
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ



Introducció 

8 

1. LES ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

Les entitats autònomes són entitats de dret públic a les quals 
s’encomana, en règim de descentralització administrativa, l’organització 
i administració d’algun servei públic i els fons adscrits a aquest servei, el 
compliment d’activitats econòmiques al servei de fins diversos, o 
l’administració de determinats béns de la Generalitat. S’han creat per llei 
i tenen personalitat jurídica pròpia i autonomia econòmica i 
administrativa per a la realització dels seus objectius 

El Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana 
(TRLHPGV) preveu que les entitats autònomes puguen ser de caràcter 
administratiu o de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg. Les 
administratives se sotmeten íntegrament al dret administratiu, mentre 
que les que no tenen aquest caràcter es troben sotmeses, en algunes 
àrees d’actuació, al dret privat, en especial al mercantil. 

El règim jurídic de les entitats autònomes de la Generalitat es troba 
determinat fonamentalment per la normativa que relacionem a 
continuació: 

De caràcter general 

- Llei de la Generalitat 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos 
per l’exercici de 2012 (LPG2012). 

- Llei de la Generalitat 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, 
Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat. 

- Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de Mesures Urgents 
per a la Reducció del Dèficit a la Comunitat Valenciana. 

- Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es crea i 
regula el Registre de Factures de la Generalitat. 

- Acord de 30 de març de 2012, del Consell, pel qual la Comunitat 
Valenciana s’adhereix al mecanisme extraordinari de liquiditat 
previst en l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal 
i Financera. 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda 
Pública de la Generalitat (TRLHPG). 
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Contractació 

- Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

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

- Articles 253 a 260, tots dos inclosos, del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. Aquests preceptes regulen el 
finançament privat, altres fonts de finançament i l’ordre 
jurisdiccional competent, en relació amb el contracte de concessió 
d’obres públiques. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. Fins que s’aprove el desenvolupament reglamentari de la 
nova llei, seguirà en vigor, sempre que no s’opose als preceptes 
legals. 

- 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 de 
contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana. 

- Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, per la qual es dicten normes de funcionament i 
comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

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 la Generalitat. 

- 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. 
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Endeutament 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 
28 de setembre). 

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

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. 

Personal 

- Llei de la Funció Pública Valenciana. 

1.2 Règim econòmic, financer i comptable 

El règim econòmic i financer de les entitats autònomes de la Generalitat 
s’ha d’ajustar al previst en el TRLHPG en matèria pressupostària, 
comptable i de control. 

a) Règim pressupostari 

 Les entitats autònomes de caràcter administratiu estan sotmeses al 
règim pressupostari que amb caràcter general és aplicable a 
l’Administració de la Generalitat, previst en els articles 28 a 48 del 
TRLHPG, mentre que les entitats de caràcter mercantil, industrial, 
financer o anàleg se sotmeten al règim dels articles 49 a 54 d’aquest 
text legal. 

b) Règim comptable 

 Les entitats autònomes estan sotmeses al règim de comptabilitat 
pública, règim que comporta, entre altres obligacions, la de retre 
comptes de les respectives operacions, qualsevol que siga la seua 
naturalesa, a la Sindicatura de Comptes a través de la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG). 

 En matèria comptable s’hi aplica el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat (PGCPG) aprovat mitjançant Ordre de 16 de 
juliol de 2001 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, així 
com la Instrucció de comptabilitat de l’Ordre de 13 de desembre de 
2002 aprovada per aquesta Conselleria. 
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A més de les normes esmentades, s’hi apliquen també en matèria 
comptable les següents: 

- Ordre 9/2012, de 12 de novembre, del conseller d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es regulen les operacions de 
tancament de l’exercici 2012 en relació amb la comptabilitat de la 
Generalitat. 

- Ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual 
es dicten normes per a l’elaboració del pressupost de la Generalitat 
per l’exercici 2012. 

- Ordre de 22 de març de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, per la qual es regula el procediment de gestió del 
pressupost de la Generalitat Valenciana. 

- Disposicions sobre fons de caixa fixa (detallades en la pàgina web 
institucional). 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i de 
capital. 

c) Règim d’intervenció i de control intern 

 El TRLHPG disposa que l’IGG exercirà el control intern de la gestió 
economicofinancera de la Generalitat mitjançant l’exercici de la 
fiscalització o intervenció prèvia, el control financer permanent i 
l’auditoria pública. 

 La fiscalització o intervenció prèvia afecta els actes realitzats per les 
entitats autònomes de caràcter administratiu, per bé que aquesta 
modalitat podrà substituir-se pel control financer permanent si així 
ho acorda el Consell a proposta de l’IGG. 

