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1. ASPECTES LEGALS DE LA FISCALITZACIÓ 

D’acord amb l’article 8 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, correspon a 
aquesta Institució en exercici de la seua funció fiscalitzadora, l’examen i censura del 
Compte General de la Generalitat i l’elevació del corresponent Informe a les Corts. 
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2. COMPTES FISCALITZATS 

2.1 Compte General de la Generalitat 

El Compte General de la Generalitat de l’exercici de 2011 comprèn, segons l’article 73 
del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV), totes 
les operacions pressupostàries, patrimonials i de tresoreria realitzades durant l’exercici 
per la Generalitat, les entitats autònomes, les empreses públiques i les fundacions 
públiques, tot comptant amb els documents següents: 

a) El Compte de l’Administració de la Generalitat 

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

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

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

e) El comptes retuts per les fundacions públiques de la Generalitat 

En compliment de l’article 75 de l’LHPGV, el 29 de juny de 2012, la Intervenció 
General va presentar a la Sindicatura el Compte General de la Generalitat format pels 
comptes individuals dels ens següents: 

a) L’Administració de la Generalitat 

b) Les entitats autònomes de caràcter administratiu: 

- Agència Valenciana de Salut (integrada en el Compte de 
l’Administració) 

- Institut Valencià d’Estadística 

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

- Servei Valencià d’Ocupació i Formació 

- Tribunal de Defensa de la Competència 

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

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

- Institut Cartogràfic Valencià 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries 

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

- Aeroport de Castelló, SL 

- Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

- Agència Valenciana de l’Energia 

- Agència Valenciana de Mobilitat 

- Agència Valenciana de Prestacions Socials, SAU 

- Agència Valenciana de Seguretat Alimentària (Inactiva) 

- Agència Valenciana del Turisme 

- Centre Superior d’Investigació en Salut Pública 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU 

- Ciutat de la Llum, SAU 

- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

- Consell Valencià de l’Esport 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SAU 

- Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la GV 

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana– Comptes consolidats 
Ens Públic Radiotelevisió Valenciana 
Ràdio Autonomia Valenciana, SA 
Televisió Autonòmica Valenciana, SA 

- Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la GV 

- Institut per a l’Acreditació i Avaluació de Pràctiques Sanitàries, SA 

- Institut Valencià d’Art Modern 

- Institut Valencià d’Atenció als Discapacitats 

- Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals 

- Institut Valencià de Finances 

- Institut Valencià de la Música 

- Institut Valencià de l’Exportació, SA 

- Institut Valencià de l’Audiovisual i de la Cinematografia “Ricardo Muñoz 
Suay” 
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- Institut Valencià d’Habitatge, SA - Comptes consolidats 
Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, S.L. 
Institut Valencià d’Habitatge, SA 
Institut del Paisatge de la Generalitat (Inactiva) 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SAU 

- Patronat del Misteri d’Elx 

- Projecte Cultural de Castelló, SAU 

- Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SAU 

- Teatres de la Generalitat Valenciana 

- VAERSA – Comptes consolidats 

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU 

Reciclatge de Residus la Marina Alta, SA 

Residus Industrials de la Fusta i Afins, SA 

Reciclats i Compostatge “Piedra Negra”, SA 

e) Fundacions del sector públic de la Generalitat 

- Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la Comunitat Valenciana 

- Fundació Comunitat Valenciana – Regió Europea 

- Fundació de la CV del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani 

- Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, Fundació de la CV 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Aigua i Progrés 

- Fundació de la Comunitat Valenciana de les Arts 

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

- Fundació de la Comunitat Valenciana “Costa Azahar” Festivals 

- Fundació de la Comunitat Valenciana la Llum de les Imatges 

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

- Fundació de la CV per a l’Estudi de la Violència – Centre Reina Sofia 

- Fundació de la CV per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per a la 
Trobada Familiar 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Qualitat de l’Educació 

- Fundació de la CV per a la Investigació Agroalimentària 

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

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

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

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

- Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València 

- Fundació Generalitat Valenciana – Iberdrola 

- Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la CV 

- Fundació Mediambiental de la Comunitat Valenciana Buseo 

- Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana 

- Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana 

- Fundació per a la Investigació a l’Hospital Universitari La Fe de la CV 

- Fundació Pro Esport de la Comunitat Valenciana 

- Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la Comunitat Valenciana 

- Fundació Valenciana de la Qualitat de la Comunitat Valenciana 

- Foment del Corporativisme Fundació de la Comunitat Valenciana 

- Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana 

La Fundació de la CV per a l’Estudi de la Violència - Centre Reina Sofia, no ha retut els 
seus comptes. 

A més de tots els ens que hem expressat en els apartats anteriors, que formen el Compte 
General de la Generalitat i d’acord amb l’article 73 de l’LHPGV, al Compte General 
s’han unit els comptes anuals d’una sèrie d’entitats (cambres agràries provincials, 
consells reguladors, consorcis i altres) que són accessibles en la pàgina web de la 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, que per no formar part del Compte 
General no es fiscalitzen. 

Els pressuposts inicials agregats, segons la Llei de Pressuposts de la Generalitat de 
2011, els resumim en el quadre següent, en milions d’euros: 
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Administració 

Generalitat 
Entitats 

autònomes 
Empreses 
públiques 

Despeses personal 5.278,7 92,0 284,1 

Despeses funcionament 2.265,1 23,2 701,4 

Despeses financeres 512,2 0,1 117,2 

Transferències corrents 3.299,9 527,5 83,2 

Inversions reals 664,1 34,5 973,0 

Transferències de capital 1.266,6 95,5 121,7 

Actius financers 287,5 0,0 465,8 

Passius financers 139,5 0,0 49,4 

Total pressupost 13.713,6 772,8 2.795,9 

Quadre 1 

En la Llei de Pressuposts de 2011 no s’inclouen els pressuposts de les fundacions 
públiques del sector públic de la Generalitat, el volum total de la despesa 
comptabilitzada en 2011 de les quals (segons dades del volum IV de l’Informe) puja a 
101,0 milions d’euros. 

2.2 Universitats públiques 

Tot i que no formen part de la Generalitat, conformement amb la Llei Orgànica 6/2001 
d’Universitats, la Sindicatura fiscalitza els comptes anuals de les universitats públiques 
de la Comunitat Valenciana, integrades per: 

- Universitat de València 

- Universitat Politècnica de València 

- Universitat d’Alacant 

- Universitat Jaume I 

- Universitat Miguel Hernández d’Elx 

2.3 Cambres de comerç 

També hem fiscalitat la destinació donada al recurs cameral permanent per les cambres 
de comerç de la Comunitat Valenciana, integrades per: 

- Cambra Oficial de Comerç i Indústria d’Alcoi 

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

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló 

- Cambra Oficial de Comerç i Indústria d’Oriola 
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- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València 

- Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la CV 

2.4 Diputacions provincials 

Finalment, cal indicar que l’article 73.2 de l’LHPGV disposa que al Compte General de 
la Generalitat s’uniran els comptes generals de les tres diputacions provincials. Aquesta 
disposició entra en conflicte amb els terminis legals, establits per unes altres lleis, per a 
l’aprovació i presentació dels seus comptes per part de les diputacions provincials. 

