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1. ASPECTES LEGALS DE LA FISCALITZACIÓ 

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

2. COMPTES FISCALITZATS 

2.1 Compte General de la Generalitat 

El Compte General de la Generalitat de l’exercici de 2013 comprèn, 
segons l’article 73 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana (LHPGV), totes les operacions pressupostàries, 
patrimonials i de tresoreria realitzades durant l’exercici per la 
Generalitat, les entitats autònomes, les empreses públiques i les 
fundacions públiques, tot comptant amb els documents següents: 

a) El Compte de l’Administració de la Generalitat. 

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

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

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

e) Els comptes retuts per les fundacions públiques de la Generalitat. 

En compliment de l’article 75 de l'LHPGV, el 30 de juny de 2014 i en 
diversos lliuraments complementaris, la Intervenció General va 
presentar a la Sindicatura el Compte General de la Generalitat format 
pels comptes individuals dels ens que integren la Generalitat que, a 31 de 
desembre de 2013, eren els següents: 

a) L’Administració de la Generalitat 

b) Les entitats autònomes de caràcter administratiu: 

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

- Servei Valencià d’Ocupació i Formació 

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

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

- Institut Cartogràfic Valencià 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries 
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- Institut Valencià de la Joventut 

d) Les empreses públiques i d’altres ens públics: 

- Aeroport de Castelló, SL 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

- Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica 

- Agència Valenciana del Turisme 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU 

- Ciutat de la Llum, SAU 

- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SAU 

- CulturArts Generalitat 

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana 

- Radiotelevisió Valenciana, SAU 

- Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 

 Desenvolupaments Urbans per a Habitatge Protegits, SL 

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

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- Institut Valencià d'Acció Social 

- Institut Valencià d’Art Modern 

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

- Institut Valencià de Finances 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SAU 

- Patronat del Misteri d'Elx 

- Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU 

Reciclatge de Residus la Marina Alta, SA 

Reciclats i Compostatge “Piedra Negra”, SA 

e) Fundacions del sector públic de la Generalitat 

- Fundació Comunitat Valenciana – Regió Europea 

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

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

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

- Fundació de la CV per a la Investigació Agroalimentària 

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

- Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat 
Internacional de València 

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

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

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

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

- Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum (FCDL) 

Encara que no formen part del Compte General de la Generalitat, s'han 
presentat els comptes dels consorcis participats majoritàriament per 
l'Administració del Consell o les seues entitats autònomes. D'acord amb 
la Llei 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l'exercici de 2013, aquests consorcis són: 

- Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana  

- Consorci Hospitalari Provincial de Castelló  

- Consorci Gestió del Centre de Artesania de la CV 

- Consorci Hospital General Universitari de València  

- Consorci Espacial Valencià, Val Space Consortium  

Els comptes anuals de les anteriors entitats juntament amb els informes 
d'auditoria que, si s'escau, haja emès la Intervenció General i auditors 
privats són accessibles en la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública. 

D'acord amb l'article 1.2 de la Llei 11/2012, de 27 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat, els pressupostos de la Generalitat per a 
l'exercici de 2013, són el resultat de la integració dels pressupostos 
següents: 

a) El del sector Administració General, de la Generalitat 

b) Els de les entitats autònomes de la Generalitat 

c) Els de les societats mercantils de la Generalitat 
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d) Els de les entitats de dret públic de la Generalitat 

e) Els de les fundacions públiques de la Generalitat 

f) Els dels consorcis participats majoritàriament per l'Administració 
del Consell o les seues entitats autònomes. 

Els pressupostos inicials agregats, segons la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat de 2013, es resumeixen així, en milions d'euros: 
 

 
Administració 

Generalitat 
Entitats 

autònomes
Empreses 

públiques (1)
Fundacions 
públiques Consorcis

Despeses personal 4.868,7 63,9 211,8 37,7 158,9 

Despeses funcionament 2.603,1 15,3 469,2 28,6 96,8 

Despeses financeres 1.160,0 0,2 112,0 0,3 3,5 

Transferències corrents 2.665,9 165,5 3,6 0,0 1,2 

Inversions reals 317,3 15,6 94,4 16,3 8,8 

Transferències de capital 838,8 97,1 68,1 0,0 0,0 

Actius financers 183,9 0,0 257,7 0,0 0,2 

Passius financers 147,2 0,0 96,5 0,4 4,5 

Total pressupost 2013 12.784,9 357,5 1.313,2 83,5 273,7 

Total pressupost 2012 13.754,7 440,6 1.979,5 -- -- 

Variació 2013/2012 -7,1% -18,9% -33,7% -- -- 

(1) Societats mercantils i ens de dret públic 

Quadre 1 

És la primera vegada que s'aplega en la Llei de Pressupostos els 
corresponents a les fundacions públiques i els consorcis participats 
majoritàriament  per l'Administració del Consell o les seues entitats 
autònomes. 

2.2 Universitats públiques 

Tot i no formar part de la Generalitat, d'acord amb la Llei Orgànica 6/2001 
d’Universitats, la Sindicatura fiscalitza els comptes anuals de les 
universitats publiques de la Comunitat Valenciana, integrades per: 

- Universitat de València 

- Universitat Politècnica de València 

- Universitat d’Alacant 

- Universitat Jaume I 
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- Universitat Miguel Hernández d’Elx 

2.3 Cambres de comerç 

També hem fiscalitat el control formal dels comptes de les cambres de 
comerç de la Comunitat Valenciana, integrades per: 

- Cambra Oficial de Comerç i Indústria d’Alcoi 

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

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló 

- Cambra Oficial de Comerç i Indústria d’Oriola 

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València 

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

2.4 Diputacions provincials 

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

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

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

En el moment d’aprovació del present Informe, les tres diputacions 
havien presentat els seus comptes anuals a la Sindicatura mitjançant la 
“Plataforma per a la rendició telemàtica de les entitats locals” posada a 
disposició en la pàgina d’Internet de la Sindicatura de Comptes, i estan 
en execució els treballs relatius a l'elaboració de l'Informe dels Comptes 
Generals de les Entitats Locals corresponents a l’exercici de 2013. 
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3. PRINCIPIS APLICABLES A LA INFORMACIÓ FINANCERA I A LA GESTIÓ 
DELS RECURSOS PÚBLICS 

La gestió dels recursos públics està subjecta als següents principis: 

Principi de legalitat 

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

Principis comptables 

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

Principi comptable de gestió continuada 

El principi de gestió continuada aplegat en el PGCPG estableix que “es 
presumeix que continua l’activitat per temps indefinit. Per tant, l’aplicació 
d’aquests principis no anirà encaminada a determinar el valor de liquidació del 
patrimoni”. 