 Les actuacions de control financer permanent i d’auditoria pública 
es determinen en els plans anuals que elabora l’IGG, i els seus 
resultats es documenten en informes per a la realització dels quals 
la IGG pot procurar la col·laboració d’empreses privades. Els 
informes d’auditoria pública tenen com a destinataris els de 
l’apartat 2 de l’article 62.bis, sense perjuí que els d’auditoria de 
comptes anuals es remeten a la Sindicatura. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Les entitats autònomes que preveu l’LPG2012 són les següents: 

Entitats administratives: 

- Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVOF), 
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- Institut Valencià d’Estadística (IVE) 

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). 

Entitats de caràcter mercantil, industrial, financer i anàleg: 

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) 

- Institut Cartogràfic Valencià (ICV) 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) 

- Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) 

No figura en la llista anterior, encara que també és una entitat autònoma 
administrativa, l’Agència Valenciana de Salut (AVS), que continua 
integrada pressupostàriament i comptablement en el Compte de 
l’Administració, segons que preveu l’LPG2012, de manera que la seua 
fiscalització s’integra en aquest Compte. 

D’acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix la Llei de creació 
de la Sindicatura, aquesta Institució estableix anualment els ens que 
seran fiscalitzats i els tipus d’auditoria que cal realitzar, que pel que fa a 
l’exercici 2012 es reflecteix en el Programa Anual d’Actuació de 2013 
(PAA2013), aprovat pel Consell de la Sindicatura el 20 de desembre de 
2012. Aquest PAA2013 estableix les següents precisions quant a la 
fiscalització de l’exercici de 2012 de les entitats autònomes: 

a) Fiscalitzacions de regularitat: 

- AVFGA, Abast: procediments de gestió i registre de la tresoreria 
(vegeu l’Informe en la secció II d’aquest volum). 

- SERVOF. Abast: seguiment auditoria anterior (vegeu l’Informe en la 
secció III d’aquest volum). 

b) Control formal de la rendició de comptes: 

 Els objectius i l’abast d’aquesta modalitat de control es determinen 
en la secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, publicat 
en la seu electrònica d’aquesta Institució. Els resultats d’aquest 
control sobre les entitats autònomes, per a les quals no es realitza 
una fiscalització de regularitat, s’inclouen en els següent apartat 4. 

3. COMPTES RETUTS PER LES ENTITATS AUTÒNOMES 

3.1 Composició dels comptes anuals 

Els comptes retuts per les entitats autònomes són documents que 
formen part del Compte General de la Generalitat, que va ser presentat 
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en aquesta Sindicatura el 28 de juny de 2013, a través de la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG), i comprenen els de les set entitats 
detallades en l’apartat anterior. 

Els comptes anuals estan integrats pels següents documents: el balanç, 
el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del 
pressupost i la memòria. 

Tots els comptes retuts per les entitats autònomes s’adjunten 
íntegrament, en format digital, en l’annex I d’aquest Informe, juntament 
amb els informes que l’IGG ha realitzat, amb la col·laboració d’empreses 
privades, sobre les entitats no administratives. 

També són publicats en la pàgina web institucional de l’IGG. 

3.2 Balanços a 31 de desembre de 2012 

En el quadre següent mostrem els balanços individuals a 31 de desembre 
de 2012 segons els comptes anuals retuts per les entitats autònomes. 
Una agregació d’aquests figura en l’última columna. 
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BALANÇOS INDIVIDUALS I AGREGAT DE LES ENTITATS AUTÒNOMES. EXERCICI DE 2012  

 SERVOF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Immobilitzat 102.115.576 909.739 1.152.409 7.715.500 2.919.752 26.115.067 19.412.044 160.340.087 

I. Inversions destinades a l’ús general 21.225 - - 7.345.444 - - - 7.366.669 

II. Immobilitzacions immaterials 2.488.250 64.911 - 364.546 86.859 622.813 165.123 3.792.502 

III. Immobilitzacions materials 99.606.101 844.828 1.152.409 5.510 2.832.892 25.492.254 19.246.921 149.180.915 

C) Actiu circulant 425.143.578 641.764 744.910 96.931.574 1.565.908 6.778.655 17.415.033 549.221.422 

I. Existències  - - - 3.921 112.653 6.556 123.130 

II. Deutors 375.272.807 447.309 233,58 88.955.358 1.248.528 4.057.545 14.155.266 484.137.047 

III.  Inversions financeres temporals - - - - - 601 - 601 

IV. Tresoreria 49.870.771 194.455 744.677 7.976.216 313.459 2.607.856 3.253.211 64.960.644 

Total actiu 527.259.154 1.551.503 1.897.319 104.647.074 4.485.660 32.893.722 36.827.077 709.561.509 