Els articles 193.4 i 204.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, estableixen que els esmentats comptes s’aprovaran abans de l’1 
d’octubre i es retran abans del 15 del mateix mes. A més a més, l’article 9 de la Llei de 
la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, estableix 
que els comptes d’aquestes entitats es presentaran davant la Sindicatura abans del 31 
d’octubre de l’any següent a què es referisquen. Per tant, els comptes generals de les 
diputacions provincials no formen part dels documents presentats per la Intervenció 
General el 29 de juny de 2012. 

En l’informe sobre el Compte General de les Entitats Locals que anualment realitza la 
Sindicatura de Comptes s’inclouen i analitzen els comptes corresponents a les tres 
diputacions provincials.  

En el moment d’aprovació del present Informe, les tres diputacions havien presentat els 
seus comptes anuals a la Sindicatura a través de la “Plataforma per a la rendició 
telemàtica de les entitats locals” posada a disposició en la pàgina d’Internet de la 
Sindicatura de Comptes, i estan en execució els treballs relatius a l’elaboració de 
l’informe dels Comptes Generals de les entitats locals corresponents a l’exercici de 
2011. 
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3. PRINCIPIS APLICABLES A LA INFORMACIÓ FINANCERA I A LA 
GESTIÓ DELS RECURSOS PÚBLICS 

La gestió dels recursos públics està subjecta als següents principis: 

Principi de legalitat 

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

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

Principis comptables 

Una de les qualitats que s’ha d’exigir a la informació comptable és que reflectisca la 
situació econòmica i financera d’una entitat de la forma més raonada i aproximada 
possible, és a dir, que complesca amb el principi de reflectir la imatge fidel. La imatge 
fidel constitueix un objectiu que ha d’abastar tota la informació comptable i, per tant, els 
estats que contenen la informació. 

En l’Administració de la Generalitat i en les seues entitats autònomes, s’aplica el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCPG). Aquest pla està pendent 
d’adaptació al nou Pla General de Comptabilitat Pública aprovat mitjançant l’Ordre 
EHA/1037/2010, de 13 d’abril. 

La comptabilitat de les empreses públiques està subjecta al Pla General de 
Comptabilitat (PGC) aprovat per Reial Decret 1514/2007. Les fundacions públiques de 
la Generalitat formen els seus comptes d’acord amb el nou Pla General de Comptabilitat 
i els criteris recollits en l’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense 
finalitats lucratives, aprovat pel Reial Decret 776/1998, de 30 d’abril, en tant no 
contradiguen el que estableix el marc conceptual del PGC. 

Principi comptable de gestió continuada 

El principi de gestió continuada recollit en el PGCPG estableix que “es presumeix que 
continua l’activitat per temps indefinit. Per tant, l’aplicació d’aquests principis no 

anirà encaminada a determinar el valor de liquidació del patrimoni”. 

En aquest sentit, el principi d’empresa en funcionament recollit en el PGC, que és 
d’aplicació a les empreses i fundacions públiques, estableix que la comptabilitat i el 
registre i valoració dels elements dels comptes anuals, es desenvoluparan aplicant 
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obligatòriament, entre altres, el principi comptable d’empresa en funcionament, d’acord 
amb el qual “es considerarà, llevat de prova en contra, que la gestió de l’empresa 
continuarà en un futur previsible, per la qual cosa l’aplicació dels principis i criteris 

comptables no té el propòsit de determinar el valor del patrimoni net als efectes de la 

seua transmissió global o parcial, ni l’import resultant en cas de liquidació”.  

En l’apartat 8 d’aquesta Introducció General indiquem una sèrie de fets i circumstàncies 
derivats de la greu crisi econòmica en què es troba el nostre país i la Comunitat 
Valenciana en particular, que afecten especialment determinats ens del sector públic 
empresarial i fundacional. Un dels principals aspectes tècnics que cal considerar en 
relació amb les qüestions comentades en el dit apartat, és el relatiu a l’adequada i 
suficient informació que ha de proporcionar la memòria sobre aquestes matèries i el seu 
efecte en els comptes anuals, i molt especialment del seu efecte en la continuïtat de les 
entitats afectades i la consegüent aplicació del principi d’empresa en funcionament. En 
les conclusions generals de la revisió financera de les fiscalitzacions individuals de les 
entitats afectades hem indicat si s’informa d’aquests fets i del seu impacte en l’aplicació 
del principi d’empresa en funcionament. 

Principi d’estabilitat pressupostària 

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

S’entendrà per estabilitat pressupostària la situació d’equilibri o de superàvit, 
computada en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda 
en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, i en les condicions establides 
per a cadascuna de les administracions públiques. 

Principis d’eficàcia, eficiència i economia 

Les polítiques de despeses públiques s’executaran mitjançant una gestió dels recursos 
públics orientada per l’eficàcia, l’eficiència i l’economia. 

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

Principi de transparència 

El preàmbul de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana, assenyala que “... aquesta Llei persegueix l’establiment d’unes vies 
d’absoluta transparència i claredat en la gestió dels fons públics...”. 

La transparència en l’activitat administrativa ha de ser no només una garantia per als 
ciutadans, sinó un criteri d’actuació general de l’organització del sector públic, que 
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exigeix la rendició clara i veraç dels comptes públics; que puguen ser fiscalitzats en 
temps adient i que aqueixa fiscalització es concrete en informes suficientment clars, 
precisos i comprensibles per tal que siguen útils als seus destinataris. 

Com en anys anteriors, la Intervenció General de la Generalitat ha publicat a través de la 
pàgina d’Internet de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, el Compte General 
de la Generalitat de l’exercici de 2011, que comprén els comptes de l’Administració 
autonòmica, entitats autònomes, empreses i fundacions públiques i els corresponents 
informes d’auditoria financera i de legalitat. 

També s’ha publicat, juntament amb els comptes dels ens integrants del Compte 
General de la Generalitat de l’exercici de 2011, els comptes anuals d’una sèrie d’entitats 
(cambres agràries provincials, consells reguladors, consorcis i altres) que per no formar 
part del Compte General, la Sindicatura no les fiscalitza. 
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4. OBJECTIUS I ABAST GENERAL DE LA FISCALITZACIÓ 

4.1 Objectius generals 

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la Generalitat efectuada 
per la Sindicatura de Comptes es troben establits en l’article 8.3 de la Llei de la 
Sindicatura de Comptes, segons el qual, els informes hauran de: 

a) Determinar si la informació financera es presenta adequadament, d’acord 

amb els principis comptables que hi són d’aplicació. 

b) Determinar si s’ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons 

públics. 

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials, i dels fons 

pressupostaris s’ha desenvolupat de forma econòmica i eficient. 

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

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

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

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

Conformement amb la disposició legal citada, el Consell de la Sindicatura va aprovar el 
22 de desembre de 2011, i remetre a les Corts el 24 de gener de 2012, el Programa 
Anual d’Actuació de 2012, en el qual es determinaven els ens per a fiscalitzar, tipus 
d’auditoria i abasts de cada fiscalització. 