Principi d’estabilitat pressupostària 

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l’elaboració, 
aprovació i execució dels pressupostos i d'altres actuacions que afecten 
les despeses o ingressos es realitzarà en un marc d’estabilitat 
pressupostària, coherent amb la normativa europea. 

Principis d’eficàcia, eficiència i economia 

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

Principi de transparència 

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

4. OBJECTIUS I ABAST GENERAL DE LA FISCALITZACIÓ 

4.1 Objectius generals 

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

a) Determinar si la informació financera es presenta adequadament, 
d’acord amb els principis comptables que hi són d’aplicació. 

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

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials, i dels fons 
pressupostaris s’ha desenvolupat de forma econòmica i eficient. 

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

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

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

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

Conformement amb la disposició legal citada, el Consell de la Sindicatura 
va aprovar el 18 de desembre de 2013, i remetre a les Corts el 16 de gener 
de 2014, el Programa Anual d’Actuació de 2014, en el qual es 
determinaven els ens per a fiscalitzar, els tipus d’auditoria i abasts de 
cada fiscalització.  
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4.2 Abast general de la fiscalització 

Totes les fiscalitzacions que realitza la Sindicatura de Comptes es fan 
segons les disposicions legals, les normes tècniques d’auditoria i els 
acords del Consell de la Sindicatura i que es troben aplegades en el 
Manual de fiscalització accessible a traves de la seu electrònica de la 
Sindicatura. 

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

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

Hem fiscalitzat els ens següents, amb indicació del seu pressupost per a 
2013, en milions d'euros i les àrees específiques fiscalitzades, són: 

 
Administració   

Compte de l'Administració 12.784,9 Control general 

Entitats autònomes   

Agència V. de Foment i Garantia Agrària 211,3 Tresoreria i subvencions 

Servei Valencià d'Ocupació i Formació 105,4 Subvencions 

Empresas públiques    

Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. 284,4 Control formal i contractació 

EP de Sanejament d'Aigües Residuals de la CV. 190,5 Despeses d'explotació, inversions i 
gestió del cànon 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 167,2 Control formal i contractació 

Institut Valencià de Finances 135,3 Instruments financers 

Radiotelevisió Valenciana i RTVVSA 86,3 Control formal i contractació 

Institut V. de Competitivitat Empresarial 76,8 Control formal y subvenciones 

VAERSA 67,8 Control formal i contractació 

Entitat d'Infraestructures de la Generalitat 48,9 Control formal i contractació 

Agència Valenciana del Turisme 33,5 Contractació i subvencions 

CulturArts Generalitat 16,7 Control formal i contractació 

Aeroport de Castelló, SL 15,9 Control formal i contractació 

Ciutat de la Llum, SA 13,0 Control formal i seguiment 

Fundacions públiques   

Fundació per a la Investigació H. La Fe 14,8 Contractació i personal 

FISABIO 8,6 Contractació i personal 

Consorcis   

Consorci Hospital General Universitari de 
València 

196,1 Despeses de personal (revisió 
financera, legalitat i control intern) 
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L’abast definit com a “Despeses d’explotació” ha inclòs la revisió de totes 
les despeses d’explotació llevat de les despeses de personal i les 
amortitzacions. També ha inclòs la revisió dels comptes del balanç que 
s’hi relacionen. 

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

L’abast definit com a “Seguiment auditoria” ha consistit en la revisió 
detallada de les incidències i recomanacions posades de manifest en 
l’Informe de fiscalització de l’exercici de 2012 i la comprovació de la seua 
situació en 2013. 

A més de les fiscalitzacions específiques indicades, hem revisat que totes 
les entitats que tenen l’obligació de retre comptes a la Sindicatura, les 
hagen presentat en temps i forma, i que compleixen les formalitats 
exigides per la normativa aplicable. Hem analitzat l’informe d’auditoria 
realitzat per la Intervenció General en col·laboració amb empreses 
privades d’auditoria. Els resultats d'aquest control sobre les entitats de 
les quals no s'emet un informe de fiscalització específic, s'inclou en les 
respectives introduccions. 

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

4.3 Auditoria operativa i informes especials 

Pel que fa a l’auditoria operativa i, d’acord amb el que preveu el PAA2014, 
se n’han realitzat diversos treballs, alguns dels quals tenen un abast 
plurianual, i per això no estan inclosos en aquest Informe. 

En 2014 s’han emès els informes següents: 

- Consorci Hospital General Universitari de València. Auditoria de 
sistemes d'informació i de control intern: controls generals i gestió 
de la nòmina. Exercici de 2013. 

- Gestió de compres de la Conselleria de Sanitat. Auditoria dels 
sistemes d'informació i de control intern. Exercici de 2013. 
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- Registre de factures de la Generalitat. Auditoria dels sistemes 
d'informació i de control intern. Exercici de 2013. 

4.4 Metodologia de la fiscalització 

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

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

Les conclusions i recomanacions que es recullen en aquest Informe es 
basen en les evidències obtingudes en el curs de la fiscalització. 

5. CONCLUSIONS GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ DEL COMPTE 
GENERAL DE LA GENERALITAT DE L’EXERCICI DE 2013 

Com a conseqüència de la fiscalització del Compte General de la 
Generalitat de l’exercici de 2013 efectuada per aquesta Sindicatura de 
Comptes, posem de manifest les següents conclusions generals: 

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

 Com a resultat del treball efectuat, i amb els objectius i l’abast 
generals que assenyalem en l’apartat 4 anterior i els particulars que 
es fixen en els respectius informes individuals de fiscalització, el 
Compte General de la Generalitat de l’exercici de 2013 format pels 
documents que indica l’article 73 de la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana i que hem detallat en l’apartat 2 anterior, 
presenta, en general, la informació d’acord amb els principis 
comptables i amb la normativa legal aplicable, amb les reserves i 
excepcions que, si és el cas, apareixen convenientment detallades 
en les conclusions dels diferents informes individuals de 
fiscalització del sector públic autonòmic. 
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b) Pel que fa a les situacions de responsabilitat comptable 

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

 Les lleis orgàniques i de funcionament del Tribunal de Comptes 
defineixen el concepte de responsabilitat comptable, que ha sigut 
progressivament perfilat amb posterioritat per la jurisprudència, i 
es conforma sobre les següents característiques bàsiques, que han 
de presentar-se en cada cas de manera concurrent: 

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

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

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

- Que existisca una relació de causa efecte entre l’acció o 
omissió i el dany produït. 

 La competència jurisdiccional quant als procediments de 
responsabilitat comptable correspon al Tribunal de Comptes, les 
resolucions del qual en la matèria són susceptibles de recurs davant 
del Tribunal Suprem. 