    

A) Fons propis 193.283.485 1.155.139 1.137.011 7.206.984 2.923.673 26.704.867 15.954.504 248.365.663 

 I.   Patrimoni - - - (3.671.143) 1.721.364 31.546.274 11.195.706 40.792.201 

 II.  Reserves - - - - 1.938.295 - - 1.938.295 

 III. Resultats d’exercicis anteriors 164.365.058 860.106 981.179 27.462.691 - (3.155.923) (2.339.428) 188.173.683 

 IV. Resultat de l’exercici 28.918.427 295.033 155.832 (16.584.565) (735.987) (1.685.484) 7.098.227 17.461.483 

C) Creditors a llarg termini  - - - - - - 96.756 96.756 

D) Creditors a curt termini  333.975.669 396.364 760.308 97.440.090 1.561.987 6.188.855 20.775.817 461.099.090 

 I. Creditors pressupostaris 200.830.899 130.237 53.179 84.807.837 76.833 1.056.308 7.047.848 294.003.141 

II. Creditors no pressupostaris  701.762 219.864 395.703 8.175.288 (1.911) 381 13.649.652 23.140.739 

III. Administracions Públiques 1.737.132 41.536 311.027 25.821 1.431.043 1.642.396 57.005 5.245.959 

IV Credit. adm. rec. altres admin. públ. - - - 4.103.791 - - - 4.103.791 

V. D’altres creditors  130.705.876 4.728 399 327.354 56.022 3.489.770 21.311 134.605.460 

Total passiu 527.259.154 1.551.503 1.897.319 104.647.074 4.485.660 32.893.722 36.827.077 709.561.509 

Quadre 1 
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3.3 Comptes del resultat economicopatrimonial de l’exercici de 2012 

En el quadre següent mostrem els comptes del resultat 
economicopatrimonial individual de l’exercici de 2012 segons els 
comptes anuals retuts per les entitats autònomes. Una agregació 
d’aquests figura en l’última columna. 
 



Introducció 

16 

COMPTES DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL DE LES ENTITATS AUTÒNOMES. EXERCICI DE 2012 

                                         SERVOF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Ingressos          

1. Vendes i prestacions de serveis  - - - - - - 3.612.737 3.612.737 

3. Altres ingressos de gestió ordinària  11.058.907 121.311 47.544 2.142.585 25.970 385.762 1.215.446 14.997.525 

a) Ingressos tributaris - - - - - - 1.178.022 1.178.022 

b) Reintegraments 10.038.763 22.032 44.644 307.357 11 68.413 10.155 10.491.375 

      c) D’altres ingressos de gestió corrent 1.982 98.402 - 1.819.691 25.959 305.932 27.269 2.279.235 

f) D’altres interessos i ingressos assimilats  1.018.162 878 2.900 15.537 - 11.417 - 1.048.893 

4. Transferències i subvencions 109.563.954 1.800.387 6.962.694 195.360.413 1.341.037 16.212.562 14.616.895 345.857.942 

5. Guanys i ingressos extraordinaris  16.474.652 - - 13.577.172 - - 25.424 30.077.248 

Total ingressos 137.097.513 1.921.699 7.010.238 211.080.169 1.367.006 16.598.324 19.470.503 394.545.452 

B) Despeses          

2. Aprovisionaments - - - - - 2.199.966 1.349.862 3.549.828 

3. D’altres despeses de gestió ordinària  42.541.049 1.626.665 6.847.095 1.403.146 1.977.050 15.788.978 10.434.330 80.618.314 

a) Despeses de personal 35.722.599 1.389.966 6.210.313 778.646 866.372 10.894.944 5.038.617 60.901.457 

c) Dotacions per a amortització d’immobilitzat - - - 393.615 939.674 2.364.137 724.992 4.422.419 

d) Variació de provisions de trànsit - - - 100.354 - - - 100.354 

e) D’altres despeses de gestió corrent  6.794.399 236.700 636.782 130.531 171.004 2.525.118 4.641.035 15.135.569 

f)  Despeses financeres i assimilables  24.051 - - - - 4.779 29.686 58.516 

4. Transferències i subvencions 43.225.472 - 7.311 225.428.810 125.943 259.713 454.392 269.501.641 

5 Pèrdues i despeses extraordinàries 22.412.565 - - 832.777 - 35.151 133.692 23.414.186 

Total despeses 108.179.086 1.626.665 6.854.406 227.664.734 2.102.993 18.283.808 12.372.276 377.083.969 