4.2 Abast general de la fiscalització 

Totes les fiscalitzacions que realitze la Sindicatura de Comptes es faran d’acord amb les 
disposicions legals, normes tècniques d’auditoria i acords del Consell de la Sindicatura 
que es troben recollides en el Manual de fiscalització accessible a traves de la seu 
electrònica de la Sindicatura. 



Introducció i conclusions generals 

- 20 - 
 

En particular, la Secció 702-Delimitació dels abasts en els informes de fiscalització del 
Manual de fiscalització, especifica els criteris generals pel que fa als abasts i 
procediments d’auditoria que cal seguir. 

D’acord amb el Programa Anual d’Actuació de 2012, la fiscalització ha comprés les 
següents entitats i abasts: 

a) Fiscalitzacions de regularitat 

D’acord amb el que estableix l’article 8.3 de la Llei de la Sindicatura de Comptes abans 
esmentat, l’objectiu principal de les auditories realitzades per la Sindicatura consisteix a 
determinar si els comptes fiscalitzats s’adeqüen als principis comptables d’aplicació i si 
la gestió dels fons públics s’ha realitzat d’acord amb la normativa aplicable. 

En aquest apartat s’inclouen els següents ens, amb indicació del seu pressupost inicial 
per a 2011, en milions d’euros, i les àrees específiques fiscalitzades en són: 

Administració 

Compte de l’Administració 13.713,6 Control general 

Entitats autònomes 

SERVOF  494,2 Ingressos per transferències  
   i despesa per subvencions 
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 229,3 Seguiment auditoria anterior 

Empreses Públiques (Societats mercantils i ens de dret públic) 

E. P. de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV  430,2 Despeses d’explotació  
  i immobilitzat 
Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 408,9 Control general 
Institut Valencià de Finances  267,2 Instruments financers 
Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA 225,4 Despeses d’explotació  
  i existències 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  197,4 Despeses d’explotació 
  i immobilitzat 
Institut Valencià d’Habitatge, SA  183,3  Despeses d’explotació, 
  existències i immobilitzat 
Grup Ràdio Televisió Valenciana (3 empreses) 178,2 Despeses d’explotació  
  i de personal 
Societat Projectes Temàtics de la CV, SA 163,4 Despeses d’explotació 
VAERSA  128,6 Despeses d’explotació, 
  existències i immobilitzat 
Ens Gestor de la Xarxa de Transport i Ports 118,5 Despeses d’explotació, 
  existències i immobilitzat 
Aeroport de Castelló, SL 65,0 Despeses d’explotació  
  i immobilitzat 
Agència Valenciana del Turisme  58,3 Despeses d’explotació 
Ciutat de la Llum, SA  19,7 Despeses d’explotació 
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 16,2 Actiu no corrent  
  i despeses d’explotació 
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Fundacions Públiques 

Palau de les Arts Reina Sofia, F. de la CV - Despeses d’explotació 
 
F. de la CV per a la Investigació Biomèdica, la Docència  
i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament  
a l’Hospital General Universitari d’Elx - Despeses d’explotació 
 
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària 
i Biomèdica de la Comunitat Valenciana - Despeses d’explotació 
 

L’abast definit com a “Despeses d’explotació” ha inclòs la revisió de totes les despeses 
d’explotació llevat de les despeses de personal i les amortitzacions. També ha inclòs la 
revisió dels comptes de balanç que s’hi relacionen. 

Quan l’abast del treball faça referència a la revisió de les àrees de l’immobilitzat 
material, existències i despeses d’explotació, s’inclou la revisió de la normativa de 
contractació. Si l’àrea revisada són les despeses per subvencions, es revisa la normativa 
corresponent. 

L’abast definit com a “Seguiment auditoria” ha consistit en la revisió detallada de les 
incidències i recomanacions posades de manifest en l’Informe de fiscalització de 
l’exercici de 2010 i la comprovació de la seua situació en 2011. 

Com en anys anteriors, els pressuposts de l’Agència Valenciana de Salut han estat 
integrats en la Conselleria de Sanitat, i es fiscalitzaran conjuntament amb la resta de 
programes pressupostaris de l’Administració. 

En conjunt, el pressupost dels ens fiscalitzats inclosos en aquest apartat (sense 
considerar les fundacions), és superior al 97,8% del pressupost total agregat de la 
Generalitat. 

b) Control formal de la rendició de comptes 

El control formal de la rendició de comptes es realitza per a totes les entitats que tenen 
l’obligació de retre comptes a la Sindicatura, siga quin siga el tipus de fiscalització 
realitzada. Els resultats d’aquest control sobre les entitats de les quals no s’emet un 
informe de fiscalització específic, s’inclou en les respectives introduccions. 

La fiscalització realitzada ha consistit a revisar que la presentació dels comptes s’ha 
realitzat en temps i forma, que els comptes compleixen les formalitats exigides per la 
normativa aplicable, en la lectura i anàlisi de l’informe d’auditoria de la Intervenció 
General en col·laboració amb empreses privades d’auditoria. En cadascun dels volums 
de l’Informe comentem amb major amplitud aquests aspectes. 

Els comptes anuals complets de tots els ens, juntament amb els informes d’auditoria de 
la Intervenció, s’inclouen en annexos dels respectius volums de l’Informe de 
fiscalització, independentment del nivell de control a què es troben sotmesos. En 
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l’exercici d’aquesta funció de control, la informació continguda en aquests comptes 
anuals s’ha gravat en la Base de Dades Econòmics del Sector Públic Autonòmic 
Valencià, d’on s’han obtingut les dades per a elaborar els quadres amb la informació 
econòmica i financera de les introduccions als distints volums del present Informe de 
fiscalització. 

L’elaboració d’un registre històric de dades econòmiques és un projecte inclòs en els 
programes anuals d’actuació dels últims anys; el seu disseny i la càrrega de dades dels 
exercicis de 2005 a 2011 ja està completat i accessible en la pàgina d’Internet de la 
Sindicatura a partir de la publicació del present Informe. Les dades d’exercicis anteriors 
s’aniran carregant en la base de dades progressivament. 

4.3 Auditoria operativa i informes especials 

Pel que fa a l’auditoria operativa i, d’acord amb el que preveu el PAA2012, s’ha aprovat 
una Guia sobre metodologia d’auditoria operativa i se n’han realitzat diversos treballs, 
alguns dels quals tenen un horitzó plurianual, i per això no estan inclosos en aquest 
Informe. 

En 2011 s’han emés els informes següents: 

- Auditoria operativa de concerts sanitaris: avaluació amb criteris d’eficiència, 
eficàcia i economia de la gestió del concert d’hemodiàlisi. 

- Auditoria operativa d’indicadors d’administració electrònica (eAdministració): 
mesura del grau d’eficàcia en la seua implantació. 

Actualment estan en marxa les fiscalitzacions següents: 

- Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern dels 
procediments de gestió de la nòmina del personal de la Generalitat. 

- Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern de 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 

4.4 Metodologia de la fiscalització 

D’acord amb els objectius generals assenyalats en l’apartat 4.1, el treball de fiscalització 
del Compte General de la Generalitat, s’ha planificat i realitzat a fi d’obtenir evidència 
suficient i adequada per a poder emetre les conclusions, recomanacions i comentaris que 
apleguem en els diferents informes individuals. 

El treball s’ha dut a cap d’acord amb els Principis i normes d’auditoria del sector 
públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern 
de l’Estat Espanyol i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de 
la Sindicatura, que estan recollides en el Manual de fiscalització publicat en la seu 
electrònica de la Sindicatura. En conseqüència, no ha inclòs una revisió detallada de 
totes les transaccions, sinó que ha comprés totes aquelles proves selectives, revisions de 
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procediments, de registres i antecedents i d’altres tècniques habituals d’auditoria que 
s’han considerat necessàries en cada circumstància, en funció dels objectius perseguits, 
considerant a més a més la importància relativa de les incidències detectades. 

Les conclusions i recomanacions que es recullen en aquest Informe es basen en les 
evidències obtingudes en el curs de la fiscalització. 
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5. CONCLUSIONS GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ DEL COMPTE 
GENERAL DE LA GENERALITAT CORRESPONENT A L’EXERCICI 
DE 2011 

Com a conseqüència de la fiscalització del Compte General de la Generalitat de 
l’exercici de 2011 duta a cap per aquesta Sindicatura de Comptes, posem de manifest 
les següents conclusions generals: 

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

 Com a resultat del treball efectuat, i amb els objectius i l’abast general que 
assenyalem en l’apartat 4 anterior i els particulars que es fixen en els respectius 
informes de fiscalització que componen aquest Informe, el Compte General de la 
Generalitat de l’exercici de 2011 format pels documents que indica l’article 73 
de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i que hem detallat en 
l’apartat 2 anterior, presenta, en general, la informació d’acord amb els principis 
comptables i amb la normativa legal que hi és d’aplicació, amb les reserves i 
excepcions que, si és el cas, apareixen convenientment detallades en les 
conclusions dels diferents informes individuals de fiscalització del sector públic 
autonòmic. 

b) Pel que fa a les situacions de responsabilitat comptable 

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

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

- Que hi haja una acció o omissió culpable, que resulte o es desprenga dels 
comptes, realitzada per qui està encarregat de la gestió o custòdia de cabdals 
o efectes públics. 

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

- Que s’haja produït un dany o menyscabament en cabdals o efectes públics. 

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

 Quant al que hem exposat adés, aquesta Institució, d’acord amb el contingut dels 
diversos informes individuals que componen aquest Informe, amb l’anàlisi de la 
documentació revisada, tenint en compte els abasts expressats en aquells 
informes i en l’exercici de la funció fiscalitzadora, no ha trobat situacions en les 
quals pogueren concórrer les característiques bàsiques de la responsabilitat 
comptable abans enunciades. 

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

 Per les raons que assenyalem en anteriors informes de fiscalització no és 
possible l’emissió d’una opinió global en termes d’eficiència, eficàcia i 
economia. 

 No obstant això, en informes separats, apleguem el treball realitzat per la 
Sindicatura en aquesta matèria. 
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6. RESUM DE LA FISCALITZACIÓ DEL COMPTE DE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

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

a) En relació amb la liquidació del pressupost de despeses 

 La despesa de l’assistència sanitària segueix sent la de major pes en el 
pressupost de la Generalitat, ja que el conjunt dels sis programes pressupostaris 
d’assistència sanitària suposen el 38,5% de les obligacions reconegudes totals 
seguit de les despeses en educació, els seus tres programes pressupostaris 
representen el 27,5% de les obligacions reconegudes totals. Tenint en compte 
l’efecte de les obligacions no reconegudes a què al·ludim en els paràgrafs 
següents, el pes real de les despeses sanitàries és molt superior. 

 Les despeses sanitàries han experimentat un fort augment al llarg del temps, i les 
seues causes són nombroses i complexes. Algunes de les més importants són: 

 
- Envelliment de la població 
- Creixent demanda de serveis sanitaris 
- Majors costos dels tractaments terapèutics i farmacològics 
- Fort increment de la població protegida, superior al finançament rebut 

(població desplaçada i immigrants) 
- Necessitat d’una gestió més efectiva 

L’important augment de les despeses sanitàries juntament amb els problemes 
estructurals derivats d’un finançament insuficient del sistema sanitari valencià, 
tenen el seu reflex en un indicador que la Sindicatura ha posat de manifest en els 
seus informes des que la Comunitat Valenciana va rebre les transferències 
sanitàries i que es refereixen al volum d’obligacions no reconegudes en el 
pressupost, en despeses efectivament realitzats al tancament de cada exercici. 

 Quant al deute sanitari (sense incloure-hi farmàcia), per obligacions no 
reconegudes a 31 de desembre de 2011, figurava comptabilitzat, en dos comptes. 
El compte 411 “Creditors per periodificació de despeses pressupostàries” per 
1.157,0 milions d’euros, –segons els corresponents acords del Consell– per a la 
seua imputació pressupostària als exercicis de 2011 a 2017. A més a més, el 
compte 409, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” per 
1.792,5 milions d’euros, recull d’altres obligacions no reconegudes que 
s’imputaran al pressupost de 2012. Resten per comptabilitzar 77,7 milions 
d’euros, segons la informació obtinguda de la Conselleria de Sanitat imputables 
al pressupost de 2012. 

 Quant a les despeses de farmàcia, 259,2 milions d’euros corresponents a les 
factures de novembre i desembre de 2010 de les prestacions de farmàcia, han 
sigut imputades al pressupost de 2011. A 31 de desembre de 2011 quedaven 
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pendents d’imputar 479,4 milions d’euros, que han sigut imputades al pressupost 
de 2012. D’aquesta quantitat, el compte 409 recollia 256,6 milions d’euros. 

b) En relació amb la liquidació del pressupost d’ingressos 

 L’evolució dels ingressos durant 2011 ha estat marcada pels efectes de la forta 
crisi econòmica general que està sofrint Espanya i la Comunitat Valenciana en 
particular. En aquest context, els drets reconeguts (exclosa la variació de passius 
financers) han disminuït un 8,3% respecte a 2010, després d’experimentat 
aqueix exercici una disminució del 10,6% respecte a 2009. 

 El principal impacte en la reducció dels drets reconeguts es deu als ajusts en la 
liquidació dels recursos del sistema de finançament de les comunitats 
autònomes, que comentem en l’apartat 9 de l’Informe del Compte de 
l’Administració. 

 A més a més, en juliol de 2012 es va practicar i comunicar la liquidació 
definitiva corresponent a l’exercici de 2010, de la qual resulta que la Comunitat 
Valenciana té un saldo positiu per un import de 727,6 milions d’euros. 