 Aquesta Institució, —d’acord amb el contingut dels diversos 
informes individuals que componen aquest Informe, amb l’anàlisi 
de la documentació revisada, tenint en compte els abasts 
expressats en aquells informes i en l’exercici de la funció 
fiscalitzadora—, no ha trobat situacions en les quals pogueren 
concórrer les característiques bàsiques de la responsabilitat 
comptable, segons queda regulat en la secció 240 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

 Atès que aquesta Sindicatura no té competències jurisdiccionals i 
en compliment de l'article 4t.u de la Llei de la Sindicatura de 
Comptes, tots els informes de fiscalització són tramesos al Tribunal 
de Comptes a tal efecte. 
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c) Gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris 
de forma econòmica i eficient i grau d’eficàcia en la consecució dels 
objectius previstos 

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

 No obstant això, en informes separats, apleguem el treball realitzat 
per la Sindicatura en aquesta matèria. 

6. ASPECTES MÉS RELLEVANTS SORGITS EN LA FISCALITZACIÓ 

En l'informe del Compte de l'Administració expressem una sèrie de 
conclusions sobre la seua situació financera, la síntesi de les quals és la 
següent: 

a) No ha sigut possible verificar el saldo de l'immobilitzat del balanç a 
31 de desembre de 2013 que puja a 19.102,6 milions d'euros ni el seu 
impacte en el compte del resultat econòmic i patrimonial. 

 La comptabilitat dels col·legis i els seus equipaments, construïts per 
l'empresa pública CIEGSA, no ha sigut adequada i estan 
infravalorats els comptes "Altre immobilitzat material" en 2.352,7 
milions d'euros i "Resultats d'exercicis anteriors" en 1.816,0 milions 
d'euros. Els "Resultats de l'exercici" haurien de recollir una menor 
despesa per 536,7 milions d'euros. 

b) Els fons propis i el fons de maniobra a 31 de desembre de 2013 
presenten un import negatiu de 17.793,9 i 14.507,4 milions d'euros 
respectivament. 

c) Els comptes de 2013 no registren cap quantitat en concepte 
d'estimació d'interessos de demora que poguessen meritar-se per 
l'aplicació de l'article 216.4 del TRLCSP i altres causes. 

 La comptabilitat dels convenis amb l'FMI i amb les universitats 
públiques comportaria un passiu addicional de 899,5 milions 
d'euros. 

d) L'epígraf "Creditors no pressupostaris" del balanç recull 674,2 
milions d'euros corresponents a "Convenis deute sanitari" que 
haurien de reclassificar-se a comptes a llarg i curt termini amb 
entitats de crèdit. També caldria reclassificar als comptes 
corresponents de llarg termini. Els saldos dels comptes "PPF 
sistema públic universitari valencià" que pugen a 633,8 milions 
d'euros. 
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e) El balanç aplega 1.098,7 milions d'euros corresponents a despeses 
sanitàries pendents d'aplicar al pressupost i 95,8 milions d'euros 
per les factures de farmàcia del mes de desembre de 2013. 

f) La provisió per a insolvències s'hauria d'incrementar en 338,2 
milions d'euros per a cobrir la totalitat dels drets que s'estimen de 
cobrament dubtós.  

 En 2013 s'han anul·lat i cancel·lat drets d'exercicis anteriors per un 
total de 425,4 milions d'euros, incloent-hi 270,3 milions d'euros que 
figuraven com a "drets definits", que la Sindicatura havia sol·licitat 
anul·lar des del seu origen. 

g) La memòria del Compte de l'Administració és excessivament 
extensa, ja que inclou una informació molt detallada sobre 
assumptes, la importància relativa dels quals és escassa i no aporta 
informació suficient sobre d'altres aspectes que sí que són 
significatius, si atenem les normes comptables aplicables. La 
informació relativa als compromisos de despeses a càrrec 
d'exercicis posteriors, no recull els derivats d’alguns convenis i 
acords per import conjunt de, com a mínim, 1.348,0 milions d’euros, 
que s’hauran d’imputar anualment als exercicis prevists pels 
calendaris corresponents.  

h) L'increment experimentat en 2013 en els comptes representatius de 
l'endeutament financer es deu principalment al finançament 
obtingut per l'adhesió de la Comunitat Valenciana als mecanismes 
extraordinaris de finançament posat en marxa per l'Estat, (10.902,4 
milions d'euros en 2012 i 4.119,5 milions d'euros en 2013), així com 
a l'assumpció per part de la Generalitat de la titularitat de part del 
deute financer de les entitats que integren el sector públic 
empresarial i fundacional (4.552,6 milions d'euros en 2012 i 1.128,9 
milions d'euros en 2013). 

i) S'ha comptabilitzat (comptes 409 i 411) la quantitat de 241,7 milions 
d'euros en concepte d'imports pendents d'imputació pressupostària 
derivats de les ajudes concedides a l'empara del Pla d'Habitatge, 
corresponent a les anualitats de 2013 i anteriors. Aquests deutes 
han sigut convalidats per la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la 
Generalitat. 

j) En juliol de 2014 s'ha practicat i comunicat la liquidació definitiva 
dels recursos del sistema de finançament de les comunitats 
autònomes corresponent a l'exercici de 2012, de la qual resulta per 
a la Comunitat Valenciana un saldo positiu per un import de 955,9 
milions d'euros. 

A més de les conclusions generals que poden llegir-se en els distints 
informes individuals que componen l'Informe del Compte General de la 
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Generalitat, els aspectes més rellevants per considerar a fi de 
comprendre la informació econòmica i financera de la Generalitat, són 
els següents: 

a) Sobre l'evolució del resultat pressupostari 

L'evolució del resultat pressupostari en els últims exercicis segons els 
diferents comptes de l'Administració, ha sigut la següent: 

 

Concepte1 2009 2010 2011 2012 2013 

+ Drets reconeguts 13.136,1 11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8

- Obligacions reconegudes 15.101,7 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3

Resultat pressupostari -1.965,6 -2.857,3 -3.642,3 -6.222,5 -3.399,5

Quadre 2 

Les dades del quadre anterior s'han d'analitzar tenint en compte les 
consideracions següents: 

1. Els ingressos presenten una tendència decreixent i d'estancament 
en els últims anys com a conseqüència de la crisi econòmica 
general i del deficient sistema de finançament autonòmic que, 
com ha denunciat la Sindicatura en els seus últims informes 
penalitza de manera notable la Comunitat Valenciana. 

 El finançament insuficient provoca un major dèficit pressupostari 
i el consegüent increment de l'endeutament. L'articulació del 
finançament estatal mitjançant els mecanismes especials de 
finançament via endeutament, dificulta els objectius de dèficit i 
deute i la sostenibilitat financera futura de la Comunitat.  