          

Resultat de l’exercici 28.918.427 295.033 155.832 (16.584.565) (735.987) (1.685.484) 7.098.227 17.461.483 

Quadre 2 



Introducció 

17 

3.4 Liquidacions dels pressupostos de l’exercici de 2012 

En el següent quadre mostrem les liquidacions dels pressupostos de 
l’exercici de 2012 segons els comptes anuals retuts per les entitats 
autònomes. Una agregació d’aquests figura en l’última columna. 
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  LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS AUTÒNOMES. EXERCICI DE 2012  

Drets reconeguts SERVOF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

III    Taxes i d’altres ingressos 11.034.489 120.434 44.644 1.525.096 26.182 68.413 1.430.969 14.250.227 

IV    Transferències corrents 106.941.787 1.790.832 6.962.694 137.861.971 2.320.013 10.734.280 17.018.961 283.630.538 

V      Ingressos patrimonials 24.419 878 2.900 15.537 - 317.350 21.507 382.590 

VII   Transferències de capital 2.622.167 9.555 - 59.578.944 400.000 6.979.840 250.500 69.841.006 

Total 120.622.861 1.921.699 7.010.238 198.981.548 2.746.195 18.099.883 18.721.937 368.104.360 

                

Obligacions  reconegudes SERVOF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

I      Despeses de personal 35.722.599 1.389.966 6.210.313 778.646 866.372 7.986.742 5.038.617 57.993.256 

II     Despeses de funcionament 6.683.867 214.109 621.385 842.878 171.216 1.840.892 2.119.699 12.494.045 

III    Despeses financeres  64.095 - - - - 4.779 29.682 98.556 

IV    Transferències corrents 43.196.416 - 7.311 154.188.351 125.943 259.713 444.392 198.222.126 

VI    Inversions reals 2.912.737 9.555 171.229 5.109.355 178.633 6.506.197 1.902.617 16.790.322 

VII   Transferències de capital 29.056 - - 71.240.459 - - 540.997 71.810.512 

Total 88.608.770 1.613.629 7.010.238 232.159.689 1.342.164 16.598.323 10.076.004 357.408.817 

          

1. (+) Operacions no financeres 32.014.090 308.069 - (33.178.140) 1.404.031 1.197.678 8.645.933 10.391.661 

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

3. (+) Operacions comercials - - - - - 303.882 (604.975) (301.093) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 32.014.090 308.069 - (33.178.140) 1.404.031 1.501.560 8.040.958 10.090.568 

4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG  - - - - - - - - 

5. (-)  Desviacions de finançament positives de l’exercici  46.853.624 - - 11.067.054 - - - 57.920.678 

6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici 14.863.953 - - 47.346.390 - - 2.118.704 64.329.046 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 24.419 308.069 - 3.101.195 1.404.031 1.501.560 10.159.662 16.498.936 

Quadre 3 
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3.5 Transferències i subvencions de la Generalitat 

En el següent quadre mostrem els crèdits autoritzats, les obligacions 
reconegudes i els pagaments realitzats per subvencions corrents i de 
capital a cada entitat autònoma, segons les dades obtingudes de la 
liquidació del pressupost de despeses del Compte de l’Administració de 
la Generalitat. 

2012 SERVOF IVE INVASSAT AVFGA 

Transferències corrents   

Crèdits autoritzats  20.282.465 1.912.144 12.002.415 7.480.768 

Obligacions reconegudes 20.282.465 1.912.144 12.002.415 7.480.768 

Pagaments realitzats 14.518.907 1.432.409 6.332.928 304.506 

Transferències de capital   

Crèdits autoritzats  51.951.698 9.555 225.460 17.236.224 

Obligacions reconegudes 51.951.698 9.555 225.460 17.236.224 

  Pagaments realitzats - 9.555 - - 

 
2012 ICV IVIA IVAJ Total  

Transferències corrents   

Crèdits autoritzats  2.320.013 10.000 17.018.961 61.026.766 

Obligacions reconegudes 2.320.013 10.000 17.018.961 61.026.766 

Pagaments realitzats 1.384.262 - 11.104.935 35.077.947 

 Transferències de capital   

Crèdits autoritzats  400.000 14.183.852 250.500 84.257.288 

Obligacions reconegudes 400.000 14.183.852 250.500 84.257.288 

Pagaments realitzats 100.000 10.457.978 - 10.567.533 

Quadre 4 

El 2012, els crèdits autoritzats per a transferències corrents han pujat a 
61.026.766 euros, que s’han reconegut totalment al tancament de 
l’exercici, és a dir, que el grau d’execució ha sigut del 100%. Els 
pagaments han sumat 35.077.947 euros, el que representa un grau de 
compliment del 57,5%. 

