
Benestar 

Posada a disposició places d’accessibilitat atenció 
residencial a persones majors dependents zona 4  2 AE N 1,3 1,3 0,0% 

37 
Justícia  i 
Benestar 

Atenció de persones dependents residència Monte Arse 
2 GSP N 2,4 2,4 0,0% 

38 
Justícia  i 
Benestar 

Neteja de diversos edificis i locals dels òrgans judicials i 
subministrament productes higiènics (Lot 2) 2 Serv. A 3,3 3,3 1,7% 

39 
Turisme i 
Cultura 

Projecte execució centre cultural fase II Vall d'Uixó  6 Obres 
A 6,7 5,2 23,3% 

40 
Turisme i 
Cultura 

Construcció del teatre centre cultural a Xirivella 6 Obres 
A 4,8 3,8 21,1% 

41 
Turisme i 
Cultura 

Construcció edifici cultural a Burjassot 6 Obres 
A 1,6 1,4 12,5% 

42 
Turisme i 
Cultura 

Demolició edificacions a Valencia 6 Obres 
E 0,5 0,5 0,0% 

43 Governació 
Informatització del sistema de recollida, procés i difusió de 
la informació eleccions a les Corts 2 Serv A 1,2 1,0 18,0% 

44 Governació 
Explotació tecnològica i manteniment sistema de gestió de 
emergències i comunicacions 112  2 Serv A 5,9 5,3 10,0% 

45 Governació 
Obertura de noves àrees tallafocs i adaptació de les 
existents al parc natural Gorges del Cabriol (fase I) 6 Obres A 2,3 1,1 49,9% 

O: Obert; AE: Administratiu especial, E: Emergència; GSP: Gestió de serveis públics; COP: Concessió obra pública 

N: Procediment negociat; R: Restringit; Serv.: Rerveis; Subm.: Subministraments; 

Quadre 12.5 

En el quadre següent mostrem l’abast de la fiscalització dels contractes, per tipus i 
sistema d’adjudicació: 
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 Adjudicats Fiscalitzats 

 Nombre Import  Nombre Import  

Per tipus de contracte     

Obres 160 170,7 16 88,0 

Subministraments 328 183,5 7 5,0 

Serveis 428 195,5 20 49,0 

Gestió de serveis públics 6 5,7 1 2,4 

Concessió d’obra pública 0 0,0 0 0,0 

Administratius especials 25 9,6 1 1,3 

Total 947 564,9 45 145,7 

Per sistema d’adjudicació     

Obert 480 407,2 36 103,5 

Restringit 2 1,5 0 0,0 

Procediment negociat 451 88,8 7 41,5 

D’altres 14 67,4 2 0,7 

Total 947 564,9 45 145,7 

Quadre 12.6 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels 
contractes s’ajusta a la normativa que hi és d’aplicació en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció 
del contracte, així com els documents justificatius i l’adequada comptabilitat de la 
despesa. 

Hem fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, el seu barem i 
valoració en els procediments d’adjudicació que ho requerisquen, i en la 
justificació i motivació de les declaracions d’urgència, donat que comporten una 
tramitació especial segons el que estableix l’LCSP. 

També hem seleccionat una mostra de dos contractes executats en 2011 per 
entitats que tenen la consideració de mitjans propis, que són els següents: 

- Contracte de “Pla de control del rhynchophorus ferrugineus, (morrut roig) 
retirada de palmeres i control als vivers de palmàcies a la Comunitat 
Valenciana”, adjudicat a TRAGSA per un import d’1,1 milions d’euros. 

- Contracte de “Realització de treballs de gabinet derivats d’ajudes agràries” 
adjudicat a VAERSA per un import de 0,6 milions d’euros. 

La revisió d’expedients de contractes menors s’ha centrat principalment en 
l’àmbit de la fiscalització dels hospitals. 
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Pel que fa al seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors, la 
fiscalització s’ha realitzat sobre la següent mostra d’expedients: 

 

Expedient 
Proced. 

adjudicac. 
Objecte 

Oblig. 
reconeg. 

2011 

CNMY10/DGM/08 
Lot 5 

Obert Suport i gestió serveis TIC de la Generalitat 1,5 

CNMY10/DGM/08 
Lot 6 

Obert Centre de Contacte Corporatiu de la Generalitat 0,4 

225/2010 Obert Serveis associats llocs de treball Sanitat/AVS 2,2 

698/2009 Obert Centre d’atenció telefònica sanitària (CATS) 2,2 

86/2003 Obert Assistència sanitària integral àrea 10, la Ribera - 

87/2003 Obert Assistència sanitària integral àrea 20, Torrevella - 

822/2004 Obert Assistència sanitària integral àrea 12, Dénia - 

555/2006 Obert Assistència sanitària integral dep. l'Horta-Manises  - 

700/2006 Obert Assistència sanitària integral dep. Elx-Crevillent - 

Quadre 12.7 

Dels quatre primers contractes del quadre 12.7, la revisió s’ha realitzat respecte a 
la seua execució durant 2011; i dels altres cinc, el seguiment s’ha limitat a un 
aspecte concret, que és el compliment de presentar liquidacions anuals d’acord 
amb allò estipulat en els contractes i els PCAP. 