  

                                                 
1  En el càlcul del resultat pressupostari sols s'inclouen els capítols 1 a 8 dels 

pressupostos d'ingressos i despeses. 
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La implantació del Registre de Factures de la Generalitat, permet 
exercir un control total sobre les factures rebudes dels proveïdors i 
comptabilitzar-les. 

3. D'altra banda, en 2013 s'ha comptabilitzat en el passiu del balanç el 
deute derivat de subvencions a l'habitatge pendents d'imputació 
pressupostària per un import de 242,2 (1) milions d'euros que, 
d'acord amb el principi de la meritació corresponen als exercicis 
següents: 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Subvenció concedida 3,5 61,1 68,4 84,1 21,7 3,4 (1) 

(1) Nota: la quantitat finalment contabilitzada va ser de 241,7 ja que la quantia formalitzada en 2013 va ser de 2,9. 

Quadre 4 

4. En 2012 es va produir un augment extraordinari de la despesa a 
causa de comptabilitzar en el capítol 8 de 1.601,5 milions d'euros 
corresponents a l'assumpció de deutes de les empreses i 
fundacions públiques per aplicació dels mecanismes especials de 
finançament de despeses d'exercicis anteriors. 

5. Les despeses reals tenen una tendència de contenció en el Compte 
de l'Administració més accentuada en 2012 i 2013. 

 Per a conèixer i comprendre l'evolució real de la despesa i del 
dèficit públic de l'Administració de la Generalitat cal tenir en 
compte, almenys, les circumstàncies indicades en els apartats 
anteriors. El resultat és el següent:  
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Concepte 2009 2010 2011 2012 2013 

Obligacions reconegudes 15.101,7 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3 

Ajust per despesa sanitària real 668,3 494,7 506,0 -1.186,2 -451,7 

Ajust per subvenció habitatge 61,1 68,4 84,1 21,7 3,4 

Ajust per subrogació deutes    -1.601,5  

Despesa real 15.831,1 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.539,0 

Quadre 5 

 El canvi de signe en l'"Ajust per despesa sanitària" que es produeix 
en 2012 i 2013 és deu al fet que durant aqueixos dos anys la xifra 
d'ONR ha disminuït en les quantitats que mostra el quadre anterior. 
El signe positiu significa que les ONR augmenten i han de sumar-se 
a les despeses comptabilitzades; el signe negatiu que resten de les 
despeses. 

 

 

 D'acord amb les dades del quadre 5, el resultat pressupostari 
estimat, periodificant les despeses segons la seua meritació serà: 
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Concepte 2009 2010 2011 2012 2013 

+ Drets reconeguts 13.136,1 11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8 

- Despesa real 15.831,1 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.539,0 

Resultat pressupostari estimat -2.695,00 -3.420,40 -4.232,40 -3.456,50 -2.951,20 

Quadre 6 

 

 

b) Sobre l'endeutament 

 L'evolució de l'endeutament en els últims anys d'acord amb el 
Butlletí Estadístic del Banc d'Espanya, ha sigut la següent: 

 

Endeutament  2009 2010 2011 2012 2013 

Milions d'euros 16.891 20.666 22.450 30.065 32.459 

Percentatge del PIB 16,1% 19,9% 22,0% 30,0% 32,5% 

Quadre 7 
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c) Per a un reflex adequat de la situació financera i patrimonial de la 
Generalitat en el seu conjunt s'haurien d'elaborar comptes 
consolidats. 

d) En relació amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària 

 L'informe sobre el grau de compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària, del deute públic i de la regla de la despesa de 
l'exercici de 2013 emès pel Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques (MHAP), l'11 d'abril de 2014, indica que el dèficit de la 
Comunitat Valenciana ha sigut del 2,33% del PIB, superior a 
l'objectiu de l'1,6% establit pel Consell de Ministres. 

Finalment, s'ha de destacar que la col·laboració dels responsables i del 
personal dels departaments en què s'ha desenvolupat la fiscalització ha 
sigut en qualsevol moment completa (en especial de la Intervenció 
General de la Generalitat), circumstància que ha facilitat la bona marxa 
dels treballs de fiscalització, el resultat del qual s'expressa en el present 
Informe. 

7. LES CORTS I LES ALTRES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT 

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

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

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

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

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

de 
Comptes 

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià 

de Cultura

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Comité 
Econòmic i 

Social 

Aprovació 07/10/2014 12/03/2014 25/02/2014 24/02/2014 28/02/2014 28/03/2014 24/02/2014

Remissió a la 
Sindicatura 

20/11/2014 -- 06/03/2014 28/02/2014 12/03/2014 13/05/2014 13/03/2014

Quadre 8 

La Sindicatura de Comptes, en compliment de l’article 78 del seu 
Reglament de Règim Interior, va remetre els seus comptes anuals de 
2013, juntament amb un informe d’auditoria independent, a les Corts el 
15 d'abril de 2014. També van ser publicats en la seu electrònica de la 
Sindicatura i en el Butlletí Oficial de les Corts de 7 de maig de 2014. 

Les Corts van publicar els seus comptes anuals de 2013 en el Butlletí 
Oficial de les Corts el 7 de novembre de 2014. 

Els comptes anuals individuals de totes les institucions incloïen els 
documents següents: 

- Balanç 

- Compte del resultat econòmic i patrimonial 

- Liquidació del pressupost: 

 Liquidació de l’estat de despeses 

 Liquidació de l’estat d’ingressos 

 Resultat pressupostari 

- Memòria 

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

Entitat 
Crèdits 
inicials 

Modifica-
cions 

Crèdits 
definitius

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Paga-
ments 

Grau 
d'exe-
cució 

Grau 
de com-
pliment 

Les Corts  27,6 3,0 30,6 23,9 22,5 78,2% 94,3% 

Sindicatura de Comptes 6,1 0,7 6,8 5,9 5,9 86,5% 99,6% 

Síndic de Greuges 3,4 0,0 3,4 3,1 3,0 90,1% 97,5% 

Consell V. de Cultura 1,5 0,0 1,5 0,9 0,9 61,1% 98,9% 

Consell Jurídic Consultiu 2,5 0,0 2,5 2,3 2,2 90,5% 94,2% 

Acadèmia V. de la Llengua 3,3 0,6 3,9 2,8 2,7 72,0% 97,9% 

Comité Econòmic i Social 0,8 0,0 0,8 0,8 0,6 96,1% 81,6% 

Quadre 9 
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I el resultat pressupostari: 

 

Entitat 
Resultat 

pressupostari 
de l'exercici 

Superàvit o 
dèficit de 

finançament 
de l'exercici 

Les Corts  3,8 6,8 

Sindicatura de Comptes 0,2 0,2 

Síndic de Greuges -0,1 -0,1 

Consell V. de Cultura 0,6 0,6 

Consell Jurídic Consultiu 0,2 0,2 

Acadèmia V. de la Llengua -1,7 -1,1 

Comité Econòmic i Social 0,0 0,0 

Quadre 10 

El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2013 és el següent: 

