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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l'Informe s’expressen en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per no mostrar-ne els cèntims; les dades representen sempre 
l'arredoniment de cada valor exacte i no pas la suma de dades arredonides.  
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1. ELS CONSORCIS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

La Llei 11 /2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici de 2013 (LPGV2013), incorpora, per primera vegada, en el seu 
àmbit subjectiu d’aplicació als consorcis participats majoritàriament per 
l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes. 

La Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, el Text Refós de la qual va ser 
aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la 
Generalitat, no inclou els consorcis, a data de realització del present 
treball (octubre de 2014), en el sector públic autonòmic valencià. No 
obstant això, podem fer menció al Projecte de Llei de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, 
publicat en el Butlletí Oficial de les Corts, el 19 de desembre de 2014, que 
en el seu article 2 estableix que els consorcis adscrits a la Generalitat 
integren el sector públic instrumental autonòmic, per la qual cosa 
formen part de l’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquesta Llei. 

Fins a l’aprovació i entrada en vigor del referit Projecte de Llei, el marc 
jurídic de general aplicació als consorcis es troba recollit, 
fonamentalment, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
i en a Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
que han sigut modificades per la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. 

La Llei 30/1992, en el seu article 6.5, regula els consorcis dotats amb 
personalitat jurídica creats per a la gestió de convenis de col·laboració 
amb les administracions públiques. Quant a això, estableix que els 
estatuts del consorci determinaran les seues finalitats així com les 
particularitats del règim orgànic, funcional i financer, i que els òrgans de 
decisió estaran integrats per representants de totes les entitats 
consorciades, en la proporció que fixen els estatuts respectius. 

L’article 87 de la Llei 7/1985 estableix que les entitats locals poden 
constituir consorcis amb unes altres administracions públiques per a 
finalitats d’interés comú o amb entitats privades sense ànim de lucre 
que perseguisquen finalitats d’interés públic, que coincidisquen amb els 
de les administracions públiques. 

La Llei 27/2013, en la seua disposició final segona, regula un nou règim 
jurídic dels consorcis mitjançant la introducció d’una disposició 
addicional vigèsima a la Llei 30/1992 amb la redacció següent: 

1. Els estatuts de cada consorci determinaran l’Administració Pública 
a la qual està adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i 
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financer d’acord amb el que preveuen els apartats que figuren tot 
seguit. 

2. D’acord amb els següents criteris de prioritat, referits a la situació el 
primer dia de l’exercici pressupostari, el consorci quedarà adscrit, 
en cada exercici pressupostari i per tot aquest període, a 
l’Administració Pública que: 

a) Dispose de la majoria de vots en els òrgans de govern. 

b) Tinga facultats per a nomenar o destituir la majoria dels 
membres dels òrgans executius. 

c) Tinga facultats per a nomenar o destituir la majoria dels 
membres del personal directiu. 

d) Dispose d’un major control sobre l’activitat del consorci degut 
a una normativa especial. 

e) Tinga facultats per a nomenar o destituir la majoria dels 
membres de l’òrgan de govern. 

f) Finance en més d’un 50 per cent o, en el seu defecte, en major 
mesura l’activitat desenvolupada pel consorci, tenint-hi en 
compte tant l’aportació del fons patrimonial com el 
finançament concedit cada any. 

g) Ostente el major percentatge de participació en el fons 
patrimonial. 

h) Tinga major nombre d’habitants o extensió territorial, amb 
dependència de si les finalitats definides en l’estatut estan 
orientades a la prestació de serveis, a les persones o al 
desenvolupament d’actuacions sobre el territori. 

3. En el supòsit que participen en el consorci entitats privades sense 
ànim de lucre, en tot cas el consorci estarà adscrit a l’Administració 
Pública que resulte d’acord amb els criteris establits en l’apartat 
anterior. 

4. Els consorcis estan subjectes al règim d’elaboració pressupostària, 
comptabilitat i control de l’Administració Pública a la qual estiguen 
adscrits, sense perjudici de la seua subjecció al que preveu la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. En tot cas, es durà a cap una auditoria dels 
comptes anuals que serà responsabilitat de l’òrgan de control de 
l’administració a la qual s’haja adscrit el consorci. Els consorcis 
hauran de formar part dels pressupostos i hauran d’incloure’s en el 
Compte General de l’Administració Pública d’adscripció. 
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5. El personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral 
provinent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de 
les administracions que hi participen, el seu règim jurídic serà el de 
l’Administració Pública d’adscripció i les seus retribucions en cap 
cas podran superar les establides per a llocs de treball equivalents 
en aquella. 

A més a més, la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013 estableix 
que els consorcis que ja estigueren creats en el moment de la seua 
entrada en vigor (31 de desembre de 2013) hauran d’adaptar els seus 
estatuts a allò que hi preveja, en el termini d’un any, fins al 31 de 
desembre de 2014. S’ha d’afegir que si aquesta adaptació donara lloc a un 
canvi en el règim jurídic aplicable al personal al seu servei o en el seu 
règim pressupostari, comptable o de control, aquest nou règim serà 
d’aplicació a partir de l’1 de gener de l’any següent. 