12.5 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

12.5.1 Contractes adjudicats en 2011 

En el quadre 12.8 resumim i sistematitzem les incidències més comunes i de 
menor importància observades (marcades amb una X) en la tramitació dels 
expedients revisats. 
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                                                          Núm. expedient 

                 Incidència  
 

Pr. Hisenda Infraestructures Educació Sanitat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

a) Actuacions administratives prèvies                        

� No consta ordre d’inici  i/o justificació de la necessitat  o idoneïtat del contracte                        
� Inadequada tramitació per urgència o emergència o insuficient justificació de l’elecció de 

la tramitació o procediment elegit 
             X     X     

� L’objecte o el preu no estan adequadament determinats X                       
� Els criteris de valoració d’ofertes no estan adequadament establits i/o desglossats en els 

PCAP; no s’hi inclouen els aspectes econòmics i tècnics per a negociar 
                   X X  X 

� Ponderació relativa de criteris de valoració, art. 134 LCSP   X X X X X X X           X X X X 

� S’inclouen condicions en els plecs tècnics que han d’estar en els PCAP         X               

� No consten en la publicitat de la licitació els criteris de valoració   X X X X X X X X X    X X  X X X    

� La constitució, publicitat o actuació de la mesa no se adequa al Reial Decret 817/2009      X X  X X X         X X   

b) Forma de selecció i adjudicació                        

� El termini per a presentació d’ofertes en l’anunci de licitació és incorrecte     X                   

� S’incompleix el termini d’adjudicació, art. 135 LCSP   X X                     

� No consten certificats registre d’entrada de proposicions o participacions                        

� No consta o s’incompleix el termini per a la publicitat de l’adjudicació o formalització           X   X X X  X X X X X  

� L’informe tècnic de valoració d’ofertes no justifica adequadament la puntuació      X X X X           X  X  

c) Formalització dels contractes                        

� S’excedeix el termini màxim per a constituir o no consta fiança definitiva                         

� És incompleta, incorrecta o extemporània la documentació del contractista                     X  X 

� S’incompleix el termini per a la formalització establit en l’LCAP o PCAP  X                      

d) Execució dels contractes i comptabilitat                        

� No consta o s’incompleix el termini per a presentació i aprovació del programa de treball          X              

� No consta o s’incompleix el termini per a l’acta de replanteig o la seua comprovació           X              

� L’acta de replanteig del projecte és anterior a la seua aprovació       X                 

� No consta o és inadequada la conformitat de la recepció del servei o subministrament X                       
� Incompliments en els terminis d’execució establits en el contracte, PCAP o programes de 

treball o no consta acta de recepció 
                       

Quadre 12.8 (I)  
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                                                        Núm. expedient 
                Incidència  

Sanitat Econ. Agricultura Justícia i Benestar Turisme i Cultura Governació 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

a) Actuacions administratives prèvies                       

� No consta ordre d’inici  i/o justificació de la necessitat  o idoneïtat del contracte                       
� Inadequada tramitació per urgència o emergència o insuficient justificació de l’elecció de 

la tramitació o procediment elegit 
 X                  X X  

� L’objecte o el preu no estan adequadament determinats                       
� Els criteris de valoració d’ofertes no estan adequadament establits i/o desglossats en els 

PCAP; no s’hi inclouen els aspectes econòmics i tècnics per a negociar 
   X X     X             

� Ponderació relativa de criteris de valoració, art. 134 LCSP X  X X X X  X X           X X  

� S’inclouen condicions en els plecs tècnics que han d’estar en els PCAP    X                   

� No consten en la publicitat de la licitació els criteris de valoració        X X  X X    X X X     

� La constitució, publicitat o actuació de la mesa no se adequa al Reial Decret 817/2009   X X X  X                

b) Forma de selecció i adjudicació                       

� El termini per a presentació d’ofertes en l’anunci de licitació és incorrecte                       

� S’incompleix el termini d’adjudicació, art. 135 LCSP      X  X X              

� No consten certificats registre d’entrada de proposicions o participacions                       

� No consta o s’incompleix el termini per a la publicitat de l’adjudicació o formalització X    X   X X              

� L’informe tècnic de valoració d’ofertes no justifica adequadament la puntuació         X              

c) Formalització dels contractes                       

� S’excedeix el termini màxim per a constituir o no consta fiança definitiva                        

� És incompleta, incorrecta o extemporània la documentació del contractista X            X          

� S’incompleix el termini per a la formalització establit en l’LCAP o PCAP                       

d) Execució dels contractes i comptabilitat                       

� No consta o s’incompleix el termini per a presentació i aprovació del programa de treball        X X X             

� No consta o s’incompleix el termini per a l’acta de replanteig o la seua comprovació                        

� L’acta de replanteig del projecte és anterior a la seua aprovació                       

� No consta o és inadequada la conformitat de la recepció del servei o subministrament  X  X                   
� Incompliments en els terminis d’execució establits en el contracte, PCAP o programes 

de treball o no consta acta de recepció 
                      

Quadre 12.8 (II) 
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A més a més de les resumides en el quadre 12.8, tot seguit analitzem i comentem les 
incidències més rellevats dels expedients revisats: 

Actuacions administratives prèvies 

1. En els contractes 3, 19, 31 i 32 s’ha incomplit el termini mínim requerit per 
l’article 143 de l’LCSP per a presentar les proposicions des de la publicació de 
les licitacions en el BOE, mentre que en els contractes 16, 18, 21, 22, 24 i 27 no 
consta que s’haja fet dita publicitat. 

2. Els expedients dels contractes 6, 7, 9 i 10, s’han tramitat ordinàriament segons el 
que disposen els seus respectius PCAP, si bé els resultava aplicable la tramitació 
urgent, ja que estaven compresos en l’àmbit de l’article 7.2 del Decret 1/2009. 

3. En els contractes 7, 9, 10 i 19, no consta la publicitat de la formalització o el 
contingut de la resolució d’adjudicació no s’adequa a allò que estableix  l’article  
135.4 de l’LCSP. 

4. En el contracte 12, tramitat d’emergència, les obres s’han iniciat als tres mesos, i 
superen el termini d’un mes que estableix l’article 97.1.e de l’LCSP, sense que 
hi constara informe justificatiu. Al seu torn, en el contracte 42, també tramitat 
d’emergència, hem observat un retard d’aproximadament quatre mesos en 
l’acabament de l’obra i no consta en l’expedient un informe sobre la 
responsabilitat d’aquesta incidència. 

