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1. LES ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

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

- Llei de la Generalitat 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
per l’exercici de 2013 (LPG2013). 

- Llei de la Generalitat 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures 
Fiscals, Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la 
Generalitat. 

- Llei 11/2013, de 26 de juliol, de Mesures de suport a l’Emprenedor i 
d’Estímul del Creixement i de la Creació d’Ocupació. Reprodueix el 
Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de Mesures de Suport a 
l’Emprenedor i d’Estímul del Creixement i de la Creació d’Ocupació 
(2ª fase del mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors). 

- Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la 
morositat de les administracions públiques i de suport a entitats 
locals amb problemes financers (3ª fase del mecanisme 
extraordinari de pagament a proveïdors). 

- Reial Decret Llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de 
les administracions públiques i en l’àmbit financer (Fons de 
Liquiditat Autonòmic). 

- Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, que crea i regula el 
Registre de Factures de la Generalitat. 
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- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, que aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de 
la Generalitat (TRLHPG). 

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

- Decret 20/1993, del Govern Valencià, que Regula el Registre de 
Convenis i estableix el règim econòmic pressupostari dels convenis 
que subscriga la Generalitat Valenciana. 

Contractació 

- Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que 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, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Articles 253 a 260, 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, d’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, que 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, que crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat 
Valenciana, i regula els registres oficials de contractes i de 
contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana. 

- Ordre 11/2013, de 17 de juny i Ordre de 22 de maig de 2001, de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, que dicten normes de 
funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat (ROCG) 

- Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, que disposa la publicació de 
la instrucció relativa al subministrament d’informació sobre la 
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contractació de les entitats del sector públic valencià, tant 
d’autonòmic com de local. 

Comptabilitat 

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

- Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, que aprova el Pla General de Comptabilitat Pública. 

Endeutament i estabilitat pressupostària 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), modificada per les lleis 
orgàniques 4/2012, 6/2013 i 9/2013. 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament 
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en vigor en tot allò que no s’opose a la 
Llei Orgànica 2/2012. 

Subvencions  

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

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament 
General de Subvencions. 

Personal 

- Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió 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 que preveu el TRLHPG en matèria pressupostària, 
comptable i de control. 

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. 
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Règim comptable 

Les entitats autònomes estan sotmeses al règim de comptabilitat 
pública, cosa que comporta, entre d’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 aprovada per l’Ordre de 13 de desembre de 
2002 d’aquesta Conselleria. 

A més de les normes esmentades, s’hi apliquen també en matèria 
comptable les següents: 

- Ordre 18/2013, de 28 de novembre, del conseller d’Hisenda i 
Administració Pública, que regula les operacions de tancament de 
l’exercici de 2013 pel que fa a la comptabilitat de la Generalitat. 

- Ordre 5/2012, de 14 de setembre, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, que dicta normes per a l’elaboració del 
pressupost de la Generalitat per a l’exercici de 2013. 

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

- Disposicions sobre fons de caixa fixa (detallades en la pàgina 
d’Internet institucional). 

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

Règim d’intervenció i de control intern 

El TRLHPG disposa que la IGG exercirà el control intern de la gestió 
econòmica i financera 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 la IGG. 
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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 perjudici que els d’auditoria de comptes anuals es remeten a la 
Sindicatura. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Les entitats autònomes que preveu l’LPG2013 són les següents: 

Entitats administratives: 

- Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVOF), 

- 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’LPG2013, 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 2013 es mostra en el Programa Anual d’Actuació de 2014 
(PAA2014), aprovat pel Consell de la Sindicatura l’11 de desembre de 
2013. Aquest PAA2014 estableix les següents precisions quant a la 
fiscalització de l’exercici de 2013 de les entitats autònomes: 

a) Fiscalitzacions de regularitat: 

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

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

c) Remissió d’informació contractual 

Control de la informació rebuda en aplicació de la instrucció 
aprovada mitjançant l'Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell 
de Sindicatura de Comptes. 

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 
en aquesta Sindicatura el 30 de juny de 2014, a través de la Intervenció 
General de la Generalitat, i comprenen els comptes de les sis entitats 
detallades en l’apartat anterior. 