1.2 Consorcis de la Generalitat previstos en la Llei 11/2012 

El preàmbul de la Llei 11/2012 estableix que s’ha incorporat al document 
pressupostari tota la informació econòmica i financera relativa al sector 
públic autonòmic, incloent-hi els següents consorcis participats 
majoritàriament per la Generalitat: 

- Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

- Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 

- Consorci de Gestió del Centre d’Artesania de la comunitat 
Valenciana 

- Consorci Hospital General Universitari de València 

- Consorci Espacial Valencià, Val Space Consortium 

En conseqüència, els referits consorcis han d’ajustar-se a les normes 
pressupostàries i comptables establides en la Llei 11/2012, així com al 
que disposa aquesta Llei pel que fa a les despeses de personal, per a 
l’exercici de 2013. 

El quadre següent mostra els pressupostos de despeses dels consorcis 
inclosos en l’LPGV2013: 
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Quadre 1 

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Objectius 

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i 
responsabilitat, correspon el control extern econòmic i pressupostari de 
l’activitat financera del sector públic valencià, així com dels comptes que 
la justifiquen. 

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la 
Generalitat per la Sindicatura estan considerats en l’article 8.3 de la Llei 
de la Sindicatura de Comptes. 

La Sindicatura, d’acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix 
l’article 14, apartats 1 i 6 de la seua Llei de creació, estableix a través dels 
programes anuals d’actuació els ens que seran fiscalitzats cada any i el 
tipus d’auditoria que hi aplicarà. 

Segons la disposició legal citada, el Consell de la Sindicatura va aprovar 
l’11 de desembre de 2013, i va remetre a les Corts Valencianes el 16 de 
gener de 2014, el Programa Anual d’Actuació de 2014 (PAA2014), que fixa 
amb ple detall els ens que haurà de fiscalitzar, els tipus d’auditoria que 
hi aplicarà i l’abast de cada fiscalització. 

2.2 Abast de la fiscalització 

El Programa Anual d’Actuació de 2014 determina l’abast de les 
fiscalitzacions en funció de determinats paràmetres, com ara el nivell 
d’importància relativa en termes quantitatius i el risc inherent a 
l’activitat, així com d’altres riscos identificats, entre uns altes aspectes. 

Concepte 

Consorci 
Hospital 
General 

Universitari 
de València 

Consorci 
Hospitalari 

Provincial de 
Castelló 

Consorci de 
Museus de 

la CV 

Consorci de 
Gestió del 

Centre 
d’Artesania 

de la CV 

Consorci 
Espacial 
Valencià 

Total 

Despeses de personal 110.572.250 47.178.200 630.000 310.000 215.560 158.906.010

Compra de béns corrents i serveis 75.891.100 18.651.240 1.895.500 175.000 173.340 96.786.180

Despeses financeres 985.730 2.500.000 15.000 5.000 0 3.505.730

Transferències corrents 1.000.000 98.000 100.000 45.000 0 1.243.000

Inversions reals 7.654.310 806.000 50.000 115.000 199.000 8.824.310

Transferències de capital 0 0 0 0 0 0

Operacions financeres 0 4.247.960 233.000 0 0 4.480.960

Total 196.103.390 73.481.400 2.923.500 650.000 587.900 273.746.190
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La fiscalització prevista en el PAA2014 considera la realització d’una 
fiscalització de regularitat sobre el Consorci Hospital General Universitari 
de València (CHGUV). El present volum inclou l’informe de fiscalització 
dels comptes anuals de l’exercici de 2013 del Consorci Hospital General 
Universitari de València, que ha tingut per objecte determinar si les 
despeses de personal registrats en els comptes anuals de l’exercici de 
2013 es presenten adequadament, d’acord amb els principis comptables 
que hi són d’aplicació, així com verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici pel que fa 
a les dites despeses. 

A més a més, en el PAA2014 es considera la realització d’un control 
formal de la rendició de comptes de la resta de consorcis inclosos en 
l’LPGV2013: 

- Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 

- Consorci Espacial Valencià 

- Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

- Consorci de Gestió del Centre d’Artesania de la Comunitat 
Valenciana 

El pressupost del CHGUV, per import de 196.103.390 euros, representa el 
71,6% del pressupost conjunt dels consocis previstos en l’LPGV2013, per 
un total de 273.746.190 euros. 

3. COMPTES RETUTS PELS CONSORCIS 

3.1 Els consorcis de la Generalitat 

A 31 de desembre de 2013, els consorcis que depenen de la Generalitat 
eren els següents, agrupats segons la conselleria competent en els 
respectives matèries: 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 

- Consorci de Gestió del Centre d’Artesania de la Comunitat 
Valenciana 

- Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

- Consorci Espacial Valencià 

Conselleria de Sanitat 

- Consorci Hospital General Universitari de València 

- Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 

El quadre següent mostra les entitats que, juntament amb la Generalitat, 
participen en els dits consorcis: 
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Consorci Composició 

Consorci Hospital General Universitari de València Generalitat Valenciana  
Diputació Provincial de València 

Consorci Hospitalari Provincial de Castelló Generalitat Valenciana 
Diputació Provincial de Castelló 

Consorci de Museus de la CV 

Generalitat Valenciana 
Diputació de València 
Diputació d’Alacant 
Diputació de Castelló 
Ajuntament de València 
Ajuntament d’Alacant 
Ajuntament de Castelló 

Consorci de Gestió del Centre d’Artesania de la CV Generalitat Valenciana 
Ajuntament de València 

Consorci Espacial Valencià 

Generalitat Valenciana 
Ajuntament de València 
Universitat Politècnica de València 
Universitat de València, Estudi General 

Quadre 2 

3.2 Rendició de comptes 

El Compte General de la Generalitat corresponent a l’exercici de 2013 que 
ha retut la Intervenció General de la Generalitat (IGG) a aquesta 
Sindicatura de Comptes no integra, a diferència de l’exercici anterior, els 
comptes dels consorcis integrats en l’LPGV2013. Aquests comptes no han 
sigut inclosos en el Pla Anual d’Auditories previst en l’article 62 de la Llei 
d’Hisenda Pública que ha d’executar aquest òrgan de control intern. 