5. En el contracte 14 no consta l’autorització del Consell requerida per l’article 292  
de l’LCSP. 

6. En els expedients dels contractes 14 i 33, que són obres complementàries, no 
consta la justificació requerida per l’article 155.b modificat per l’LES, pel que fa 
al fet que la seua tramitació responga a una circumstància que un poder 
adjudicar diligent no pogués haver previst. No hi consten tampoc les dades del 
contracte primitiu ni sobre altres complementaris que s’hagen tramitat, 
necessaris per a verificar que l’import acumulat dels complementaris no supera 
el 50% del preu del contracte inicial. 

7. En el contracte 23, és incorrecta la classificació exigida en els PCAP d’acord 
amb l’article 36.6 de l’RGLCSP. En el contracte 28 la classificació dels PCAP 
exigeix més de dos subgrups, quan l’article 46 del RGLCSP la limita a un 
màxim de dos. 

8. El contracte 36 ha sigut classificat com administratiu especial quan d’acord amb 
el seu objecte seria un contracte de gestió de serveis. A més, considera un 
termini d’execució (quatre mesos) que no observa els requisits de l’article  23.1 
de l’LCSP relatius a tenir en compte la naturalesa de les prestacions i el 
sotmetiment periòdic a la seua concurrència. Quant a això hem d’assenyalar que 
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el dit contracte deriva d’uns altres adjudicats en exercicis anteriors dels quals es 
desprèn que les prestacions s’executaran aproximadament durant 10 anys. 

Selecció i adjudicació del contractista 

1. En el quadre 12.8, la incidència sobre la ponderació relativa de criteris fa 
referència a què la fórmula, en assignar puntuació al preu de licitació, no 
garanteix, d’una manera raonable, que la importància relativa concedida en el 
plec a l’oferta econòmica, en relació amb els altres criteris de valoració prevists, 
siga totalment efectiva, com requereix l’article 134 de l’LCSP, si bé en la 
pràctica aquesta circumstància podrà tenir o no un efecte distorsionant en la 
valoració final, en funció de les circumstàncies de cada expedient. 

2. En els contractes 6, 7, 8 i 9, els informes sobre la justificació de les baixes 
desproporcionades sols indiquen si és favorable o desfavorable, sense motivar 
les causes concretes, raó per la qual considerem que són insuficients respecte al 
que disposa l’article 136 de l’LCSP. 

3. En el contracte 9 no s’acredita adequadament la solvència econòmica requerida 
pels PCAP, ja que les xifres de negoci de l’adjudicatari dels tres últims anys no 
arriben al import de licitació si no sumem els tres anys. 

Formalització dels contractes 

1. En les clàusules del contracte 3 es consideren els terminis d’emissió dels 
informes majors que els oferits pel contractista i que es valoraren com a criteri 
d’adjudicació, tot i que el contractista es compromet a realitzar la prestació amb 
estricta subjecció a les condicions de la seua oferta. Al seu torn, en el contracte 
23 no s’incorpora la millora oferida per l’adjudicatari respecte a l’ampliació del 
termini de garantia.  

2. Els contractes 20 i 32 s’han formalitzat sense transcórrer els quinze dies hàbils 
des  de la notificació de l’adjudicació als licitadors, prevista  en l’article 140.3 de 
l’LCSP. 

Execució dels contractes 

1. En el contracte 4 hem observat que les factures tenen una descripció molt 
genèrica, sense la informació detallada suficient que permeta dur a terme les 
comprovacions tècniques oportunes, per personal qualificat, sobre els serveis 
efectivament prestats durant el període. Aquestes verificacions són també 
necessàries als efectes de subsegüents anàlisis sobre la naturalesa i extensió de 
les necessitats que es pretenguen cobrir. 

2. Quant al pagament de les factures, la major part dels proveïdors de la mostra 
estan adscrits al sistema d’operacions de gestió de pagaments, i resulta 
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d’aplicació la incidència descrita en l’apartat 11.2 relativa al compliment del 
termini de pagament de l’article 202 de l’LCSP. 

Contractes menors 

La revisió mostral d’aquesta modalitat de contractació s’ha realitzat en determinats 
centres de despesa de la Conselleria de Sanitat (hospitals) als quals hem sol·licitat 
relacions certificades d’aquests contractes. 

El treball realitzat ha posat de manifest que continuen vigents els aspectes que hem 
comentat en els últims informes de fiscalització que resumim tot seguit: 

1. L’import total dels contractes menors, tramitats com a tals, no és significatiu en 
relació amb els capítols 2 i 6 de cada centre, en part a causa del fet que les 
relacions facilitades no consten contractes menors relatius a les compres de 
farmàcia i productes sanitaris, que constitueixen el volum més important de la 
despesa de cada centre. Aquestes adquisicions es tramiten principalment 
mitjançant de caixa fixa i, en el cas dels medicaments, per compres directes. 

2. Els expedients revisats contenien, en general, la documentació requerida per 
l’article 95 de la LCSP, si bé hem observat, en determinats casos, una 
inadequada acreditació de conformitat en la recepció del subministrament o 
servei. 

3. La major part dels contractes menors corresponents a despeses de funcionament, 
sobretot de tractament excessiu, s’han pagat per caixa fixa, i en alguns casos per 
import superior als 12.020 euros que limita l’ordre reguladora de les caixes 
fixes. 

4. La revisió de les relacions de contractes menors posa de manifest l’existència 
d’una certa concentració de contractes en un nombre reduït d’empresaris. Quant 
a això, i encara que l’article 95 de l’LCSP no ho considere, recomanem que en 
els contractes menors de major import se sol·liciten tres ofertes com a mínim i 
que aquestes sol·licituds es diversifiquen entre els empresaris del sector, i 
deixar-ne constància en els expedients. 

5. S’han de millorar els procediments dels centres en relació amb l’adequat 
registre, control i seguiment d’aquest tipus de contractes. A tal efecte 
recomanem que s’implante una aplicació informàtica que registre 
correlativament tots els expedients tramitats com a contractes menors. 