 D’altra banda, existeixen 761,0 milions d’euros pendents de cobrament a 31 de 
desembre de 2011, provinents dels exercici de 1990 a 2006, 633,1 milions 
d’euros dels quals són “drets definits”, i 161,6 milions d’euros que provenen 
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 la seua 
expectativa de cobrament. La provisió per insolvències, a 31 de desembre de 
2011, és de 381,4 milions d’euros, raó per la qual caldria incrementar aquesta 
quantitat fins a cobrir la totalitat dels drets que s’estimen dubtosos, sense 
perjudici que s’efectuen les gestions de cobrament que pertoquen. En aquest 
sentit es considera d’improbable cobrament una quantitat addicional a la 
provisió comptabilitzada de 573,5 milions d’euros. 

 Segons la “Liquidació del sistema de finançament de les comunitats autònomes 
de règim comú” de l’exercici de 2010, realitzada en juliol de 2012, el 
finançament per habitant de la Comunitat Valenciana continua estant entre els 
més baixos de totes les comunitats autònomes.  

c) En relació amb el balanç i el compte del resultat econòmic i patrimonial 

De la fiscalització del balanç a 31 de desembre de 2011 i el compte del resultat 
econòmic i patrimonial, sorgeixen els següents comentaris (a més a més dels 
relacionats en els dos apartats posteriors): 

- L’endeutament financer, que puja a 14.451,5 milions d’euros (12.577,5 
milions d’euros l’any anterior), l’analitzem detalladament en l’apartat 11 de 
l’Informe de fiscalització del Compte de l’Administració i en la seua 
fiscalització no ha sorgit cap incidència significativa. 
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 No obstant això, per a una adequada anàlisi de l’endeutament financer 
comptabilitzat en el passiu del balanç cal tenir en compte l’efecte de 
comptabilitzar els convenis amb l’FMI i les universitats públiques que 
comentem en l’apartat 10.5 de l’informe del Compte de l’Administració, 
que comportaria un passiu addicional de 831,8 milions d’euros. 

- Pel que fa a l’immobilitzat hem observat i assenyalat la carència d’un 
inventari que reflectisca la composició actualitzada valorada dels seus 
diferents epígrafs, i hem d’insistir en la necessitat de resoldre aquesta 
incidència. 

- A 31 de desembre de 2011 està comptabilitzada en el balanç la quantitat de 
251,4 milions d’euros corresponent a determinades infraestructures posades 
a disposició de la Conselleria d’Educació per l’empresa pública CIEGSA a 
l’empara del conveni de col·laboració subscrit entre les dues entitats el 5 de 
febrer de 2001. No obstant això, segons els comptes anuals de CIEGSA, el 
valor dels béns lliurats és de 2.472,5 milions d’euros, xifra comptabilitzada 
per aquesta entitat com un compte per cobrar a la Generalitat i pendent de 
comptabilitzar en el Compte de l’Administració. 

 Hom ha de seguir efectuant les tasques d’actualització de l’inventari i de 
conciliació de dades perquè en el balanç figure el valor de totes les obres 
d’infraestructura educativa i equipament escolar posades a disposició de la 
Conselleria d’Educació, rebudes per aquesta de conformitat, amb la 
contrapartida a comptes del passiu i distingir els venciments a curt i llarg 
termini que corresponguen. 

- El compte del resultat econòmic i patrimonial i el passiu del balanç no 
recullen cap quantitat en concepte d’estimació dels interessos de demora 
que es poguessen meritar per l’aplicació de l’article 200.4 de l’LCSP i 
d’altres causes. Encara que es desconeix l’import exacte que finalment 
pogués ser exigible, aquesta quantitat podria ser significativa, si bé cal tenir 
en compte que disminuirà en aplicar en 2012 el mecanisme especial de 
pagament a proveïdors. 

- 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 
units als d’exercicis anteriors, que no són compensats amb la xifra de 
patrimoni. 

- D’altra banda, segons indiquem en l’apartat 5.1 de l’Informe, s’observa en 
el balanç una diferència negativa entre l’“Actiu circulant” i els “Creditors a 
curt termini”, que assoleix al tancament de l’exercici de 2011 la quantitat de 
15.525,6 milions d’euros, import que ocasiona les consegüents tensions de 
tresoreria. 
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d) En relació amb els compromisos de despeses amb càrrec a exercicis 
posteriors 

 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, almenys de 1.872,2 milions d’euros. 

e) En relació amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària 

 Als efectes del Text Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària 
(TRLGEP), el sector públic es considera integrat, entre d’altres, per 
l’administració de les comunitats autònomes, així com els ens i organismes 
públics que en depenen, que presten serveis o produïsquen béns que no es 
financen majoritàriament amb ingressos comercials (article 2.1). 

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

 El Consell de Política Fiscal i Financera va aprovar, en la seua reunió de 27 de 
juliol de 2011, el Pla Economicofinancer de Reequilibri 2011-2013 de la 
Comunitat Valenciana i considera idònies les mesures que hi conté. El dit Pla es 
va elaborar basant-se en l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat pel Govern 
per l’Acord del Consell de Ministres de 3 de setembre de 2010, en el qual es va 
establir que el percentatge màxim on arribar en 2011 seria de -1,3%, objectiu 
d’estabilitat que quedava condicionat expressament al fet que les comunitats 
autònomes presentaren o actualitzaren els seus plans. 

 Una vegada liquidat el pressupost de l’exercici de 2010 i fixat per l’Acord del 
Consell de Ministres l’objectiu d’estabilitat individual per a la Comunitat 
Valenciana, durant el trienni 2012-2014, es va actualitzat l’esmentat Pla, tant 
com a conseqüència de l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat en l’exercici de 
2010 (comentat en l’apartat 6.5 de la Introducció i conclusions generals de 
l’Informe de fiscalització de 2010), com per la necessitat d’incloure les 
previsions corresponents a l’exercici de 2014, i recollir l’efecte de les mesures 
de contenció de la despesa pública. 

 El Consell de Política Fiscal i Financera va valorar, en la seua reunió de 17 de 
maig de 2012, el Pla Economicofinancer de Reequilibri 2012-2014 de la 
Comunitat Valenciana i considerava que, antre altres qüestions, adequava el seu 
contingut a les previsions de liquidació corresponent a l’exercici de 2011 com a 
les mesures adoptades per la Comunitat Valenciana quant a la racionalització i 
contenció de la despesa pública i al contingut de l’Actualització del Programa 
d’Estabilitat del Regne d’Espanya 2012-2015, aprovat pel Govern de la nació el 
27 d’abril de 2012. 
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En l’apartat III.3) de l’esmentat Pla Economicofinancer de Reequilibri 2012-
2014 de la Comunitat Valenciana, s’inclou un càlcul (previsió) de la necessitat 
de finançament SEC-95 de l’exercici de 2011, el resum del qual, en milions 
d’euros, és el següent: 

a Estalvi brut pressupostari -1.529,70 

b Saldo d’operacions de capital -1.794,26 

c = a + b Dèficit pressupostari no financer -3.323,96 

d Saldo d’actius financers -354,40 

e Variació neta de passius financers 1.797,15 

 Ajusts Comptabilitat Nacional:  

f Diversos -472,00 

g Mecanisme pagament a proveïdors 2011 -861,19 

h Mecanisme pagament a proveïdors 2010 i anteriors -981,16 

i = c + f + g 
Necessitat de finançament a efectes de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària (SEC-95) 