No obstant això, i sense perjudici de l’anterior, l’IGG ha remés a aquesta 
Sindicatura de Comptes, mitjançant ofici d’1 d’agost de 2014, els comptes 
anuals dels consorcis, llevat dels comptes corresponents al Consorci 
Hospitalari Provincial de Castelló, que han sigut retuts el 18 de novembre 
de 2014. 

Respecte als informes d’auditoria de comptes anuals, podem assenyalar 
que únicament el consorci Hospital General Universitari de València i el 
Consorci de Gestió del Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana 
han adjuntat els respectius informes als comptes anuals remesos per 
l’IGG, mentre que l’informe d’auditoria del Consorci Espacial Valencià i 
l’informe de revisió limitada de comptes del Consorci Hospitalari 
Provincial de Castelló han sigut remesos amb posterioritat, prèvia petició 
d’aquesta Sindicatura de Comptes. Aquests informes han sigut emesos 
per firmes privades d’auditoria contractades pels respectius consorcis. 

A data de realització del present treball (novembre de 2014) no ha sigut 
remés l’informe d’auditoria del Consorci de Museus de la Generalitat 
Valenciana. 
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3.3 Finançament dels consorcis el 2013 

Els drets reconeguts en l’estat d’ingressos de la liquidació del pressupost 
de cadascun dels consorcis de la Generalitat, classificats per agent 
finançador, els mostrem en el quadre següent, elaborat en euros: 

 

Consorci 
Total ingressos 

GV(1) Estat/Diput(2) Ajunt. D’altres Total 

Hospital General 
Universitari de València 

67.756.205 104.364.152 0 0 172.120.357

Hospitalari Provincial de 
Castelló 

61.618.511 22.993.551 0 0 84.612.062

Museus de la Comunitat 
Valenciana 

1.770.000 355.500 115.000 12.500 2.253.000

Gestió del Centre 
d’Artesania de la CV 

640.000 0 0 0 640.000

Espacial Valencià 160.000 18.900 0 709.565 888.465

Total 131.944.716 127.732.103 115.000 722.065 260.513.884

(1) L’aportació de la Generalitat als dos consorcis hospitalaris correspon a la facturació per 
prestació de serveis en virtut dels convenis vigents. 

(2) L’aportació de l’Estat als consorcis hospitalaris correspon als fons transferits pel Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques per al finançament sanitari, a través de la Diputació 
Provincial de València i la Diputació Provincial de Castelló. 

Quadre 3 

El percentatge de finançament de cadascuna de les entitats que financen 
els consorcis el recollim en el quadre següent, en euros: 

 

Finançament % 

Hospital 
General 

Universitari 
de València 

Hospitalari 
Provincial 
de Castelló 

Museus de 
la CV 

Gestió del 
Centre 

d’Artesania 
de la CV 

Espacial 
Valencià 

Generalitat  39,4% 72,8% 78,6% 100,0% 18,0%

Estat/diputacions 60,6% 27,2% 15,8% 0,0% 2,1%

Ajuntaments 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 0,0%

D’altres 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 79,9%

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Quadre 4 
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3.4 Transferències i subvencions de la Generalitat 

El quadre 5 mostra, per a cada consorci, les subvencions corrents i de 
capital consignades en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de 2013, 
així com les obligacions reconegudes i els pagaments realitzats, 
obtinguts de la liquidació del pressupost de despeses del Compte de 
l’Administració de la Generalitat. 

 

CONSORCIS 

Subvencions corrents Subvencions de capital 

Consignació 
inicial LPGV 

2013 

Obligacions 
reconegudes

Pagat 
Consignació 
inicial LPGV 

2013 

Obligacions 
reconegudes 

Pagat 

Consorci de Museus de la CV 1.770.000 1.770.000 0 0 0 0

Consorci de Gestió del Centre 
d’Artesania de la CV 525.000 525.000 437.500 115.000 115.000 105.462

Consorci Espacial Valencià 0 0 0 160.000 160.000 0

Total 2.295.000 2.295.000 437.500 275.000 275.000 105.462

Quadre 5 

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Naturalesa i objecte dels consorcis subjectes a control fomal 

a)  Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 

Mitjançant conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i 
la Diputació Provincial de Castelló, de 17 de desembre de 2003, es 
constitueix el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i s’aproven 
els seus estatuts, modificats posteriorment mitjançant conveni de 
col·laboració d’1 de juliol de 2012. 