 

 
Les 

Corts  

Sindicatura 
de 

Comptes 

Síndic 
de 

Greuges 

Consell 
Valencià 

de 
Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Comité 
Econòmic 

i Social 

1.  (+) Drets pendents de cobram. 10,0 0,4 0,0 1,1 0,5 0,1 1,1 

2. (-) Obligacions pendents de pagam. 3,0 0,5 0,3 0,0 0,2 0,2 1,1 

3. (+) Fons líquids 1,0 1,0 0,6 0,3 0,3 1,8 0,1 

 Romanent de tresoreria  8,0 0,9 0,4 1,4 0,5 1,7 0,1 

Quadre 11 

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

D'altra banda, cal indicar que tal com expressen les memòries de les 
comunitats autònomes, de les Corts i del Consell Valencià de Cultura, hi 
ha diferències significatives entre el pendent de cobrament pels drets 
reconeguts de la dotació anual que la Generalitat ha de transferir i la 
informació que aplega la liquidació del Compte General de la Generalitat, 
en relació amb el pendent de la pagament de la Generalitat a les dues 
institucions. 

Els comptes de totes aquestes institucions s’inclouen com a annex digital 
al present Informe. 
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Com a notes noves i destacables cal citar l'aprovació en 2014 dels 
documents següents: 

a) Acord de 26 d'agost de 2014 de la Mesa de les Corts sobre les 
normes de fiscalització de les despeses que hagen de finançar-se a 
càrrec al pressupost de les Corts. 

b) Acord de 26 d'agost de 2014 de la Mesa de les Corts sobre les 
normes del règim econòmic i pressupostari de les Corts. 

c) Acord de 26 d'agost de 2014 de la Mesa de les Corts sobre la 
modificació dels estatuts de govern i règim interior de les Corts. 

Aquestes normes, es especial l'Acord de la Mesa de les Corts sobre les 
normes del règim econòmic i pressupostari de les Corts, impliquen un 
avanç fonamental en el règim de transparència i rendició de comptes de 
les Corts, ja que estableixen un règim de control intern completament 
nou i preveuen la fiscalització a posteriori dels comptes de les Corts per 
part de la Sindicatura de Comptes que està entre els més avançats del 
nostre país. 

8. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

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

“Un. En l’exercici de la seua funció fiscalitzadora la Sindicatura de 
Comptes proposarà les mesures que considere que s’han d’adoptar per a 
la millor gestió econòmica i administrativa del sector públic valencià, 
així com aquelles més idònies per a aconseguir un més eficaç control 
d’aquest sector. 

Dos. La Sindicatura de Comptes comunicarà, als organismes controlats, 
el resultat del control, i aquests estaran obligats, dins dels terminis 
concedits, a respondre i posar en coneixement de la Sindicatura de 
Comptes les mesures adoptades en base a les verificacions de control 
efectuades. 

Tres. La Sindicatura de Comptes informarà a les Corts Valencianes del 
grau de compliment de les seues actuacions de control per part dels 
organismes controlats.” 

En compliment d’aquesta disposició i com una part important del treball 
efectuat, els informes de la Sindicatura de Comptes inclouen un apartat 
en el qual es recullen les recomanacions considerades més rellevants per 
a millorar determinats aspectes de procediment, de la gestió o dels 
sistemes de control intern, que han sorgit en la realització de les 
distintes fiscalitzacions. 
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En el curs dels treballs s’ha sol·licitat als responsables dels distints ens 
fiscalitzats que informaren de les mesures correctores adoptades per a 
resoldre les deficiències assenyalades en els informes de fiscalització de 
l’exercici de 2011 i aplicar-hi les recomanacions efectuades. 

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

9. ESTRUCTURA DE L’INFORME 

El present Informe sobre el Compte General de l’exercici de 2013 té la 
següent estructura: 

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

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

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

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

- El volum V conté els informes de fiscalització dels consorcis 
participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les 
seues entitats autònomes. 

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

10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

Posteriorment, en compliment d’allò que Ple de les Corts Valencianes va 
acordar en la reunió del 22 de desembre de 1986, així com de l’acord del 
Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual va tenir coneixement 
de l’esborrany de l’Informe de fiscalització, corresponent a l’any 2013, 
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aquest es va remetre al comptedant perquè, en el termini concedit, en 
formulés al·legacions. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 



 

 

 

 

COMPTE DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

 

  



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2013 

35 

1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, la 
fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si el Compte de 
l’Administració de la Generalitat de l’exercici de 2013 es presenta 
adequadament, d’acord amb els principis comptables que hi són 
d’aplicació, així com verificar el compliment de la legalitat vigent de la 
gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici. 

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

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte de l'Administració de la Generalitat està format pel balanç a 
31 de desembre de 2013, el compte del resultat econòmic i patrimonial, 
l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a 
l'exercici acabat en la data esmentada, i s'adjunta íntegrament en 
l'annex I d'aquest Informe. Aquest Compte ha sigut presentat a aquesta 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat 
(IGG), d'acord amb la normativa d'aplicació, el 30 de juny de 2014. 

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

A fi de millorar el control intern es van adoptar distintes mesures que 
han sigut revisades. A tal efecte, el present Informe ha de ser llegit 
conjuntament amb els dos següents, d'auditoria dels sistemes 
d'informació i de control intern, que s'emeten de manera separada: 

- Gestió de Compres de la Conselleria de Sanitat. La conclusió general 
d'aquest informe és que el nivell de control existent en els 
procediments de gestió de compres i en els sistemes d'informació 
no aporta un nivell de confiança raonable per a garantir-ne la 
correcta execució, l'adequada comptabilització de les transaccions 
realitzades i la validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i 
disponibilitat de la informació. 
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L'informe detalla les debilitats més importants de control intern, 
entre les quals cal destacar la insuficient i no realista assignació 
pressupostària de les despeses per a compres de béns i serveis 
necessaris en la gestió de la sanitat pública.      

- Registre de Factures de la Generalitat. La conclusió general d'aquest 
Informe és que el nivell de control implantat en els sistemes 
d'informació i en els procediments de gestió del Registre de 
Factures de la Generalitat a la data de finalització del treball (juliol 
de 2014) aporta un nivell de confiança raonable per a garantir-ne la 
correcta execució, l'adequada comptabilització de les operacions 
realitzades i la validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i 
disponibilitat de la informació relacionada, amb l'excepció següent: 

La implantació de procediments de gestió i comptabilització 
excepcionals, tant d’automatitzats com de manuals, per al registre i 
comptabilització de factures incloses en els mecanismes de 
pagament a proveïdors aprovats pel Govern Central, va fer que 
alguns dels controls definits en el procés de registre i 
comptabilització de factures no hagen sigut plenament efectius 
durant tot l'exercici 2013. 