Com a conclusió general i en consonància amb exercicis anteriors, recomanem reduir el 
volum de contractes menors i en particular les adquisicions realitzades per compra 
directa, sobretot de productes farmacèutics. S’haurien de tramitar mitjançant els 
corresponents expedients de contractació, i donar adequat compliment al que disposa 
l’LCSP. 
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Contractes de mitjans propis 

La revisió dels dos contractes seleccionats ha posat de manifest els aspectes següents: 

En el contracte de TRAGSA, podem desprendre de la documentació que l’execució del 
servei s’ha iniciat abans de la tramitació de l’expedient de contractació. 

En el contracte de VAERSA, l,’informe de la Intervenció que fiscalitza la despesa, 
conclou que els treballs encomanats es corresponen amb les tasques pròpies de la 
direcció general que el proposa, i l’exercici del qual es troba reservat a llocs de treballs 
exercits per personal funcionari. No s’inclou en l’expedient cap justificació sobre la 
falta de mitjans humans o tècnics per a poder realitzar la prestació contractada 
directament per la dita direcció general. En relació amb el preu fixat en el contracte, no 
figura en l’expedient cap documentació que acredite la forma en què s’han determinat 
els preus per hora per al càlcul de l’import total del contracte. 

Recomanem que prèviament a l’inici dels contractes, com ara els dos analitzats, es 
valore en quina mesura la prestació dels serveis o realització de les obres, ja són 
subministrades pel mercat i s’analitze i compare quin és el cost i l’eficàcia de cada tipus 
de contractació, i deixar constatació en l’expedient.  Caldrà justificar la selecció de l’ens 
instrumental que executa el contracte, així com l’elecció del procediment mitjançant el 
qual s’executa. 

12.5.2 Seguiment de contractes adjudicats en exercicis anteriors 

Expedient CNMY10/DGM/08, lots V i VI 

La revisió de l’execució durant 2011 del contracte derivat de l’adjudicació del lot V ha 
posat de manifest els aspectes importants següents: 

1. L’anualitat de 2011 per als serveis que s’ha de prestar a la Generalitat i als 
organismes dependents és de 5,2 milions d’euros, 2,7 dels quals corresponen a 
l’Administració. Pel que fa al Compte de l’Administració, l’execució d’aquest 
contracte en 2011 mostra que s’han reconegut obligacions per l’import de 
l’anualitat i que s’han efectuat pagaments per 0,3 milions d’euros. 

2. La Generalitat i els ens inclosos en la licitació, comptabilitzen com a obligacions 
i paguen les anualitats fixades d’acord amb el que estipula el contracte, amb 
independència que s’hagen aconseguit els llindars dels serveis prevists. Els 
serveis posats a disposició de la Generalitat i els seus organismes però no 
consumits per part del contractista, es valoren als preus unitaris de cada servei 
oferit pel contractista i passen amb una periodicitat anual, a formar part d’un 
“Repositori de recursos” que queda a la disposició de la Direcció General de 
Tecnologies de la Informació (DGTI) per al seu consum posterior. En la 
pràctica, d’acord amb el que preveu el plec  de condicions, amb càrrec a aquests 
saldos del “Repositori de recursos” a favor de l’Administració, es poden 
sol·licitar els serveis que figuren en el plec o renegociar amb l’empresa 
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adjudicatària per a la prestació d’altres serveis. Segons la informació facilitada, 
l’import del “Repositori de recursos”, al final de 2011 és d’1,3 milions d’euros 
(sense IVA). 

 Aquesta forma de gestió de l’execució del contracte comporta que la Generalitat 
està computant despeses i/o pagaments per serveis que encara no han sigut 
prestats, fet que contravé el que estableix l’article 200.1 i 4 de l’LCSP que diu 
que els pagaments que s’han de realitzar als contractistes es refereix a la 
“prestació realitzada”. 

 No hem pogut verificar l’existència dels informes de seguiment de la prestació 
del contracte, signats per tècnics responsables de la DGTI que acrediten la 
prestació del servei i el compliment dels nivells de qualitat en la seua prestació 
(indicadors de nivell de servei). 

3. L’empresa adjudicatària factura el cost dels serveis a cada conselleria o 
organisme basat en la distribució inicial de costs fixada en el contracte. 

D’acord amb la informació facilitada per la DGTI en al·legacions, una vegada finalitzat 
el segon any de contracte, s’ha promogut la seua modificació a fi d’acostar les 
capacitats o volumetries contractades a les consumides. En la modificació s’ha 
considerat l’import del “repositori de recursos” amb la finalitat que el seu valor siga 
zero en finalitzar el contracte. No obstant això, no s’ha facilitat la documentació 
acreditativa d’allò que s’ha al·legat. 

Ja que el contracte està finançat pels fons europeus, si les incidències anteriors es 
consideren incompliments per part dels òrgans de control de la Unió Europea, es podria 
derivar l’exigència de devolució dels imports que es consideren indegudament 
percebuts. 

Quant a la revisió del contracte derivat de l’adjudicació del lot VI, s’han posat de 
manifest els aspectes importants: 

1. L’anualitat del contracte corresponent a 2011 per als serveis que ha de prestar a  
la Generalitat i als organismes dependents, puja a 1,9 milions d’euros, 0,7 dels 
quals corresponen a l’Administració i figuren com a obligacions reconegudes 
pendents de pagament. 

2. No hem pogut verificar l’existència dels informes de seguiment de la prestació 
del contracte, signats pels tècnics responsables de la Secretaria Autonòmica 
d’Administració Pública (SAAP) que acrediten la prestació del servei i el 
compliment dels nivells de qualitat en la seua prestació (indicadors de nivell de 
servei) pel que fa a la prestació del servei de l’“Àrea d’atenció de les TIC”. 

 No obstant això, quant a la part de prestació del servei de l’“Àrea d’atenció al 
012”, hem pogut verificar l’existència de comprovacions mensuals dels volums 
de gestió prestats i els nivells de qualitat del servei obtinguts per l’adjudicatari i 
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la seua conformitat amb el que exigeix el plec de condicions. Encara que les 
verificacions realitzades afecten tota la facturació, els informes i la conformació 
de factures fan referència solament a la facturació realitzada a la DGTI. 