L’objecte del Consorci, com regula l’article 2 dels seus estatuts, és la 
prestació de l’assistència i serveis sanitaris (assenyalats en l’annex 
2 del conveni regulador), sociosanitaris, socials i de 
desenvolupament del coneixement, així com la participació en 
programes de promoció de la salut, prevenció de malalties i 
rehabilitació, tot això en els termes previstos en el Reial Decret 
63/1995, de 20 de gener, sobre ordenació de les prestacions 
sanitàries del Sistema Nacional de Salut. 

L’article 3 dels seus estatus estableix que el Consorci Hospitalari 
Provincial de Castelló es constitueix com una entitat jurídica 
pública, de naturalesa institucional i de base associativa, dotada de 
personalitat jurídica pròpia i independent de la del seus membres, 
amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix la 
realització de les seues finalitats. Així mateix, indica que el règim 
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de participació de les administracions públiques consorciades en la 
gestió i finançament del Consorci és l’establit en el conveni de 
col·laboració. 

L’article 4 dels estatuts indica que el Consorci es regirà pel conveni 
regulador, pels seus estatuts, per la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, per la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
pel Decret Legislatiu 781/1986, que aprova el Text Refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, i per la resta 
de disposicions que hi siguen d’aplicació. 

L’article 6 estableix que el control econòmic i financer del Consorci 
serà l’establit en la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana per a les entitats de dret públic. 

Quant al règim pressupostari i comptable, l’article 7 assenyala que 
se sotmetrà al règim pressupostari, de control econòmic i financer i 
de comptabilitat pública que per a les entitats de dret públic 
determina la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat. 

b) Consorci Museus de la Comunitat Valenciana 

Mitjançant Acord de 5 de març de 1996, del Govern Valencià, 
juntament amb les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i 
València i els ajuntaments d’Alacant, Castelló i València, es 
constitueix el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i se 
n’aproven els estatuts. 

El consorci es constitueix com una entitat amb personalitat jurídica 
pròpia i independent de la dels seus ens consorciats i de plena 
capacitat jurídica i d’obrar per al compliment de les seues finalitats. 

Estarà sotmés a les normes bàsiques de règim local i d’altres 
disposicions aplicables, així com a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú i d’altres normes de dret públic 
d’obligatòria aplicació als consorcis. 

La seua finalitat és coordinar i impulsar el patrimoni museístic de la 
Comunitat Valenciana, establir una línia d’actuació coherent i 
global pel que fa a la política museística valenciana, fomentar la 
creació de nous espais expositius, establir els criteris orientatius per 
a la política d’adquisicions, afavorir el mecenatge, regular 
l’exhibició de fons i col·leccions, facilitar l’accés als museus, 
impulsar el coneixement i difusió de l’art valencià, estimular el 
treball creatiu d’artistes valencians o relacionats amb la Comunitat 
Valenciana i d’altres activitats que s’hi relacionen. 
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c) Consorci de Gestió del Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana 

Mitjançant acords de l’Ajuntament de València, de 12 de març i 9 
d’abril de 1987, i del Consell de la Generalitat Valenciana, de 13 
d’abril de 1987, es va crear el Consorci de Gestió del Centre 
d’Exposicions i Activitats Artesanals de la Comunitat Valenciana i 
se’n van aprovar els estatuts. 

Els estatuts actuals són el resultat de la modificació acordada per la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València el 9 de setembre 
de 2011 i pel Consell de la Generalitat el 21 d’octubre de 2011, i es 
refereixen l’Entitat amb la denominació de Consorci de Gestió del 
Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana. 

El Consorci té personalitat jurídica pròpia amb plena capacitat per 
al compliment de les seues finalitats i se n’estableix una duració 
inicial de 50 anys. 

Segons l’article 1.2 dels estatuts, es regirà per les normes civils, 
mercantils i laborals i gaudirà d’autonomia financera i funcional. 
Així mateix, l’article 3.1 assenyala que el Consorci es regirà pels 
seus estatuts, per les reglamentacions internes que dicte per al seu 
correcte funcionament, i per les disposicions legals de caràcter 
general que hi siguen aplicables. 

La seua finalitat principal és la gestió i administració del Centre 
d’Artesania de la Comunitat Valenciana així con la difusió i 
potenciació de l’artesania mitjançant l’adopció de polítiques 
promocionals, informatives, formatives, d’anàlisi, d’assistència i de 
coordinació i, en general, qualsevol altra activitat directament o 
indirectament relacionada amb les anteriorment citades que així 
acorde la seua Junta Rectora. 

Sense perjudici de la seua autonomia funcional i financera, actuarà 
sota la tutela de la Generalitat, a través de la conselleria competent 
en matèria d’artesania i de l’Ajuntament de València a qui 
correspondrà la suprema funció rectora, així com la fiscalització i 
control del compliment de les obligacions estatutàries. 

Com estableix l’article 16.1, la Junta retrà anualment comptes 
mitjançant balanç davant la conselleria competent en matèria 
d’artesania i l’Ajuntament de València. 

d) Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium 

Mitjançant Acord del Consell de la Generalitat, de 12 de març de 
2010, es constitueix, juntament amb l’Ajuntament de València, la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat de València- 
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Estudi General, el Consorci Espacial Valencià, Val Space Consortium 
(VSC) i se n’aproven els estatuts. 