-4.657,15 

j = k/i % PIB regional -4,5% 

k PIB Regional 104.309,693 

Quadre 2 

Tal com consta en la còpia de l’Informe de l’IGAE sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària que l’IGG ens ha comunicat el 19 de 
novembre de 2012, les dades actualitzades són: 

Necessitat de finançament amb vista a complir l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària 

-5.075 

En percentatge del PIB regional -4,93 

f) En relació amb la fiscalització de la contractació 

 El resum dels contractes adjudicats en 2010 per modalitat de contractació és el 
següent:  
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Procediment obert  
Procediment 

restringit 
Procediment 

negociat 
D’altres Total 

Nombre 
contractes 

Import 
(milions 
d’euros) 

Nombre 
contractes 

Import 
(milions 
d’euros) 

Nombre 
contractes 

Import 
(milions 
d’euros) 

Nombre 
contractes 

Import 
(milions 
d’euros) 

Nombre 
contractes 

Import 
(milions 
d’euros) 

480 407,2 2 1,5 451 88,8 14 67,4 947 564,9 

50,7% 72,1% 0,2% 0,3% 47,6% 15,7% 1,5% 11,9% 100,0% 100,0% 

Quadre 3 

Hem fiscalitzat la gestió de l’adquisició de béns i serveis i l’aplicació de la normativa de 
contractació per part de l’Administració de la Generalitat. Hem observat les incidències 
que comentem amb detall en l’apartat 12 de l’Informe i caldrà adoptar les mesures 
necessàries per a evitar que es repetesquen. 

També hem seleccionat una mostra de contractes menors per a revisar-la. 

.  
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7. LES CORTS I LES ALTRES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT 

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

Totes aquestes institucions, sense perjudici de l’autonomia i peculiaritats del seu 
funcionament, s’integren pressupostàriament en el Compte de l’Administració de la 
Generalitat.  

El pressupost de cadascuna d’aquestes institucions té assignada una secció del Compte 
de l’Administració (llevat del Síndic de Greuges, que està integrat en la secció de les 
Corts); en aquest Compte figuren comptabilitzats com a obligacions la pràctica totalitat 
dels crèdits definitius, independentment de l’execució dels pressuposts de despeses en 
les comptabilitats individuals de cadascuna d’aquestes entitats. Els pagaments 
representen les transferències dineràries realitzades a aquests òrgans. 

En raó del seu especial status, aquests òrgans porten comptabilitats separades, en les 
quals es recullen les respectives operacions econòmiques i pressupostàries. 

Les dates d’aprovació i remissió dels comptes individuals han sigut les següents: 

 

 Les Corts  
Sindicatura 
de Comptes 

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià de 

Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Comité 
Econòmic i 

Social 

Aprovació 22/03/2012 14/03/2012 13/02/2012 25/06/2012 13/03/2012 20/04/2012 23/03/2012 

Remissió a la 
Sindicatura 

-- -- 21/03/2012 29/06/2012 14/03/2012 11/05/2012 27/04/2012 

Quadre 4 

La Sindicatura de Comptes, en compliment de l’article 78 del seu Reglament de Règim 
Interior, va remetre els seus comptes anuals de 2011, juntament amb un informe 
d’auditoria independent, a les Corts el 2 de maig de 2012. També van ser publicats en la 
seu electrònica de la Sindicatura i en el Butlletí Oficial de les Corts de 9 de maig de 
2012. 

Les Corts Van publicar els seus comptes anuals de 2011 en el Butlletí Oficial de les 
Corts el 23 de març de 2012. 
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Els comptes anuals individuals de totes les institucions incloïen els documents següents: 

- Balanç 

- Compte del resultat economicopatrimonial 

- Liquidació del pressupost: 

 Liquidació de l’estat de despeses 

 Liquidació de l’estat d’ingressos 

 Resultat pressupostari 

- Memòria 

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

 

Entitat 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
Crèdits 

definitius 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments 

Grau 
d’execució 

Grau de 
compliment 

Les Corts  31,9 10,1 41,9 32,3 30,6 77,09% 94,74% 

Sindicatura de Comptes 6,3 0,6 6,8 6,6 6,4 97,06% 96,97% 

Síndic de Greuges 3,5 0,1 3,6 3,3 3,3 91,67% 100,00% 

Consell Valencià de Cultura 2,0 0,0 2,0 1,3 1,3 65,00% 100,00% 

Consell Jurídic Consultiu 3,0 0,0 3,0 2,6 2,6 86,67% 100,00% 

Acadèmia V. de la Llengua 4,0 0,5 4,5 3,4 3,4 75,56% 100,00% 

Comité Econòmic i Social 1,0 0,0 1,0 0,9 0,5 90,00% 55,56% 

Quadre 5 

I el resultat pressupostari: 

 

Entitat 
Resultat 

pressupostari 
de l’exercici 

Superàvit o 
dèficit de 

finançament de 
l’exercici 

Les Corts  0,1 8,8 

Sindicatura de Comptes -0,3 0,1 

Síndic de Greuges 0,3 0,4 

Consell Valencià de Cultura 0,7 0,7 

Consell Jurídic Consultiu 0,4 0,4 

Acadèmia V. de la Llengua 0,8 1,3 

Comité Econòmic i Social 0,1 0,1 

Quadre 6 
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El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2011 és el següent: 

 

 
Les 

Corts  
Sindicatura 
de Comptes 

Síndic 
de 

Greuges 

Consell 
Valencià 

de 
Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Comité 
Econòmic i 

Social 

1.  (+) Drets pendents de cobrament 56,5 1,6 2,6 3,8 1,6 8,2 1,0 

2. (-) Obligacions pendents de pagament 3,4 0,7 0,4 0,1 0,1 0,2 0,9 

3. (+) Fons líquids 2,7 0,8 3,1 1,9 1,6 5,9 0,0 

 Romanent de tresoreria  55,8 1,7 5,4 5,7 3,0 13,9 0,1 

Quadre 7 

La revisió formal del contingut dels comptes anuals de les institucions ha posat de 
manifest que les Corts, el Síndic de Greuges i el Consell Jurídic Consultiu haurien 
d’adaptar el contingut informatiu d ela memòria al model establit en el Pla general de 
Comptabilitat Pública de la generalitat. 

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

La disposició addicional primera de las Llei 10/2011, de 27 de desembre, de pressuposts 
de la Generalitat per a l’exercici de 2012, disposa literalment: “3. Les Corts, la 
Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el 
Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comité Econòmic i 
Social, abans del 30 de març de 2012, hauran de reintegrar a la Generalitat la totalitat 
dels romanents de tresoreria, tret d’aquells que queden vinculats per l’aplicació del que 
preveu en el primer apartat de la present disposició addicional.” 