3. L’empresa adjudicatària factura el cost dels serveis a cada conselleria o 
organisme basant-se en la distribució inicial de costs fixada en el contracte. 

 Aquesta circumstància implica una imputació comptable de costs diferent del 
consum real i que s’estiguen pagant unes despeses en determinades conselleries 
o organismes per la prestació d’aquest servei quan podrien disposar-ne per mitjà 
del contractista del lot VI, ja que la capacitat d’atenció per a l’“Àrea d’atenció de 
les TIC”, contractada sobrepassa amb escreix els consums realitzats. 

4. L’objecte del contracte analitzat coincideix parcialment (en la part del centre de 
cridades d’usuaris TI) amb un altre contracte licitat per la Conselleria de 
Sanitat/AVS per a “un centre d’atenció de telefonades per al suport a  usuaris  
dels sistemes d’informació i comunicacions de l’AVS: centre d’atenció 
telefònica sanitària (CATS)”, en 2010. 

 La Direcció General de Modernització va autoritzar la contractació d’aquests 
serveis a la Conselleria de Sanitat en octubre de 2009. 

 Açò ha comportat que es comptabilitzen pressupostàriament despeses a la 
Conselleria de Sanitat/AVS i i als departaments de salut pel contracte del lot VI, 
quan el servei d’atenció de telefonades per a usuaris del TI en aquest àmbit està 
prestant-lo un altre contractista, les despeses del qual també es comptabilitzen a 
càrrec dels pressuposts de la Conselleria de Sanitat/AVS. 

 No se’ns ha facilitat la informació que permeta determinar si en la licitació del 
lot VI s’incloïa la previsió per a atendre les telefonades dels usuaris de TI dels 
departament s de salut de la Conselleria de Sanitat/AVS. 

Per a resoldre les incidències descrites en relació amb l’execució d’aquests dos 
contractes, formulem les recomanacions següents: 

a) Els serveis contractats haurien de donar cobertura a totes les conselleries i ens de 
la Generalitat. Amb aquesta finalitat recomanem que es planifiquen 
adequadament les necessitats de prestació de serveis d’assistència TI a usuaris, 
de forma que s’exerciten controls necessaris perquè les conselleries i organismes 
no realitzen despeses per serveis de TI inclosos en la contractació centralitzada 
d’aquest tipus de serveis, la demanda dels quals es puga cobrir amb aquests 
serveis contractats. 

b) Abans de computar la despesa i el pagament dels serveis prestats en el contracte, 
recomanem verificar la conformitat dels serveis prestats, així com que 
s’acomplesquen els acords de nivell de servei oferits i que els tècnics encarregats 



䲰ד

Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2011 

- 165 - 

de realitzar el seguiment formalitzen i signen els corresponents informes d’estat 
o seguiment.  

c) La imputació pressupostària de les despeses derivades del contracte a les 
diferents conselleries o organismes s’ha de realitzar en funció dels serveis que 
efectivament li han prestat, o imputar-los a la DGTI, acció que simplificaria la 
seua gestió. 

d) Quant al lot V, la Generalitat ha de modificar la forma d’aprovació dels serveis 
inclosos en el contracte, de manera que es facturen els efectivament prestats en 
el període de facturació d’acord amb el que estableix l’article 200.1 i 4 de 
l’LCSP. 

e) També pel que fa al contracte del lot V, recomanem que s’implanten control 
exhaustius sobre la disposició del “Repositori de recursos”, de forma que es 
garantisca la utilització de tots els recursos imputats i es destinen als fins per als 
quals es van contractar. 

Expedients 225/2010 i 689/2009 

Els dos expedients han patit un reajustament d’anualitats i part del crèdit assignat a 
l’exercici de 2011 ha passat al pressupost de 2012, si bé les resolucions de reajustament 
no n’especifiquen de forma concreta els motius ni la justificació que les suporta. 

Expedientes 86/2003, 87/2003, 822/2004, 555/2006 y 700/2006 

L’objecte de la revisió ha sigut verificar el compliment de presentar liquidacions anuals 
d’acord amb el que estipulen els contractes i els PCAP i, a tal efecte, hem sol·licitat 
informació corresponent a la Conselleria de Sanitat. 

El quadre següent resum la contestació rebuda de la Conselleria de Sanitat. Els imports 
de les liquidacions figuren en milions d’euros. Amb signe positiu les favorables a 
l’Administració i amb signe negatiu les favorables a l’adjudicatari:  
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Expedient Anys 
Liquidacions aprovades i 

comptabilitzades 
Liquidacions no 

aprovades 

86/2003 

2003 7,6 - 

2004 6,2 - 

2005 9,3 - 

2006 7,3 - 

2007 (4,7) - 

2008 - 0,0 

2009 - (5,7) 

2010 - En tràmit 

87/2003 

2006 - (0,4) 

2007 - 2,6 

2008 - (10,3) 

2009 - (7,1) 

2010 - (6,8) 

822/2004 
2009 - 

En tràmit 

2010 - 
En tràmit 

555/2006 
2009 - 

En tràmit 

2010 - 
En tràmit 

700/2006 2010 - 2,5 

Quadre 12.9 

De la informació aportada per la Conselleria de Sanitat, es conclou que hi ha un retard 
molt significatiu en la confecció de les liquidacions anuals, quan el termini considerat 
en els PCAP per a realitzar-les és com a màxim el 31 de març de l’any següent a què 
corresponen. En els expedients no consten les causes ni la imputabilitat dels retards. 

D’altra banda, es produeix un desfasament en l’adequada imputació de la despesa a 
l’exercici a què correspon. Així, l’import net de les liquidacions pendents d’aprovació 
implicarien una despesa major en el compte de resultats economicopatrimonial de 25,2 
milions d’euros. 