El Consorci es constitueix com una entitat de caràcter associatiu 
amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus ens 
consorciats, patrimoni propi, administració autònoma i tan àmplia 
capacitat jurídica com requerisca la realització i el compliment de 
les seues finalitats. 

El Consorci es regirà pels seus estatuts, per la reglamentació interna 
dictada en desenvolupament dels estatuts, i pel que disposa la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
així com per les restants disposicions legals o reglamentàries que hi 
siguen d’aplicació. 

El Consorci es constitueix amb la finalitat d’articular la cooperació 
econòmica, tècnica i administrativa entre les entitats que el 
componen a fi de posar en comú mitjans per a la investigació sobre 
el sector Espai. 

El seu objecte és realitzar activitats d’investigació científica i de 
serveis de desenvolupament tecnològic en qualsevol àmbit 
d’activitat relacionat amb el sector Espai, l’increment de la 
seguretat i de la qualitat de producció dels sistemes espacials, així 
com la realització de totes aquelles activitats encaminades, 
directament o indirecta, a aconseguir el progrés social i econòmic a 
Europa per allò que es refereix al sector Espai. 

Segons disposen els seus estatuts, la funció superior de control i 
fiscalització de la gestió econòmica i financera del Consorci 
correspondrà al seu interventor, seleccionat d’entre aquells que 
pertanguen a qualsevol de les institucions que el componen i que hi 
estiga habilitat. El control extern correspondrà al Tribunal de 
Comptes i a la Sindicatura de Comptes en les matèries de la seua 
competència. 

4.2 Informes d’auditoria de comptes anuals 

a) Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 

Com indiquem en l’apartat 3.2, el Consorci ha retut els seus 
comptes a través de la Intervenció General de la Generalitat el 18 de 
novembre de 2014 i no ha adjuntat l’informe d’auditoria de comptes 
anuals. No obstant això, a petició d’aquesta Sindicatura, el Consorci 
ha remés l’informe de revisió limitada de comptes anuals de 
l’exercici de 2013. 
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Els comptes anuals del Consorci s’han elaborat segons el model 
previst en el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a 
l’Administració local. 

L’informe emés per una firma privada d’auditoria, contractada pel 
Consorci, ha tingut per abast, segons hi consta, la realització de 
preguntes, principalment a les persones responsables dels afers 
financers i comptables, i en l’aplicació de procediments analítics i 
d’altres procediments de revisió. Afegeixen que una revisió limitada 
té un abast substancialment menor al d’una auditoria i, en 
conseqüència, no els permet obtenir seguretat que hagen arribat al 
seu coneixement tots els afers importants que podrien haver-se 
identificat en una auditoria, per la qual cosa no expressen una 
opinió d’auditoria, sinó una conclusió amb les excepcions següents: 

- El saldo que figura en l’epígraf del balanç “Creditors no 
pressupostaris”, per import de 30.944.000 euros, correspon a 
factures de proveïdors pendents d’aplicar a pressupost, si bé les dites 
factures sí que es troben registrades en comptabilitat financera. 

- El Consorci no ha facilitat als auditors la documentació suport de 
l’immobilitzat material adquirit amb anterioritat a l’1 de gener de 
2013 ni el corresponent inventari de béns actualitzat a 31 de 
desembre de 2013. 

 A més a més, l’Entitat no aplica l’amortització sobre els elements 
d’immobilitzat material i immaterial, contràriament al que exigeixen 
les normes comptables aplicables. 

- El Consorci no ha proporcionat als auditors conciliacions entre alguns 
conceptes de despesa del compte del resultat econòmic i patrimonial 
amb els corresponents conceptes pressupostaris de despeses. 

- Com a conseqüència de les pèrdues generades en els exercicis de 
2010 i 2011, els fons propis resulten negatius per import de 
44.254.000 euros. Aquesta situació indica l’existència d’una 
incertesa significativa sobre la capacitat de l’entitat per a mantenir 
les seues obligacions i per a garantir l’aplicació del principi de 
continuïtat, de manera que puguen realitzar els seus actius i liquidar 
els seus passius pels imports i segons la classificació amb què 
figuren en els comptes anuals a 31 de desembre de 2013. 

Podem afegir que l’informe d’auditoria de comptes anuals de 
l’exercici de 2012, emés per una firma d’auditoria contractada per la 
Intervenció General de la Generalitat, contenia setze limitacions a 
l’abast i sis excepcions, per la qual cosa no es va poder emetre una 
opinió d’auditoria. 
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En la revisió de la memòria del Consorci s’ha posat de manifest que 
no informa de la naturalesa i composició del saldo del compte 
“Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” i el seu 
possible efecte en el resultat pressupostari i en el romanent de 
tresoreria en cas d’haver-se imputat en l’exercici a la partida 
pressupostària corresponent. A més a més, la memòria no conté un 
quadre explicatiu de la conciliació del resultat econòmic i 
patrimonial amb el resultat pressupostari. Finalment, la memòria 
hauria de donar complida informació de la situació de desequilibri 
financer i patrimonial pel que fa al principi de gestió continuada. 

b) Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

El Consorci ha retut els seus comptes a tracés de la Intervenció 
General (apartat 3.2) l’1 d’agost de 2014, i no hi ha adjuntat 
l’informe d’auditoria de comptes anuals. 