Pel que fa a les transferències de capital, els crèdits autoritzats han pujat 
a 84.257.288 euros, que s’han reconegut totalment al tancament de 
l’exercici, és a dir, que el grau d’execució ha sigut del 100%. Els 
pagaments han sumat 10.567.533 euros, el que representa un grau de 
compliment del 12,5%. 

Com en exercicis anteriors, l’entitat destinatària principal ha sigut, en 
tots dos conceptes, el SERVOF. 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Entitats sotmeses a control formal 

Les entitats autònomes sotmeses al nivell de control formal de la 
rendició de comptes de l’exercici de 2012 són les següents: 

- IVIE. Entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita a la 
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, l’IVE va ser 
creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1997, de 26 de 
desembre, i té com a funció bàsica impulsar, organitzar i dirigir 
l’activitat estadística d’interès per a la Generalitat. Per disposició  de 
la Llei 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
per a l’exercici 2013, se suprimeix l’IVE i les seues competències i 
funcions s’atribueixen a la conselleria competent en matèria 
d’estadística. 

- INVASSAT. Entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita a 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, l’INVASSAT va ser creat 
per la Llei de la Generalitat 2/2004, de 28 de maig, i tenia per 
finalitat promoure la seguretat i la salut en el treball en el conjunt 
de la societat valenciana. 

- ICV. Entitat autònoma de caràcter mercantil adscrita a la 
Conselleria de Justícia i Benestar Social, l’ICV va ser creat per la Llei 
de la Generalitat Valenciana 9/1997, de 9 de desembre, i el seu 
objecte és impulsar, coordinar i, si és el cas, fomentar les tasques de 
desenvolupament cartogràfic i de qualsevol altra tecnologia 
geogràfica en l’àmbit de les competències de la Generalitat. 

- IVIA. Entitat autònoma de caràcter mercantil, industrial, financer o 
anàleg adscrita a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua, l’IVIA va ser creat per la Llei de la Generalitat 
Valenciana 4/1991, de 13 de març, i el seu objectiu fonamental és 
impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic 
en el sector agroalimentari valencià. 

- IVAJ. Entitat autònoma de caràcter mercantil adscrita a la 
Conselleria de Benestar Social, l’IVAJ té assignada la política de 
joventut en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

4.2 Treball realitzat en el control formal 

D’acord amb la secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, la 
fiscalització sobre les entitats incloses en el control formal ha consistit a 
comprovar que els seus comptes anuals de l’exercici de 2012: 

a) S’inclouen dins dels Compte General de la Generalitat presentat per 
l’IGG a la Sindicatura. 
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b) Han sigut formulats i aprovats pels òrgans competents de cada 
entitat, dins dels terminis establits. 

c) Estan formats pels documents prevists pel PGCPG, i que s’han datat, 
signat i diligenciat adequadament. 

En addició a això, el treball realitzat ha comprés també l’anàlisi dels 
informes de l’IGG i de les excepcions, en cas que n’hi haja hagut. 

Pel que fa al seguiment d’incidències de l’Informe de 2011 (apartat 8 del 
PAA2013), no ha resultat aplicable a aquestes entitats, ja que també van 
ser sotmeses a control formal en any en qüestió, en què no es van posar 
de manifest incidències significatives. 

4.3 Conclusions generals 

Com a resultat del control formal efectuat sobre els comptes anuals 
retuts per les entitats autònomes IVE, INVASSAT, ICV, IVIA i IVAJ, no 
s’han posat de manifest incidències significatives, llevat de la següent: 

- No consta evidència sobre la formulació i aprovació dels comptes 
anuals pels òrgans competents de les següents entitats: ICV, IVIA i 
IVAJ. 

Els informes de l’IGG sobre les tres entitats no administratives, ICV, IVIA 
i IVAJ contenen opinions amb excepcions, el text íntegre de les quals es 
pot consultar en l’annex I d’aquest Informe. 

5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com dels respectius acords 
del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes en què tingué 
coneixement dels esborranys dels informes individuals de fiscalització 
corresponents a l’any 2012, els dits esborranys han sigut enviats als 
comptedants perquè, en els terminis concedits, hi formularen 
al·legacions. 

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

1) Les entitats fiscalitzades han formulat, si era el cas, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l'Informe. 
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2) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

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

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