12.5.3 Morositat en les operacions comercials 

La revisió del compliment per l’Administració de la Generalitat de la Llei 3/2004, que 
estableix les Mesures de Lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials, i la 
seua modificació per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, ha posat de manifest els següents 
aspectes importants: 
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Pel que fa al termini de pagament (60 ó 55 dies, segons siga abans o després de 
l’entrada en vigor de la Llei 15/2010), s’ha incomplit en un percentatge important de les 
operacions, com hem assenyalat anteriorment en els apartats 12.5.1 i 12.5.2, així com en 
l’apartat 11.2 d’aquest Informe. 

Quant a la informació de morositat prevista per l’article 4.2 de la Llei 15/2010, l’IGG ha 
comunicat que no s’ha produït cap variació respecte a la situació comentada en 
l’Informe de  2010. 

D’altra banda, la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, estableix per a les 
societats l’obligació de publicar en la memòria dels comptes anuals la informació sobre 
terminis de pagament a proveïdors, qüestió que ha sigut desenvolupada per resolució de 
l’ICAC de 29 de desembre de 2010. Si bé aquesta disposició no és obligatòria per a les 
administracions públiques subjectes al PGCP, recomanem la seua aplicació en la 
memòria del Compte de l’Administració. 

12.5.4 Revisió d’una mostra de documents comptables 

Completant l’anàlisi de la contractació administrativa, hem revisat una mostra aleatòria 
de 57 documents comptables en fase de reconeixement d’obligació dels capítols 2 i 6, 
per import de 8,4 milions d’euros. 

Com a resultat de la revisió, hem observat en alguns documents determinats defectes 
formals i d’imputació comptable ja descrits en informes anteriors, raó per la qual 
mantenim la recomanació de seguir millorant l’efectivitat dels controls establits amb 
aquesta finalitat. 

Mantenim igualment la recomanació quant a les despeses reconegudes i pagades 
mitjançant expedients d’enriquiment injust, de regular legalment la manera de 
reconèixer les obligacions provinents d’exercicis anteriors que no hagen sigut 
reconegudes en el seu moment, i establir unes normes de competència i procediment 
coherents amb l’excepcionalitat de tals supòsits. Aquestes despeses haurien de ser 
objecte, a més a més, d’una comptabilitat independent pel que fa a les despeses corrents. 
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13. PROGRAMES D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE LA CONSELLERIA 
DE SANITAT: L’AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT 

13.1 Aspectes generals 

La Llei d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana (LOS) crea l’Agència 
Valenciana de Salut (AVS) per a dur a terme una adequada gestió i administració del 
sistema valencià de salut i de la prestació sanitària de la Comunitat Valenciana. L’AVS 
és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit a la Conselleria de Sanitat, 
dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seues 
finalitats, que es regeix pel que disposa la citada Llei i per les disposicions 
reglamentàries que es dicten en el seu desenvolupament. 

L’AVS inicia les seues activitats el 8 de maig de 2005, segons el que estableix el Decret 
25/2005, de 4 de febrer, del Consell, pel qual són aprovats els seus Estatuts. 

L’AVS pressupostàriament i comptablement continua integrada en el Compte de 
l’Administració, raó per la qual es fiscalitza íntegrament. Atesa la seua importància 
quantitativa, i amb objecte de proporcionar informació addicional relativa a l’AVS, en 
els següents paràgrafs assenyalem les dades pressupostàries més rellevants. 

Les dotacions pressupostàries de l’AVS es troben incloses dins de la secció 10 
“Sanitat”, servei pressupostari 02, i estan compostes pels programes de despesa que 
mostrem en el quadre 13.2, al conjunt dels quals se’ls diu PASCS (Programes 
d’Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat). 

En el quadre 13.1 detallem, en milions d’euros, l’execució global del pressupost de 
l’AVS en 2011 per capítols, que s’ha elaborat tot integrant la informació corresponent 
als dits programes. 

 

Capítol  
Crèdits 

definitius 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments 

Obligacions 
pendents  

de pagament

Grau 
d’exe-
cució 

Grau 
de com-
pliment 

1 Despeses de personal 2.370,0 2.370,0 2.370,0 0,1 100,0% 100,0% 

2 Despeses de funcionament 1.745,4 1.741,6 1.318,5 423,1 99,8% 75,7% 

3 Despeses financeres 11,5 11,5 9,0 2,5 100,0% 78,4% 

4 Transferències corrents 1.345,4 1.344,8 1.256,3 88,5 99,9% 93,4% 

6 Inversions reals 133,3 130,4 41,4 89,0 97,8% 31,7% 

7 Transferències de capital 6,4 5,9 0,0 5,9 93,5% 0,5% 

Total  5.612,0 5.604,2 4.995,1 609,1 99,9% 89,1% 

Quadre 13.1 

El pressupost definitiu de l’AVS ha pujat a 5.612,0 milions d’euros, que representa un 
37,0% del pressupost total de la Generalitat de l’exercici de 2011. Amb càrrec a aquests 
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crèdits pressupostaris s’han reconegut obligacions per import de 5.604,2 milions 
d’euros, que representen el 38,5% del total d’obligacions reconegudes en el Compte de 
l’Administració, que han disminuït un 8,4% respecte a l’exercici de 2010. 