L’informe d’auditoria de comptes anuals de l’exercici de 2012, emés 
per una firma d’auditoria contractada per l’IGG contenia una opinió 
favorable amb una excepció i una limitació a l’abast. 

Els comptes anuals del Consorci s’han elaborat segons el model 
previst en el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a 
l’Administració local. 

c) Consorci de Gestió del Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana 

El Consorci ha retut els seus comptes a través de la Intervenció 
General (apartat 3.2) l’1 d’agost de 2014, amb l’informe d’auditoria 
de comptes anuals emés per una firma privada d’auditoria 
contractada pel Consorci, amb una opinió favorable sense 
excepcions. 

Els comptes anuals de l’exercici han sigut formulats segons el 
model del Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes 
empreses. No obstant això, com a part integrant de la memòria 
s’inclou la liquidació del pressupost i l’estat del romanent de 
tresoreria. 

d) Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium 

El Consorci ha retut els seus comptes a través de la Intervenció 
General (apartat 3.2) l’1 d’agost de 2014, i no hi ha adjuntat 
l’informe d’auditoria de comptes anuals. 

L’informe d’auditoria de comptes anuals de l’exercici de 2012, emés 
per una firma d’auditoria contractada per l’IGG, contenia una opinió 
favorable amb un paràgraf d’èmfasi. 
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Els comptes anuals s’han elaborat segons els models previstos en el 
Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat. 

4.3 Incidències observades de caràcter general 

Com a resultat de la revisió efectuada, amb l’abast assenyalat en 
l’apartat 2.2, s’han observat les següents aspectes de caràcter general 
que afecten tots els consorcis fiscalitzats: 

a) Durant 2013, aquestes entitats no ha remés a la Sindicatura de 
Comptes la informació contractual establida en l’article 29 de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

b) A data de realització del present treball (octubre de 2014), no s’ha 
efectuat l’adaptació dels estatuts dels respectius consorcis al que 
disposa la disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992. El 
termini d’adaptació previst en la disposició transitòria sisena de la 
dita Llei finalitza el 31 de desembre de 2014. 

 Quant a això podem assenyalar la previsió legislativa recollida en la 
disposició addicional novena de la Llei 27/2013, per la qual cosa 
podrien quedar sens efecte els convenis vigents en cas de no 
adaptar-se al que disposa la dita Llei abans del 31 de desembre de 
2014. 

c) Llevat del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, la resta dels 
consorcis subjectes a control formal no compta amb una normativa 
pròpia que determine clarament el règim jurídic d’aplicació i de 
rendició de comptes. 

d) Els comptes anuals han sigut formulats segons les normes i models 
comptables distints, per la qual cosa s’ha desestimat l’elaboració 
d’estats financers agregats. 

e) Com indiquem en l’apartat 3.2, els comptes anuals dels consorcis 
de l’exercici de 2013 no han sigut integrats en el Compte General de 
la Generalitat ni han sigut objecte de l’auditoria pública efectuada 
per la Intervenció General de la Generalitat. 

En l’annex I d’aquest Informe s’adjunten els comptes anuals dels 
consorcis sotmesos a control formal i els informes d’auditora que han 
sigut remesos a aquesta Sindicatura. 

En els quadres 5.1 a 5.8 següents mostrem, expressats en euros, els 
balanços al tancament de l’exercici i els comptes de pèrdues i guanys. 
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CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ 

BALANÇ 

ACTIU  2013 2012 Variació 

A) Immobilitzat 32.302.950 26.734.221  20,8% 

II. Immobilitzacions immaterials  3.045.030 0  - 

III. Immobilitzacions materials  29.257.921 26.734.221  9,4% 

B) Despeses distribuir en diversos exercicis  109.295 0  - 

C) Actiu circulant  13.213.945 31.888.045  (58,6%) 

I. Existències  3.439.497 0  - 

II. Deutors  9.411.558 29.601.331  (68,2%) 

III. Inversions financeres temporals  74.970 355.810  (78,9%) 

IV. Tresoreria  287.920 1.930.904  (85,1%) 

Total actiu 45.626.190 58.622.266  (22,2%) 

        

PASSIU  2013 2012 Variació 

A) Fons propis (44.253.934) (15.392.417) (187,5%) 

I. Patrimoni  25.465.289 25.460.204 0,0% 

III. Resultats d’exercicis anteriors  (40.852.620) 0 - 

IV. Resultats de l’exercici (28.866.603) (40.852.620) 29,3% 

B) Provisions per a riscos i despeses 6.375.364 0 - 

C) Creditors a llarg termini 3.785.707 13.189.534 (71,3%) 

D) Creditors a curt termini 79.719.053 60.825.149 31,1% 

II. D’altres deutes a curt termini  16.954.411 10.581.000 60,2% 

III. Creditors  62.764.643 50.244.149 24,9% 

1.  Creditors pressupostaris  28.501.054 21.770.104 30,9% 

2.  Creditors no pressupostaris  30.944.237 24.293.122 27,4% 

4.  Administracions públiques  3.300.707 4.162.277 (20,7%) 

5.  D’altres creditors  18.645 18.645 0,0% 

Total passiu 45.626.190 58.622.266  (22,2%) 

Quadre 5.1 
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CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ 

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC I PATRIMONIAL 

DEURE 2013 2012 Variació 

A) Despeses 116.771.610 140.597.522 (16,9%)