L'informe també assenyala que el desenvolupament i implantació 
de l'aplicació RUF es va materialitzar en terminis excessivament 
breus marcats per la normativa aprovada, la qual cosa va generar 
algunes incidències en el disseny de l'aplicació i càrregues inicials 
de dades, que s'han solucionat posteriorment.  

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D'acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1, i 
amb l'enfocament descrit en l'apartat 2.1, s'ha revisat el compliment, per 
part de l'Administració de la Generalitat, de la legalitat vigent en la gestió 
dels fons públics durant l'exercici acabat el 31 de desembre de 2013. 

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

General/pressupostària 

- 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 
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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). 

- Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional (reprodueix el Decret Llei 7/2012). 

- Decret Llei 6/2013, de 8 de novembre, del Consell, pel qual es 
concedeix un suplement de crèdit de 878,9 milions d'euros. 

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

- Llei de la Generalitat 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
per a l'exercici 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. 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures 
Urgents de Règim Econòmic i Financer del Sector Públic Empresarial 
i Fundacional. 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la 
Generalitat, pel qual s'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. 

- Decret 24/1998, de 10 de març, del Govern Valencià, pel qual es 
regulen els fons de caixa fixa. 

- Ordre de 17 d'abril de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Administració Pública, que desenvolupa el Decret 24/1998. 
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Contractació 

- Reial 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, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega 
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 pel Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny. Els dits 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, que aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
Fins que s'aprove el desplegament reglamentari de la nova Llei, 
continuarà en vigor, mentre 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 11/2013, de 17 de juny, i Ordre de 22 de maig de 2001, de la 
CEHE, per les quals es dicten les 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 
contractació de les entitats del sector públic valencià, tant 
d’autonòmic com de local.  

Personal de l'administració 

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

- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 
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- Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat per 
Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. 

Endeutament i estabilitat pressupostària 

- Decret 34/2013, de 22 de febrer, del Consell, pel qual s'autoritza la 
creació de deute públic de la Generalitat durant l'any 2013. 

- 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 desplegament de la llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en vigor en allò que no s'opose a la Llei Orgànica 
2/2012.  

Comptabilitat  

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

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

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. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 2.1 
anterior, s'han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que 
afecten, o podrien afectar, de manera significativa l'adequació del 
Compte de l'Administració de la Generalitat de l'exercici 2013 als 
principis comptables que hi són d’aplicació:  

a)  Per les raons assenyalades en informes anteriors, no és possible 
verificar el saldo de l'immobilitzat del balanç a 31 de desembre de 
2013, que és de 19.102,6 milions d'euros, ni del seu impacte en el 
compte del resultat econòmic i patrimonial del dit exercici (vegeu 
apartats 5.2.1 i 5.3). 
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b) El compte del resultat econòmic patrimonial i el passiu del balanç 
no apleguen cap quantitat en concepte d'estimació dels interessos 
de demora que es poguessen produir per l'aplicació de l'article 216.4 
del TRLCSP i altres causes. Encara que es desconeix l'import exacte 
que finalment pogués ser exigible, la dita quantitat podria ser 
significativa. (Apartat 8.5). 

c) Com en anys anteriors, el registre en la comptabilitat financera de 
les infraestructures (col·legis) i els seus equipaments, executats per 
l'empresa pública CIEGSA per encàrrec de la Conselleria d'Educació, 
no ha sigut adequat, ja que haurien d'haver sigut comptabilitzades 
en comptes d'immobilitzat material i no de despeses. En 
conseqüència, el compte 229 “D’altre immobilitzat material” està 
infravalorada en 2.352,7 milions d'euros, el compte 120 “Resultats 
d'exercicis anteriors” també es troba infravalorat en 1.816,0 milions 
d'euros i el compte 129 “Resultats de l'exercici” hauria d'aplegar 
una despesa menor per 536,7 milions d'euros (vegeu apartat 5.2.2). 

Cal assenyalar que 2013 és el primer exercici en què el pendent de 
pagament per l'Administració a CIEGSA, 771,0 milions d'euros que 
figuren en el compte 409, coincideix amb el pendent de cobrament 
que es mostra en els comptes anuals de la dita empresa.    

d) El compte 411 “Creditors periodificació despeses pressupostàries” 
del passiu del balanç a 31 de desembre de 2013 mostra un saldo de 
1.855,6 milions d'euros. Pel que fa als “Convenis deute sanitari”, i 
segons s'indica en informes anteriors, el seu saldo de 674,2 milions 
d'euros hauria de reclassificar-se en els comptes corresponents a 
llarg i curt termini amb entitats de crèdit, tal com s'assenyala en 
l'apartat 5.9.3.a). 

També s’haurien de reclassificar en els comptes corresponents de 
llarg termini, segons s'indica en aquest mateix apartat, els saldos 
dels comptes “PPF sistema públic universitari valencià”. 

 D'altra banda, i en relació amb el deute sanitari, figuren 1.098,7 
milions d'euros en el compte 409 “Creditors per operacions 
pendents d'aplicar a pressupost” del passiu del balanç a 31 de 
desembre de 2013 (vegeu apartat 5.9.2b). 

e) El concepte “Despeses meritades no vençudes”, que forma part del 
compte 411 indicat adés, comprén 95,8 milions d'euros 
corresponents a les factures de farmàcia del mes de desembre de 
2013. D'altra banda, en el pressupost de despeses de l'exercici de 
2013 s'han reconegut obligacions corresponents a factures de 
farmàcia de quatre mesos de 2012 per import de 372,7 milions 
d'euros. Aquestes imputacions tenen efectes sobre el resultat 
pressupostari (apartat 7.4) i el romanent de tresoreria (apartat 10.2). 
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f) Com en exercicis anteriors, per a una interpretació adequada de 
l'endeutament financer comptabilitzat en el passiu del balanç cal 
tenir en compte, a més de la reclassificació indicada del compte 
411, la comptabilització dels convenis amb l’FMI i amb les 
universitats públiques que es comenta en l'apartat 10.5, que 
representaria un passiu addicional de 899,5 milions d'euros. 

g) Després de la procedent anul·lació dels drets definits d'exercicis 
anteriors, recomanada per la Sindicatura, la provisió per a 
insolvències ha de cobrir la totalitat dels drets que s'estimen de 
cobrament dubtós, i en aquest sentit es considera que hauria 
d'augmentar-se en l'import de 338,2 milions d'euros pels conceptes 
següents: els drets pendents de cobrament reconeguts en els 
exercicis 2008 i anteriors no coberts per la provisió, 147,0 milions 
d'euros, tenint en compte els seus possibles graus de realització; 
quant al pendent de cobrament dels exercicis 2009 a 2012, els drets 
de fons europeus que van ser comptabilitzats mitjançant previsions 
d'ingressos, l'import pendent dels quals a 31 de desembre de 2013 
puja a 191,2 milions d'euros. (Apartat 10.6). 

h) La memòria del Compte de l'Administració és extensa (comprén un 
total de 885 pàgines) pel fet que inclou informació molt detallada 
sobre assumptes la importància relativa dels quals en termes 
comptables és escassa, i hauria de completar-se amb la informació 
sobre altres aspectes significatius conformement a les normes 
comptables d'aplicació (vegeu apartat 10.1). 