Les obligacions reconegudes en 2011 tenen la següent distribució: 

 

Programa pressupostari 
Obligacions reconegudes por capítols 

1 2 3 4 6 7 Total 

313.20 DG.de drogodependències 0,9 1,7 0,0 11,7 0,1 0,3 14,8 

411.60 Anàlisi i aval. atenció al pacient 1,0 0,5 0,0 1,2 0,0 0,0 2,6 

412.22 Assistència sanitària 2.200,3 1.363,0 0,0 6,0 129,7 5,7 3.704,6 

412.23 Prestacions farmacèutiques 1,9 12,8 0,0 1.281,8 0,0 0,0 1.296,5 

412.24 Prestacions externs 0,0 247,8 0,0 21,0 0,0 0,0 268,8 

412.25 Administració i serveis generales 4,5 0,7 11,5 0,0 0,0 0,0 16,6 

412.26 Personal sanitari resident 103,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,7 

412.27 Prestacions ext. complementàries 0,0 97,7 0,0 21,8 0,0 0,0 119,5 

412.28 Aten. sanit. mitj. i llarga estada 57,8 17,4 0,0 1,3 0,6 0,0 77,0 

Total 
2.370,0 1.741,6 11,5 1.344,8 130,4 5,9 5.604,2 

42,3% 31,1% 0,2% 24,0% 2,3% 0,1% 100,0% 

Quadre 13.2 

El programa més important quantitativament és el d’”Assistència sanitària” (412.22), ja 
que amb 3.704,6 milions d’euros representa el 66,1% del total d’obligacions 
reconegudes. Dins d’aquest programa, el capítol més significatiu és el de despeses de 
personal. 

El programa de “Prestacions farmacèutiques” (412.23) és el segon en importància, ja 
que amb 1.296,5 milions d’euros representa el 23,1% de les obligacions totals de 
l’AVS. El pressupost d’aquest programa es concentra fonamentalment en el capítol 4, 
que analitzem en l’apartat 8.4 d’aquest Informe. 

Una problemàtica significativa en els programes sanitaris des de fa anys es refereix al 
volum de despesa realitzada efectivament i no comptabilitzada per manca de crèdit 
pressupostari suficient. Aquest problema s’ha aguditzat en els últims anys pel 
diferencial existent entre el creixement de la població protegida i el finançament del 
sistema sanitari. En l’apartat 8.1.f del present Informe exposem l’evolució de les 
obligacions pendents d’aplicar al pressupost i la seua situació al tancament de l’exercici, 
així com les mesures que s’hi han adoptat. 

En fase d’al·legacions, la Conselleria de Sanitat ha incorporat un informe sobre les 
reivindicacions financeres en matèria sanitària dirigides a l’Administració de l’Estat, en 
el qual es conclou sobre la necessitat de seguir insistint a revisar els mecanismes de 
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finançament dels serveis públics de salut, i en especial el Fons de Cohesió Sanitària, per 
tal que responguen a la població real de la Comunitat Valenciana. També se sol·licita, 
entre d’altres qüestions, el cofinançament de les obres del nou Hospital La Fe, que 
representa una inversió de 390 milions d’euros. 

Els programes de l’AVS, com hem indicat anteriorment, estan integrats plenament en el 
Compte de l’Administració, per la qual cosa han sigut fiscalitzats íntegrament i en 
mostrem els resultats al llarg d’aquest Informe: els de les despeses de personal en 
l’apartat 8.2; els de la contractació en l’apartat 12; l’anàlisi del programa “Prestacions 
farmacèutiques” en l’apartat 8.4; els de les caixes fixes en hospitals en el següent apartat 
13.2. 

13.2 Fiscalització de caixes fixes 

Segons el que indica l’apartat 10.3, la fiscalització de les caixes fixes dels hospitals s’ha 
dut a terme en tres centres, limitada a verificar els aspectes formals en les presentacions 
dels comptes justificatius de cada caixa fixa, així com a revisar una mostra de 
justificants la selecció dels quals (no estadística) s’ha realitzat a partir dels fitxers 
facilitats pels centres visitats. 

També hem verificat la correcta comptabilitat de, si més no, un compte justificatiu en 
cada centre, i no hi hem observat incidències. 

El següent quadre mostra, en milions d’euros, la importància de la gestió de la caixa 
fixa en cadascun dels centres visitats: 

 

Centre 
Obliga. recone. 

capítol 2 
Despeses gestionades 

per caixa fixa 

Hospital Sagunt 11,4 1,1 9,4% 

Hospital Sant Joan d’Alacant 19,1 2,7 14,2% 

Hospital de Gandia 7,4 2,3 31,1% 

Total 37,9 6,1 16,1% 

Quadre 13.3 

L’article 2.1 b de l’Ordre de 17 d’abril de 1998 limita la utilització dels fons de caixa 
fixa al 12% dels crèdits consignats quant a les conselleries; hauria de fixar-se un criteri 
homogeni per a l’establiment del dit límit en les distintes unitats de gestió. 

Com a resultat de l’anàlisi efectuada sobre les quanties justificatives, actes trimestrals 
d’arqueig i documentació justificativa dels pagaments realitzats, destaquem les següents 
circumstàncies, ja comentades en informes anteriors: 

a) Els comptes justificatius i les actes trimestrals d’arqueig i conciliació s’han 
elaborat i presentat, en general, d’acord amb els models establits segons la 
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normativa. No obstant això, els comptes corresponents al mes de gener de 2011 
s’han realitzat amb retard, fet que ha comportat una demora en el pagament de 
justificants pendents de l’exercici anterior, i a l’Hospital de Sagunt no s’havien 
realitzat comptes justificatius en els mesos de febrer, juliol i octubre. Cal 
assenyalar també que els comptes justificatius i actes trimestrals estaven 
aprovats en molts casos pels comptedants o habilitats encarregats de la seua 
elaboració i rendició, per la qual cosa no existeix una adequada segregació de 
funcions. 

b) Realitzat un resum per conceptes hem observat que un alt percentatge del total es 
destina al pagament de productes farmacèutics, la qual cosa no s’adequa 
estrictament al que estableix l’article 1.1 a del Decret 24/1998, que només admet 
“despeses de caràcter periòdic o repetitiu, de tracte successiu, en particular els 
referents a dietes, despeses de locomoció, material, conservació i manteniment, 
o qualsevol altra despesa de similars característiques”. També hem observat uns 
altres pagaments que no es refereixen als conceptes autoritzats a través d’aquest 
sistema, com ara cursos de formació al personal i inversions, principalment. 