2. Aprovisionaments (3.441.126) 0 -

3. Despeses de funcionament dels serveis i 
prestacions socials 

113.642.668 140.225.923 (19,0%)

a)  Despeses de personal 64.478.500 57.170.703 12,8%

b)  Prestacions socials 156.542 4.459 3.410,7%

c)  Dotacions per a amortització d’immobilitzat 0 0 -

d)  Variació de provisions de tràfic 0 2.693.248 (100,0%)

e)  D’altres despeses de gestió 38.731.843 73.529.128 (47,3%)

f)  Despeses financeres i assimilables 10.275.783 6.828.385 50,5%

4. Transferències i subvencions 194.704 371.599 (47,6%)

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 6.375.364 0 - 

Estalvi   7.423.098  

HAVER 2013 2012 Variació 

B) Ingressos 87.905.007 148.020.620 (40,6%)

1.  Ingressos de gestió ordinària 62.194.646 121.776.618 (48,9%)

2.  D’altres ingressos de gestió ordinària 230.458 5.041.594 (95,4%)

3.  Transferències i subvencions 24.343.523 21.202.408 14,8% 

4.  Guanys i ingressos extraordinaris 1.136.381 0 - 

Desestalvi 28.866.603     

Quadre 5.2 
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CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

BALANÇ 
 

  2013 2012 Variació 

A) Immobilitzat 2.385.137 428.971 456,0% 

I. Inversions destinades a l’ús general 2.355.450 348.000 576,9% 

II. Immobilitzacions immaterials 3.525 14.337 (75,4%) 

III. Immobilitzacions materials 26.162 66.634 (60,7%) 

C) Actiu circulant 3.027.085 2.467.279 22,7% 

II. Deutors  2.750.043 2.220.650 23,8% 

III. Inversions financeres temporals 7.392 0 - 

IV. Tresoreria 269.649 246.629 9,3% 

Total actiu 5.412.222 2.896.250 86,9% 

A)  Fons propis 2.496.569 (1.185.999) 310,5% 

I. Patrimoni  (110.616) (109.305) (1,2%) 

II. Patrimoni rebut en cessió 2.007.450 0 - 

III. Resultats exercicis anteriors (1.076.694) (1.113.473) 3,3% 

IV. Resultat de l’exercici 1.676.430 36.779 4.458,1% 

B)  Provisions per a riscos i despeses 0 24.808 (100,0%) 

C)  Creditors a llarg termini 0 65.434 (100,0%) 

D)  Creditors a curt termini 2.915.653 3.992.007 (27,0%) 

II. Deutes amb entitats de crèdit 65.433 247.290 (73,5%) 

III. Creditors 2.850.219 3.744.718 (23,9%) 

1. Creditors pressupostaris 2.728.849 1.799.853 51,6% 

2. Creditors no pressupostaris 53.785 1.906.614 (97,2%) 

4. Administracions públiques 43.800 38.251 14,5% 

5. D’altres creditors 23.785 0 - 

Total passiu 5.412.222 2.896.250 86,9% 

Quadre 5.3 
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CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC I PATRIMONIAL 

DEURE 2013 2012 Variació 
A)  Despeses 2.537.157 2.427.368 4,5% 

3.  Despeses de funcionament dels serveis i 
prestacions socials 

2.526.953 2.124.628 18,9% 

a)  Despeses de personal 610.648 583.476 4,7% 

c)  Dotacions per a amortització d’immobilitzat 59.504 46.833 27,1% 

d)  Variació de provisions de tràfic 324.487 0 - 

e)  D’altres despeses de gestió 1.522.004 1.468.900 3,6% 

f)  Despeses financers i assimilables 10.311 25.419 (59,4%)

4.  Transferències i subvencions 0 150.000 (100,0%)

5.  Pèrdues i despeses extraordinàries 10.204 152.740 (93,3%)

Estalvi 1.676.430 36.779 4458,1% 

 

HAVER 2013 2012 Variació 
B) Ingressos 4.213.587 2.464.147 71,0% 

1.  Vendes i prestacions de serveis 21.715 4.353 398,9% 

3.  Ingressos de gestió ordinària 3.875 0  

4.  D’altres ingressos de gestió ordinària 40.270 14.827 171,6% 

a)  Reintegraments 10.204 0 - 

c)  Ingressos accessoris i d’altres de gestió corrent 29.768 14.501 105,3% 

f)  D’altres interessos i ingressos assimilats 298 326 (8,6%)

5.  Transferències i subvencions 2.253.000 2.389.862 (5,7%)

6.  Guanys i ingressos extraordinaris 1.894.727 55.105 3.338,4% 

Desestalvi      

Quadre 5.4 
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CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D’ARTESANIA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

BALANÇ  

  2013 2012 Variació 

A) Actiu no corrent 530.273 552.505 (4,0%)

II. Immobilitzat intangible 81.589 87.913 (7,2%)

III. Immobilitzat material 448.685 464.592 (3,4%)

B Actiu corrent 398.249 283.327 40,6% 

III. Deutors  97.236 215.437 (54,9%)

VI. Periodificacions a curt termini 1.381 1.387 (0,5%)

VII. Efectiu i d’altres actius líquids 299.632 66.503 350,6% 

Total actiu 928.522 835.832 11,1% 

A) Patrimoni net 588.904 610.024 (3,5%)