D’acord amb aquesta disposició, les quantitats que s’han de reintegrar en 2012 són les 
següents: 

 

 
Les 

Corts  

Sindicatura 
de 

Comptes 

Síndic 
de 

Greuges 

Consell 
Valencià 

de 
Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Comité 
Econòmic i 

Social 

Romanent de tresoreria  55,82 1,72 5,40 5,66 3,02 13,93 0,11 

Remanent compromés 2,48 0,61 0,07 -- -- 0,46 0,05 

Quantitat per reintegrar 53,34 1,11 5,33 5,66 3,02 13,47 0,05 

Quadre 8 
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8. ASPECTES RELLEVANTS ESDEVINGUTS EN 2011 I 2012 

Al llarg del segon semestre de 2011 i durant 2012, el Consell de la Generalitat, ha 
adoptat una sèrie de mesures per a fer front a l’extraordinària situació de crisi 
econòmica que afecta totes les economies desenvolupades, i de manera especial 
l’espanyola, i la Comunitat Valenciana en particular. 

Aquestes mesures tenen com a objectiu contribuir, directa o indirectament, al control de 
la despesa pública i a configurar un sector públic de la Generalitat eficaç i eficient. Els 
fets i les mesures més destacables són: 

a) Mesures comptables i de registre 

El Compte de l’Administració de l’exercici de 2011 incorpora en el passiu del balanç els 
comptes 409 i 411, que essencialment apleguen el deute sanitari per obligacions no 
reconegudes (ONR) en el pressupost de despeses. La Sindicatura ha advertit 
sistemàticament en els informes de fiscalització anuals la necessitat de donar cobertura 
comptable a aquest deute amb proveïdors. 

Encara que no s’han tingut en comptes les ONR, en el càlcul del resultat pressupostari 
de l’exercici (vegeu l’apartat 6.1), sí que s’ha inclòs en el càlcul del dèficit de 2011 en 
termes SEC-95, tal com consta en el Pla Economicofinancer de Reequilibri 2012-2014 
de la Comunitat Valenciana (vegeu l’apartat 6.5). 

L’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 realitzar, tant en 
els centres gestors de la despesa com per l’IGG per al registre comptable de les 
obligacions que deriven dels béns i serveis efectivament rebuts, respecte dels quals no 
s’ha dictat el corresponent acte formal de reconeixement i liquidació. 

Amb el Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, es crea i regula el Registre de 
Factures de la Generalitat (RFG), el qual estableix, entre altres aspectes, la inscripció en 
l’RFG com a requisit necessari per a la tramitació del reconeixement de l’obligació i 
que la dita inscripció produïsca l’inici del còmput de termini de pagament en els termes 
prevists en la Llei 3/2004. 

Aquestes mesures comporten la posada en marxa d’un nou sistema de control, 
supervisió i comptabilitat de totes les factures que han d’acreditar els efectius 
lliuraments de béns i serveis a favor de l’Administració de la Generalitat. En els 
exercicis següents, la Sindicatura fiscalitzarà el bon funcionament de l’RFG. 
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b) Mesures de control 

L’article 11. Mesures addicionals de control del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, 
del Consell, estableix que els ens públics de la Generalitat quedaven sotmesos al control 
de l’IGG en els termes que disposa la normativa, i que es podrien adoptar mesures 
addicionals de control quan en l’actuació dels ens tinga lloc alguna de les 
circumstàncies previstes en l’apartat 2 del dit article. 

Mitjançant el Decret 196/2011, de 23 de desembre, del Consell, es crea una unitat 
especial de control adscrita directament a l’IGG, “dedicada específicament a programar 
controls de caràcter financer en tots aquells òrgans i àrees de gestió on s’hagen pogut 
constatar o bé desajusts importants d’ordre pressupostari no suficientment justificats, o 
bé debilitats en la gestió que necessiten un pronunciament sobre l’eficàcia, l’eficiència i 
l’economia de la gestió, tot en el marc de les mesures d’ajust previstes amb el propòsit 
d’aconseguir l’equilibri econòmic i pressupostari.” 

En el programa de “Mesures de control de la despesa per als òrgans i àrees de gestió de 
la Generalitat en què s’hagen constatat desajusts o debilitats”, inclòs en el pla de 
mesures d’impuls i estalvi del Consell (CapAvant 2012), figuren els controls de caràcter 
financer que ha de realitzar la unitat especial de l’IGG sobre sis àrees d’activitat de la 
Generalitat. 

c) Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional 

En el preàmbul del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures 
Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Funcional, 
s’indicava que aquest decret llei implicava un pas més dins del procés de racionalització 
i reestructuració del sector públic que està fent la Generalitat, en un escenari 
d’austeritat, millora de l’eficàcia i reducció del dèficit públic. Amb aquesta finalitat, 
aquest decret llei aplega un conjunt de mesures urgents de règim econòmic i financer 
del sector públic empresarial i fundacional. 

En la disposició addicional primera: procés de racionalització i reestructuració del 
sector públic empresarial, s’indicava la pròxima creació de la Corporació Pública 
Empresarial Valenciana i que al llarg del segon trimestre de 2012, el Consell aprovaria 
un Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional. 

El Pla de Racionalització del Sector Públic Fundacional de 2 de desembre de 2011, 
preveia l’extinció d’una sèrie de fundacions públiques que hem indicat en l’apartat 2.1 
anterior. 
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D’acord amb el que preveu el Decret Llei 1/2011, mitjançant la Llei 9/2011, de 26 de 
desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de 
la Generalitat (article 118 i següents), es crea la Corporació Pública Empresarial 
Valenciana (CPEV) com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat, de les previstes 
en l’article 5.2 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat. La CPEV 
exercirà les seues funcions sobre les societats mercantils esmentades en els annexos I, II 
i III de la dita Llei, i sobre els ens de dret públic que es troben en l’annex IV. Aquestes 
entitats podran ser modificades per decret del Consell. 

En 2011 es van iniciar els estudis per a l’esmentada reestructuració empresarial, així 
com el procediment per a contractar “l’assessorament i oficina de gestió del projecte per 
a elaborar el Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional de la Generalitat de la Comunitat Valenciana (PERR) i el 
seguiment de la fase inicial de la seua implementació.” El dit contracte va ser 
formalitzat el 15 de març de 2012. 

El Consell va presentar el maig de 2012 el “mapa d’entitats” del dit Pla, que va quedar 
aplegat en el Decret Llei 7/2012, del Consell, de 19 d’octubre de 2012, del Consell, de 
Mesures de Racionalització i Reestructuració del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat. 

D’altra banda, la reestructuració del sector públic empresarial i fundacional comporta 
l’inevitable remodelació de les plantilles i, per tant, l’execució d’expedients de 
regulació d’ocupació en les entitats afectades. 

d) Assumpció per la Generalitat del deute de determinats ens del sector públic 

L’article 16, “Assumpció per la Generalitat del deute de determinats ens del sector 
públic”, del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de 
Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, va establir que 
“Per a facilitar la patrimonialització i posterior ordenació i reestructuració del sector 
públic empresarial i fundacional, la Generalitat, mitjançant acord del Consell, a proposta 
conjunta de les persones titulars de les conselleries amb competència 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)” 

Materialitzant la dita disposició, el Consell va acordar el 9 de març de 2012 que la 
Generalitat assumís la titularitat de part del deute 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 
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d’euros. L’Acord només inclou el deute que computa en termes de SEC-95, raó per la 
qual és neutre en termes del deute consolidat de la Generalitat. 