c) Les compres de medicaments i material sanitari, per les seues característiques de 
quantia, terminis, proveïdors, etc., haurien de ser objecte, amb caràcter general, 
d’un tractament de contractació ordinari quant a la publicitat, procediment i 
forma d’adjudicació. Hem observat que en algunes compres pel mateix objecte i 
al mateix proveïdor s’ha superat l’import dels contractes menors, i hem observat 
en dos hospitals visitats una concentració en determinats proveïdors d’un volum 
important de despeses per reparació, manteniment, neteja i similars, la 
contractació dels quals hauria de ser objecte de tramitació pels procediments 
ordinaris. 

d) Del total de factures/justificants de les caixes fixes analitzades hem observat 
alguns pagaments realitzats a diverses comunitats de béns, entitats que manquen 
de personalitat jurídica. 

e) De la revisió d’una mostra de 60 factures/justificants de les caixes fixes dels 
centres visitats hem observat, com a incidències més comunes, que no sempre 
consten o són incorrectes les aprovacions de la despesa i les comprovacions 
relatives a la recepció dels subministraments o serveis prestats.  
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14. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables 
de la Generalitat han d’adoptar mesures correctores per a evitar que es tornen a produir 
en exercicis futurs. 

A més a més, convé efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit, i s’ha de 
tenir en compte que en aquest apartat de l’Informe només incloem les considerades més 
significatives, i que en apartats anteriors mencionem unes altres l’aplicació de les quals 
també redundaria en una millora dels procediments de gestió. No incloem aquelles 
recomanacions que han esdevingut inaplicables per qualsevol motiu. 

Podem destacar que la Intervenció General de la Generalitat, mitjançant escrit a aquesta 
Sindicatura de Comptes de 10 d’octubre de 2012, ha traslladat les mesures adoptades a 
fi d’atendre les incidències assenyalades en l’Informe de l’exercici anterior, que han 
sigut objecte de comprovació en el curs de la fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’ha atés la següent recomanació, realitzada en informes 
anteriors: 

a.1) L’elaboració dels quadres de la memòria relatius a l’endeutament amb  
les matisacions indicades en els apartats 11.3 i 11.6. 

b) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions propostes en informes 
d’exercicis anteriors: 

b.1) La memòria ha de millorar el seu contingut informatiu en determinats 
aspectes, com ara: les bases de presentació i normes de valoració 
aplicades, en especial pel que fa a l’immobilitzat; composició i 
característiques de la cartera de valors i d’altres inversions financeres; 
criteris de comptabilitat de l’endeutament i de les despeses d’ajornament 
de deutes; fets posteriors. 

b.2) Resulta necessari finalitzar, en el més breu termini possible, les tasques 
de comprovació, actualització i sistematització de les dades que hi ha a 
l’inventari de la Generalitat, a fi d’actualitzar els valors de les diferents 
partides que componen els distints epígrafs de l’immobilitzat del balanç. 

b.3) El pressupost inicial ha de contenir la consignació de crèdits suficient i 
adequada a totes les despeses previsibles i ineludibles, calculats de forma 
realista. 

 En particular, cal dotar els PASCS/AVS de pressuposts que s’ajusten a la 
realitat prevista, de manera que els responsables dels diferents centres 
disposen d’una eina fonamental per a la gestió econòmica, la unitat de la 
qual està actualment desvirtuada pels desfasaments existents que 
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dificulten l’aplicació dels principis de legalitat, economia,  eficiència i 
eficàcia. 

b.4) Per a possibilitar el seguiment i control comptable de qualsevol despesa 
amb finançament afectat, aquesta despesa ha de ser susceptible d’una 
completa i clara identificació que haurà d’estendre’s a tots i cadascun 
dels períodes comptables i abastarà tant les previsions i actes de gestió de 
la despesa pressupostària per a finançar, com les dels ingressos 
pressupostaris amb els quals es finança la dita despesa. D’aquesta manera 
es podran calcular les desviacions de finançament que puguen existir. 

b.5) L’elevat nombre de llocs de treball temporal, no inclosos en llocs de 
treball de plantilla en algunes conselleries, fa necessari recomanar que 
s’analitzen les necessitats de personal en relació amb la plantilla de llocs 
de treball estructurals definida a través d’aquesta relació, per a adaptar-la 
a les seues necessitats reals. 

b.6) Pel que fa a les subvencions, i a fi de millorar la seua gestió, 
comptabilitat, execució i seguiment, recomanem adoptar les mesures 
indicades en l’apartat 8.4. 

b.7) En l’àrea de tresoreria recomanem, per a un adequat control i integració 
en la Tresoreria de la Generalitat, regular el funcionament dels comptes 
de centres docents públics no universitaris. 

 “Quant a això, el plec de prescripcions tècniques per a la contractació de 
serveis financers (vegeu apartat 10.3) considera que la Tresoreria 
establirà un procediment per al funcionament d’aquests comptes”. 

b.8) Pel que fa als creditors a curt termini, s’han d’analitzar i, si pertoca, 
regularitzar els imports provinents d’anys anteriors (apartat 5.8). 

b.9) Quant a la contractació administrativa, amb caràcter general, s’han 
d’adoptar les mesures pertinents per a evitar que es produïsquen les 
deficiències assenyalades en l’apartat 12 de l’Informe en la gestió dels 
expedients de contractació. 

b.10) S’haurien de reclassificar als comptes apropiats els venciments de deutes 
a llarg termini, com ara els comentats en els apartats 5.8.c de l’Informe. 

b.11) Establir i executar els controls pertinents perquè en la gestió de 
pagaments a través de caixes fixes s’eviten les incidències descrites en 
els apartats 10.3.  

b.12) Els documents publicats en el perfil de contractant s’haurien de signar 
electrònicament per a millorar les garanties previstes en l’LCSP i en la 
Llei 11/2007, de 22 de juny. 
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c) La següent és una recomanació sobre uns altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici: 

c.1) Comptabilitzar en el subsistema economicopatrimonial les estimacions 
pertinents sobre les liquidacions de concessions hospitalàries (apartat 
12.5.2). 