A-1) Fons propis 59.615 58.503 1,9% 

Resultats exercicis anteriors 57.097 53.715 6,3% 

Resultat de l’exercici 2.518 4.788 (47,4%)

A-3) Subvencions, donacions i llegats 529.289 551.521 (4,0%)

C) Passiu corrent 339.618 225.808 50,4% 

II. Provisions a curt termini 0 73.000 (100,0%)

III. Deutes a curt termini 15.216 10.222 48,9% 

V. Creditors i d’altres comptes per a pagar  324.402 142.586 127,5% 

       Administracions públiques 155.352 48.491 220,4% 

       Creditors, efectes a pagar 169.050 58.672 188,1% 

       D’altres creditors 0 35.423 (100,0%)

Total passiu 928.522 835.832 11,1% 

Quadre 5.5 
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CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D’ARTESANIA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 

COMPTE DE PEÈRDUES I GUANYS 2013 2012 Variació 

5. D’altres ingressos d’explotació 447.509 517.439 (13,5%)

a) Ingressos accessoris i d’altres de gestió corrents 7.043 7.781 (9,5%)

b) Subvenc. d’explotació incorporades al resultat de l’exercici 440.466 509.658 (13,6%)

6. Despeses de personal (269.562) (353.911) (23,8%)

7.  D’altres despeses d’explotació (171.097) (155.459) 10,1% 

8. Amortització de l’immobilitzat (117.709) (119.231) (1,3%)

9. Imputació de subvenc. d’immobilitzat no financer i d’altres 117.709 118.147 (0,4%)

A) Resultat d’explotació 6.850 6.986 (1,9%)

12 Ingressos financers 166 451 (63,2%)

13. Despeses financeres  (3.659) (2.648) 38,2% 

B) Resultat financer (3.493) (2.197) (59,0%)

C) Resultat abans d’impostos 3.358 4.788 (29,9%)

17. Impost sobre beneficis (839) 0 -

D) Resultat de l’exercici 2.518 4.788 (47,4%)

Quadre 5.6 
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CONSORCI ESPACIAL VALENCIÀ 

BALANÇ 

  2013 2012 Variación 

A) Immobilitzat 2.565.732 1.622.021 58,2% 

II. Immobilitzacions immaterials 6.040 16.600 (63,6%) 

III. Immobilitzacions materials 2.559.691 1.605.421 59,4% 

C)  Actiu circulant 1.439.474 1.085.422 32,6% 

I. Existències 178.993 113.392 57,9% 

II. Deutors  308.399 74.182 315,7% 

III. Inversions financeres temporals 880.000 800.000 10,0% 

V. Tresoreria 72.082 97.848 (26,3%) 

Total actiu 4.005.206 2.707.443 47,9% 

A) Fons propis 3.375.437 2.063.262 63,6% 

II. Patrimoni rebut en cessió 2.602.197 1.500.000 73,5% 

IV. Resultats exercicis anteriors 563.262 529.201 6,4% 

V. Resultat de l’exercici 209.978 34.061 516,5% 

B) Ingressos distribuir en diversos exercicis 579.811 633.729 (8,5%) 

D) Creditors a curt termini 49.958 10.451 378,0% 

III. Creditors 49.958 10.451 378,0% 

1. Creditors pressupostaris 148 10.451 (98,6%) 

2. Creditors no pressupostaris 49.810 0 - 

Total passiu 4.005.206 2.707.443 47,9% 

Quadre 5.7 
  



Consorcis de la Generalitat. Exercici de 2013 
 

28 

CONSORCI ESPACIAL VALENCIÀ 

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC I PATRIMONIAL 

DEURE 2013 2012 Variació 

A) Despeses 824.060 668.004 23,4% 

1. Despeses de funcionament dels serveis i 
prestacions socials 

824.058 667.390 23,5% 

a) Despeses de personal 234.482 210.242 11,5% 

c) Dotacions per a amortització d’immobilitzat 244.502 202.292 20,9% 

e) D’altres despeses de gestió 344.838 254.851 35,3% 

f) Despeses financeres i assimilables 236 5 4.620,2% 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 2 614 (99,7%)

Estalvi 209.978 34.661 505,8% 

HAVER       

B) Ingressos 1.034.038 702.665 47,2% 

1. Ingressos de gestió ordinària 674.317 367.297 83,6% 

2. D’altres ingressos de gestió ordinària 26.902 18.873 42,5% 

f) D’altres interessos i ingressos assimilats 26.902 18.873 42,5% 

3. Transferències i subvencions 332.818 316.496 5,2% 

Desestalvi      

Quadre 5.8 

5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en el projecte d’informe de fiscalització del 
Consorci de l’Hospital General Universitari de València 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 del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual va tenir 
coneixement de l’esborrany d’informe individual de fiscalització 
corresponent a l’any 2013, aquest es va remetre al comptedant per tal 
que, en els terminis concedits, formulara al·legacions. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 
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1. El Consorci de l’Hospital General Universitari de València ha 
formulat 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 
individual. 

4. El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat 
que s’hi ha emés, que han servit d’antecedent perquè aquesta 
Sindicatura les estimara o les desestimara, s’incorporen com a 
annex II. 

 