Els comptes anuals estan integrats pels següents documents: el balanç, 
el compte del resultat econòmic i patrimonial, 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 (llevat dels informes que 
es refereixen a l’AVFGA, que no s’han inclòs en la rendició de comptes). 
També estan disponibles en la pàgina d’Internet institucional de l’IGG. 

3.2  Balanços a 31 de desembre de 2013 

El quadre següent mostra els balanços individuals a 31 de desembre de 
2013 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 2013 

 

 SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

A) Immobilitzat 104.036.026 720.406 10.739.808 2.169.546 24.725.588 22.281.893 164.673.267

I. Inversiones destinades a l’ús general 21.225 - 10.714.941 - - - 10.736.166

II. Immobilitzacions immaterials 2.488.250 - 16.958 56.241 701.361 92.897 3.355.707

III. Immobilitzacions materials 101.526.551 720.406 7.909 2.113.304 24.024.227 22.188.996 150.581.393

C) Actiu circulant 289.440.905 1.269.554 102.618.025 456.157 6.928.005 6.276.762 406.989.408

I. Existències - - - 3.921 110.010 23.910 137.841

II. Deutors 283.104.157 704 98.305.269 363.726 5.165.499 5.052.243 391.991.598

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

IV. Tresoreria 6.336.748 1.268.850 4.312.756 88.510 1.651.895 1.200.609 14.859.368

Total actiu 393.476.931 1.989.960 113.357.834 2.625.702 31.653.593 28.558.655 571.662.675

A) Fons propis 202.940.915 661.630 27.987.426 2.173.466 25.312.745 9.496.730 268.572.913

I. Patrimoni - - (4.522.579) 1.721.364 31.546.274 11.195.706 39.940.765

II. Reserves - - - 1.202.309 - - 1.202.309

III. Resultats d’exercicis anteriors 193.283.485 1.137.011 10.878.127 - (4.841.408) 4.758.798 205.216.013

IV. Resultat de l’exercici 9.657.430 (475.381) 21.631.878 (750.206) (1.392.121) (6.457.774) 22.213.826

C) Creditors a llarg termini - - - - - 88.408 88.408

D) Creditors a curt termini 190.536.016 1.328.330 85.370.408 452.236 6.340.848 18.973.517 303.001.355

I. Creditors pressupostaris 68.810.171 27.677 77.285.557 68.110 426.326 5.205.912 151.823.753

II. Creditors no pressupostaris 460.175 963.569 2.507.265 96 380 13.639.738 17.571.222

III. Administracions públiques 2.148.499 336.842 22.789 332.397 3.172.595 101.292 6.114.414

IV. Credit. admin. rec. altres admin. públ. - - 4.590.058 - - - 4.590.058

V. D’altres creditors 119.117.171 242 964.738 51.634 2.741.547 26.576 122.901.907

Total passiu 393.476.931 1.989.960 113.357.834 2.625.702 31.653.593 28.558.655 571.662.675

Quadre 1 
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3.3 Comptes del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici de 2013 

El quadre següent mostra els comptes del resultat econòmic i 
patrimonial individual de l’exercici de 2013 segons els comptes anuals 
retuts per les entitats autònomes. Una agregació d’aquests figura en 
l’última columna. 
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COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC I PATRIMONIAL DE LES ENTITATS AUTÒNOMES. EXERCICI DE 2013 

 

SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

A) Ingressos 

1. Vendes i prestacions de serveis - - - - - 3.855.344 3.855.344

3. D’altres ingressos de gestió ordinària 4.528.200 101.796 2.880.987 26.940 329.251 1.201.342 9.068.516

a) Ingressos tributaris - - - - - 1.173.204 1.173.204

b) Reintegraments 3.994.065 86.401 333.635 - 70.264 5.076 4.489.441

c) D’altres ingressos de gestió corrent 118.493 12.408 2.471.307 26.940 258.418 23.062 2.910.628

f) D’altres interessos i ingressos assimilats 415.643 2.987 76.045 - 569 - 495.243