L’execució de l’Acord no és immediata, sinó que s’executarà a mesura que la situació 
així ho aconselle, després d’analitzar i avaluar cada ens. 

A proposta de l’IVF, la Comissió Delegada del Consell, en la reunió efectuada el 5 de 
juliol de 2012, va aprovar el següent acord en aplicació i desenvolupament del que 
havia adoptat el Consell el 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. 

Posteriorment, el 14 de setembre de 2012, el Consell va acordar capitalitzar la posició 
creditora adquirida en les distintes entitats com a conseqüència de l’esmentada 
subrogació. 

e) Mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors i 
assumpció per la Generalitat del deute que se’n deriva 

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 als proveïdors de les comunitats autònomes, i es va acordar que la Comissió 
Delegada del Govern per a Afers Econòmics el posés en marxa el 22 de març de 2012. 

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. 

L’import total de les obligacions pendents de pagament integrades en el dit mecanisme 
corresponent a la Comunitat Valenciana és de 4.354,8 milions d’euros. En la resposta a 
la sol·licitud presentada per la Sindicatura el 10 de setembre de 2012, la Intervenció 
General de la Generalitat va informar el 15 de novembre de 2012 que s’havien inclòs 73 
ens en el mecanisme especial, amb la distribució següent (només en detallem aquells 
que tenen un import superior a 5.000.000 d’euros): 
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Administració 2.849,9 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 398,8 

Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SAU 374,3 

Ens Gestor de la Xarxa de Transport i Ports de la Generalitat 165,0 

Televisió Autonòmica Valenciana, SA 114,2 

Institut Valencià d’Habitatge, SA 57,4 

Aeroport de Castelló, SL 35,2 

Societat Projectes Temàtics de la CV, SAU 29,0 

Agència Valenciana del Turisme 23,5 

Consell Valencià de l’Esport 18,3 

Servei Valencià d’Ocupació i Formació 13,9 

Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 9,6 

Institut Valencià de la Joventut 7,7 

Ciutat de la Llum, SA 7,1 

Institut Valencià d’Atenció als Discapacitats 6,5 

F. de la CV La Llum de les Imatges 6,3 

D’altres 32,5 

Consorci Hospital General Universitari de València 128,3 

Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 77,4 

TOTAL 4.354,8 

Quadre 9 

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. 

En la reunió realitzada el 14 de setembre de 2012, el Consell va aprovar capitalitzar el 
deute de vint-i-sis entitats integrants del sector públic empresarial i fundacional, i amb 
aquesta finalitat va acordar assumir el deute generat pel mecanisme extraordinari de 
despeses del dit sector per un import de 1.120,6 milions d’euros. Pel que fa a les 
obligacions pendents de pagament acollides al mecanisme extraordinari de pagament de 
cinc fundacions per un import de 10,3 milions d’euros, l’assumpció de les dites 
obligacions es comptabilitzarà en un compte creditor amb la Generalitat. 

La formalització i comptabilitat dels acords anteriors es verificarà en la fiscalització de 
l’exercici de 2012. 
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f) Dificultats en el mercat creditici i mesures de liquiditat de les administracions 
públiques 

Davant de les greus dificultats de finançament existents en el mercat de capitals, a més 
de les mesures comentades, mitjançant el Reial Decret-Llei 21/2012, de 13 de juliol, de 
Mesures de Liquiditat de les Administracions Públiques i en l’Àmbit Financer, es va 
crear el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) com un mecanisme de suport a la 
liquiditat a les comunitats autònomes de caràcter temporal i voluntari, que permeta 
atendre els venciments del deute de les comunitat autònomes, així com obtenir els 
recursos necessaris per a finançar l’endeutament permès per la normativa d’estabilitat 
pressupostària. 

La Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics, va autoritzar el 25 d’octubre 
de 2012 subscriure un préstec entre l’Administració General de l’Estat –a càrrec del 
FLA– i la Comunitat Valenciana per un import de 2.540,25 milions d’euros, 1.477,43 
milions d’euros dels quals són per a finançar venciments pendents en 2012, mentre que 
els 1.062,82 milions d’euros restants són per a atendre les altres necessitats de 
finançament. 
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9. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

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

“Un. En l’exercici de la seua funció fiscalitzadora la Sindicatura de Comptes 
proposarà les mesures que considere que s’han d’adoptar per a la millor gestió 

econòmica i administrativa del sector públic valencià, així com aquelles més 

idònies per a aconseguir un més eficaç control d’aquest sector. 

Dos. La Sindicatura de Comptes comunicarà, als organismes controlats, el 

resultat del control, i aquests estaran obligats, dins dels terminis concedits, a 

respondre i posar en coneixement de la Sindicatura de Comptes les mesures 

adoptades en base a les verificacions de control efectuades. 

Tres. La Sindicatura de Comptes informarà a les Corts Valencianes del grau de 

compliment de les seues actuacions de control per part dels organismes 

controlats.” 

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

En el curs dels treballs s’ha sol·licitat als responsables dels distints ens fiscalitzats que 
informaren de les mesures correctores adoptades per a resoldre les deficiències 
assenyalades en els informes de fiscalització de l’exercici de 2010 i aplicar-hi les 
recomanacions efectuades. 

Hem obtingut resposta de quaranta entitats del sector públic autonòmic, de les 42 cartes 
enviades. Les respostes rebudes, sobre l’adopció d’aquestes recomanacions, han sigut 
objecte d’anàlisi i seguiment en les respectives fiscalitzacions. 

En particular, en l’apartat 14 de l’informe del Compte de l’Administració fem una 
enumeració detallada del seguiment i compliment de les recomanacions formulades en 
l’Informe de l’exercici anterior. 
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10. ESTRUCTURA DE L’INFORME 

El present Informe sobre el Compte General de l’exercici de 2011 té la següent 
estructura: 

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

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

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

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

Conformement amb allò que el Consell de la Sindicatura ha acordat, el contingut del 
precedent Informe així com els de les universitats i cambres de comerç, juntament amb 
la documentació i comptes retuts per les distintes entitats per a la seua fiscalització i les 
seues al·legacions dels comptedants i informes, es presenten en suport informàtic. 
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11. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències provisionals 
incloses en els projectes d’informes de fiscalització s’han comentat amb els gestors en 
la fase d’execució del treball de camp, prèviament a la formulació de l’esborrany de 
l’informe. 

Posteriorment, en compliment d’allò que el Ple de les Corts Valencianes va acordar en 
la reunió del 22 de desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
Sindicatura de Comptes pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització, corresponent a l’any 2011, aquest es va remetre al comptedant perquè, en 
el termini concedit, en formulés al·legacions. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal assenyalar el següent: 

1) Els òrgans fiscalitzats han formulat, en el seu cas, al·legacions i consideracions 
que afecten determinades parts o qüestions de l’Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

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

4) El text de les al·legacions formulades, en el seu cas, així con els informes 
motivats que s’han emés sobre aquestes al·legacions, que han servit d’antecedent 
per a la seua estimació o desestimació per aquesta Sindicatura, s’incorporen com 
a annex II. 

 