 D'altra banda, la informació relativa als compromisos de despeses 
amb càrrec a exercicis posteriors no aplega els derivats d'alguns 
convenis i acords per import conjunt d'almenys 1.348,0 milions 
d'euros, que hauran d'imputar-se anualment als exercicis previstos 
pels calendaris corresponents (apartat 10.5). 

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

A més a més, indiquem tot seguit altres aspectes d'interés que s’han 
posat de manifest en el curs de la fiscalització efectuada: 

i) Tal com s'indica en la nota 2.1 de l'apartat 1 de la memòria del 
Compte de l'Administració, a 31 de desembre de 2013 els fons 
propis presenten un import negatiu de 17.793,9 milions d'euros, que 
està originat pels resultats negatius de 2013 units als d'exercicis 
anteriors, que no són compensats amb la xifra de patrimoni. 
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 D'altra banda, segons s'indica en l'apartat 5.1 de l'Informe, el fons 
de maniobra de l'Administració arriba al tancament de l'exercici a 
l'import negatiu de 14.507,4 milions d'euros, amb el consegüent 
impacte en la situació de liquiditat o solvència a curt termini de 
l'Administració. 

 En el subsistema comptable pressupostari, cal assenyalar els 
imports negatius en el resultat pressupostari (apartat 7.4) i en el 
romanent de tresoreria (apartat 10.2). 

j) Segons s'indica en l'apartat 5.3.1.3, durant l'exercici 2013 la 
Generalitat ha assumit la titularitat de deutes d'ens públics per un 
total de 1.128,9 milions d'euros. La major part de l'assumpció 
correspon a deute financer per subrogació de préstecs, que 
representa el 54,5%. El Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) 
representa el 40,1%, destinat a obligacions per operacions 
financeres dels ens públics. Finalment, l'assumpció derivada de les 
obligacions comercials d'ens públics ateses per les dues fases del 
mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors ha representat 
el 5,4% del total assumit. 

 Com a resum dels dos anys d'aplicació dels mecanismes 
extraordinaris de finançament, 2012 i 2013, es poden indicar les 
dades següents: 

- El deute assumit dels ens públics ha pujat un total de 5.681,5 
milions d'euros (4.552,6 milions en 2012 i 1.128,9 milions en 
2013). 

- El finançament total utilitzat dels mecanismes extraordinaris 
estatals ha sigut de 15.021,9 milions d'euros (10.902,4 milions 
en 2012 i 4.119,5 milions en 2013). 

- S'ha capitalitzat deute assumit d'ens públics en el compte 250 
per un total de 2.222,3 milions d'euros (1.101,5 milions en 2012 
i 1.120,8 milions en 2013). La resta del deute assumit figura 
com a drets de crèdit a llarg termini (compte 252) i a curt 
termini (compte 542), o ha sigut descomptat de les 
transferències de cada exercici (comptes del subgrup 65). 

 El significatiu increment experimentat durant 2013 en els comptes 
representatius de l'endeutament financer s'ha degut principalment 
al finançament obtingut per l'adhesió de la Comunitat Valenciana 
als diversos mecanismes extraordinaris de finançament posats en 
marxa per l'Estat, així com a l'assumpció per la Generalitat de la 
titularitat de part del deute financer de les entitats que integren el 
sector públic empresarial i fundacional. (Apartat 11.1). 
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k) S'ha comptabilitzat en el compte 409, amb càrrec a despeses 
extraordinàries, la quantitat de 238,8 milions d'euros en concepte 
d'imports pendents d'imputació pressupostària derivats de les 
ajudes concedides a l'empara del Pla d’Habitatge, corresponent a les 
anualitats de 2012 i anteriors, més 2,9 milions d'euros a càrrec de 
despeses corrents de 2013 per l'anualitat del dit exercici. 

 La comptabilització realitzada en 2013 s'analitza en l'apartat 5.9.2, 
indicant-se que és raonable, si bé la informació en la memòria 
hauria de completar-se amb els aspectes més importants 
d'aquestes operacions, en línia amb el que destaca la Sindicatura en 
aquest Informe.  

 Segons el que disposa la Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la 
Generalitat, haurien d'aplicar-se als crèdits del pressupost vigent de 
2014 les obligacions derivades de les dites ajudes. A tal efecte 
s'entén que el reconeixement pressupostari de les obligacions 
haurà d’estar precedit de les comprovacions pertinents sobre els 
expedients, tant les relatives al compliment pels beneficiaris dels 
requisits i de la justificació de les ajudes, com de la seua 
fiscalització per l’IGG, respectant el que disposa l'article 28 del 
TRLHPG, mitjançant la revisió dels actes d'adquisició de 
compromisos, en els respectius exercicis en què van ser concedides 
les ajudes en quantia superior als crèdits consignats en les partides 
corresponents, i considerant el que disposa l'article 59.bis del text 
legal esmentat.   

l) En juliol de 2014 s'ha practicat i comunicat la liquidació definitiva 
dels recursos del sistema de finançament de les comunitats 
autònomes i de la participació en els fons de convergència 
autonòmica regulats en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, 
corresponent a l'exercici 2012, de la qual resulta a la Comunitat 
Valenciana un saldo positiu per import de 955,9 milions d'euros 
(vegeu apartat 9.3). 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

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

a) La fiscalització de la contractació ha posat de manifest 
determinades incidències en la tramitació i execució d'alguns dels 
expedients revisats, que es detallen en l'apartat 12.5 de l'Informe, 
entre les quals ha de destacar-se que, en un percentatge important, 
els pagaments de les factures s'han realitzat, o estan pendents de 
realitzar, després del termini legalment aplicable. També cal 
assenyalar la tramitació inadequada per emergència de dos 
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expedients i la insuficient justificació en un altre expedient 
d'eximir el contractista per a presentar garantia definitiva. 

b) La revisió del compliment de la normativa aplicable a la concessió i 
gestió de transferències i subvencions ha posat de manifest algunes 
incidències, que es comenten en l'apartat 8.4 de l'Informe, entre les 
quals destaquen les de la línia T5462 i les quatre línies de l’FMI.  