4. Transferències i subvencions 84.772.820 6.630.068 244.126.229 1.218.457 16.019.124 4.883.029 357.649.727

5. Guanys i ingressos extraordinaris 14.421.323 - 1.551.157 - - 7.399 15.979.879

Total ingressos 103.722.344 6.731.864 248.558.373 1.245.397 16.348.375 9.947.115 386.553.467

  

B) Despeses 

2. Aprovisionaments - - - - 2.053.873 994.568 3.048.441

3. D’altres despeses de gestió ordinària 40.779.387 7.193.254 2.034.120 1.873.909 15.452.432 11.159.702 78.492.805

a) Despeses de personal 33.845.256 6.039.751 833.585 942.284 11.017.509 5.079.792 57.758.177

b) Prestacions socials 11.814 - - - - - 11.814

c) Dotacions per a amortització d’immobilitzat - 446.779 370.550 817.280 2.150.101 672.412 4.457.122

d) Variació de provisions de tràfic - - 90.696 - - - 90.696

e) D’altres despeses de gestió corrent 6.625.237 706.725 674.441 113.654 2.280.839 5.371.585 15.772.481

f) Despeses financeres i assimilables  297.080 - 64.848 691 3.983 35.913 402.515

4. Transferències i subvencions 42.562.922 13.991 216.739.196 119.650 201.870 464.936 260.102.565

5. Pèrdues i despeses extraordinàries. 10.722.604 - 8.153.179 2.044 32.321 3.785.682 22.695.831

Total despeses 94.064.913 7.207.245 226.926.495 1.995.603 17.740.496 16.404.889 364.339.641
 

Resultat de l'exercici: 9.657.431 (475.382) 21.631.878 (750.206) (1.392.121) (6.457.774) 22.213.826

Quadre 2 
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3.4 Liquidacions dels pressupostos de l’exercici de 2013 

El següent quadre mostra les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 
de 2013 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 2013  
 

Drets reconeguts SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

III Taxes i d’altres ingressos 4.506.490 98.809 507.778 27.167 70.264 1.431.477 6.641.984 

IV Transferències corrents 82.257.088 6.552.730 167.729.561 1.320.014 12.296.863 2.129.963 272.286.219 

V Ingressos patrimonials 21.710 2.987 7.624 - 258.986 17.500 308.808 

VII Transferències de capital 2.515.733 77338 77.844.686 175.000 6.922.549 100.500 87.635.806 

Total 89.301.021 6.731.864 246.089.649 1.522.181 19.548.662 3.679.441 366.872.816 
        

Obligacions reconegudes SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

I Despeses de personal 33.857.070 6.039.751 833.585 942.284 7.467.896 5.079.792 54.220.377 

II Despeses de funcionament 6.847.799 663.346 674.441 113.881 1.766.980 2.304.031 12.370.478 

III Despeses financeres 304.861 - 64.848 691,04 3.983 33.284 407.668 

IV Transferències corrents 42.537.191 13.991 156.969.831 119.650 201.870 454.936 200.297.469 

VI Inversions reals 1.959.829 14.776 4.246.294 67.074 6.907.645 3.542.261 16.737.879 

VII Transferències de capital 25.731 - 59.769.365 - - 19.652 59.814.747 

Total 85.532.481 6.731.864 222.558.364 1.243.579 16.348.374 11.433.956 343.848.619 

 

1. (+) Operacions no financeres 3.768.540 - 23.531.284 278.601 2.947.657 (7.754.516) 22.771.567 

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

3. (+) Operacions comercials - - - - 252.630 (468.666) (216.036) 

RESULTAT PRESSUPUESTARI EXERCICI 3.768.540 - 23.531.284 278.601 3.200.287 (8.223.182) 22.555.530 

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

5. (-) Desviacions de finançament positives de l’exercici 21.568.127 - 35.266.604 - 280.594 - 57.115.325 

6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici 17.821.297 - 35.930.084 - - 3.262.941 57.014.322 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 21.710 - 24.194.765 278.601 2.919.693 (4.960.241) 22.454.528 

Quadre 3 
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3.5 Transferències i subvencions de la Generalitat 

El quadre següent mostra 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. 

 
2013 SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

Transferències corrents   

Crèdits autoritzats  8.371.540 11.099.835 5.962.190 1.320.014 - 8.467.180 35.220.759

Obligacions reconegudes 8.371.540 11.099.835 5.962.190 1.320.014 - 8.467.180 35.220.759

Pagaments realitzats 1.871.640 6.428.055 - 1.300.430 - 8.451.760 18.051.885

Transferències de capital   

Crèdits autoritzats  52.286.960 190.000 18.337.500 175.000 14.443.737 100.500 85.533.697

Obligacions reconegudes 52.286.960 190.000 18.337.500 175.000 14.443.737 100.500 85.533.697

Pagaments realitzats 2.263.222 - - 78.546 10.182.155 - 12.523.923

Quadre 4 

El 2013, els crèdits autoritzats per a transferències corrents han pujat a 
35.220.759 euros, que s’han reconegut totalment al tancament de 
l’exercici, amb un grau d’execució ha sigut del 100%. Els pagaments han 
sumat 18.051.885 euros, el que representa un grau de compliment del 
51,3%. 

Pel que fa a les transferències de capital, els crèdits autoritzats han pujat 
a 85.533.697 euros, que s’han reconegut totalment al tancament de 
l’exercici, amb un grau d’execució ha sigut del 100%. Els pagaments han 
sumat 12.523.923 euros, el que representa un grau de compliment del 
14,6%. 

L’entitat INVASSAT ha sigut la destinatària principal de les 
transferències corrents, mentre que en l’apartat de transferències de 
capital n’ha sigut el SERVOF. 

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 2013 són les següents: 

- INVASSAT. Entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita a 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Va ser creada per la Llei 
de la Generalitat 2/2004, de 28 de maig, i tenia per finalitat 
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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. 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, Va ser creada 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 2013: 

a) S’inclouen dins dels Compte General de la Generalitat presentat per 
la IGG a la Sindicatura. 

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 s’han datat, 
signat i diligenciat adequadament. 

El treball realitzat ha comprés també l’anàlisi dels informes de la 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), aquestes entitats van ser sotmeses a control formal en el dit 
any, en el qual 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 INVASSAT, ICV, IVIA i IVAJ, no s’han 
posat de manifest incidències significatives, tot i que hi hem 
d’assenyalar les circumstàncies següent: 
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- En els comptes anuals de les entitats ICV i IVAJ no es mencionen les 
dates i òrgans que els han formulat i aprovat, tot i que, a sol·licitud 
d’aquesta Sindicatura, totes dues entitats han remés la 
documentació acreditativa quant a l’aprovació. 

- Els comptes anuals retuts de l’IVIA estaven pendents que les 
aprovara el seu consell Rector. 

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

5. SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ CONTRACTUAL 

L’Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, disposa la publicació de la instrucció relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats del 
sector públic valencià, tant d’autonòmic com de local. 

La revisió del compliment d’aquesta instrucció per les entitats detallades 
en l’apartat 4.1 anterior ha posat de manifest els aspectes següents: 

Relació anual de contractes 

Segons la disposició transitòria de la instrucció, l’òrgan de contractació 
ha de remetre a la Sindicatura, abans de finalitzar el mes de febrer de 
2014, la informació quant a la relació anual dels contractes formalitzats 
en l’exercici de 2013. 

Les entitats INVASSAT, IVC i IVIA han incomplit aquest precepte ja que 
no han remés les seues respectives relacions anuals de contractes, ni 
comunicació negativa, a aquesta Sindicatura. 

L’IVAJ sí que ha complit amb aquesta obligació i ha remés la seua relació 
de contractes el 28 de febrer de 2014. 

Informació sobre contractes 

Per als contractes que superen els llindars que assenyala l’article 29 del 
TRLCSP, les entitats han de remetre informació a la Sindicatura de 
Comptes dins del tres mesos següents a la seua formalització. 

Desconeixem si aquest fet ha sigut aplicable a les entitats INVASSAT, ICV 
i IVIA, que no han remés les seues relacions de contractes. 

Quant a l’IVAJ, ha remés informació sobre quatre contractes. 
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6. 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 2013, 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. 

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. 