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

c) En 2013 s'han aprovat quatre modificacions pressupostàries (tres 
per generació i una per suplement), per import de 1.663,2 milions 
d'euros, a fi de dotar els crèdits necessaris per al reconeixement i 
pagament de les obligacions ateses mitjançant els mecanismes 
extraordinaris de finançament. Del total d'aquestes modificacions, 
1.247,9 milions d'euros s'han destinat a dotar crèdits per a despeses 
realitzades, en 2013 o en exercicis anteriors, sense consignació 
pressupostària. La resta, 415,4 milions d'euros, s'ha utilitzat 
principalment per a incrementar els fons patrimonials dels ens o 
consignar-los com a crèdits enfront d’aquests. En l'apartat 7.3.c) es 
comenten els aspectes més significatius d'aquestes modificacions. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Activitat i estructura organitzativa bàsica 

La informació sobre l'activitat i estructura organitzativa bàsica de 
l'Administració de la Generalitat figura en l'apartat 4.A.1 de la memòria 
del Compte de l'Administració. Els aspectes més importants d'aquesta 
informació, amb especial incidència en l'exercici 2013, els resumim tot 
seguit. 

L’Administració de la Generalitat actua amb personalitat jurídica única, 
si bé, per a millor compliment de les seues finalitats, s’estructura en 
conselleries, que tenen encomanada la gestió de determinades matèries. 
L'any 2013, les conselleries estaven determinades pel Decret 19/2012, de 
7 de desembre, del president de la Generalitat, i la seua estructura 
orgànica pel Decret 179/2012, de 14 de desembre, del Consell, modificat 
posteriorment pel Decret 72/2013, de 14 de juny, així van quedar en les 
vuit següents: 
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Conselleries exercici 2013 (decret 19/2012) 
Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua 

Hisenda i Administració Pública 

Infraestructures, Territori i Medi Ambient 

Sanitat 

Economia, Indústria, Comerç i Ocupació 

Benestar Social 

Educació, Cultura i Esport 

Governació i Justícia 

Quadre 4.1 

En l'àmbit sanitari, els pressupostos de despeses dels programes 
d'assistència sanitària de la Conselleria de Sanitat (PASCS) estan 
plenament integrats en el Compte de l'Administració, i la secció “Agència 
Valenciana de Salut” (AVS) s’ha configurat dins de la dita Conselleria. 

Pel que fa a l'anomenada administració institucional de la Generalitat, 
està formada per una sèrie d'entitats públiques que depenen d'alguna 
Conselleria. La regulació del sector públic instrumental s'efectua en 
l'article 5 del TRLHPG. 

El sector públic autonòmic es troba en fase de reestructuració d'acord 
amb criteris de racionalització i contenció del despesa pública. En 2012, i 
com a continuació dels acords adoptats en els exercicis 2010 i 2011, es va 
aprovar el Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat. Després de la pertinent tramitació 
parlamentària del dit Decret Llei 7/2012, el 21 de maig de 2013 es va 
aprovar la Llei 1/2013, de la Generalitat, de Mesures de Reestructuració i 
Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la 
Generalitat. En aplicació d'aquesta Llei s'han suprimit o extingit 
determinats organismes públics, que es detallen en la memòria. 

L'activitat de la Generalitat i de les seues entitats dependents es concreta 
en plans econòmics en els quals es plasmen els seus recursos i objectius. 
Anualment s’elaboren els pressupostos en què es consignen les 
previsions d'ingressos i despeses. Pel que fa a l'exercici 2013, els 
pressupostos es van aprovar mitjançant la Llei 11/2012, de 27 de 
desembre. 

4.2 Règim pressupostari i comptable 

La informació sobre l'organització comptable figura en l'apartat 4.A.2 de 
la memòria del Compte de l'Administració. 

La normativa reguladora s'ha detallat en l'apartat 2.2 anterior; en l'àmbit 
pressupostari destaca el TRLHPG. 
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Aquesta norma preveu en l'article 65 que la Generalitat, les seues 
entitats autònomes, empreses públiques i fundacions públiques estan 
subjectes al règim de comptabilitat pública, la qual cosa representa, 
entre altres obligacions, la de retre comptes de les respectives 
operacions, qualsevulla que siga la seua naturalesa, a la Sindicatura de 
Comptes a través de la Intervenció General de la Generalitat. 

4.3 Publicitat del Compte de l'Administració 

Com a fase prèvia a la rendició del Compte General, la regla 34.2 de la 
Instrucció de Comptabilitat preveu que l’IGG presente la liquidació del 
pressupost corrent en el termini establit en l'article 48 del TRLHPG 
incloent-hi els estats de resultat pressupostari i de romanent de 
tresoreria, dels quals pel que fa a l'exercici 2013 el Consell ha pres nota 
segons Acord d'11 d'abril de 2014, publicat en el DOCV de 14 d'abril. El 
Consell acorda també que, a fi de fer complir el principi d'equilibri 
pressupostari i financer, la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública 
(CHAP) proposarà les mesures necessàries. 

La regla 35 de la Instrucció de Comptabilitat assenyala que l’IGG, en el 
termini d'un mes des de la formació dels comptes anuals de la 
Generalitat, manarà publicar en el DOCV la informació continguda en el 
resum dels comptes anuals definit en la regla 34 d'aquesta Instrucció. La 
dita publicació es va efectuar mitjançant resolució de 31 de juliol de 2014 
del conseller d’Hisenda i Administració Pública (DOCV de 4 de setembre). 

En la pàgina web institucional de l’IGG es publiquen els Comptes Generals 
de la Generalitat, juntament amb els informes de l’IGG corresponents. 

5. BALANÇ 

5.1 Aspectes generals 

El balanç de l'exercici 2013, amb les xifres de l'exercici 2012 a efectes 
comparatius, figura en l'apartat 1 del Compte de l'Administració, i es 
mostra en els següents quadres, en milions d'euros, amb el càlcul de les 
variacions interanuals: 
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ACTIU 31-12-2013 31-12-2012 Variació 

A) IMMOBILITZAT 19.102,6 19.756,6 (3,3%)

I. Inversions destinades a l’ús general 9.255,2 9.093,0 1,8% 

1. Terrenys i béns naturals 248,3 242,2 2,5% 

2. Infraestructures i béns destinats a l’ús general 4.441,1 4.299,5 3,3% 

4. Béns del patrimoni històric, artístic i cultural 170,7 156,2 9,3% 

5. Edificis i d’altres construccions 4.395,0 4.395,0 0,0% 

II. Immobilitzacions immaterials 1.061,4 1.022,8 3,8% 

1. Despeses d’investigació i desenvolupament 56,2 56,4 (0,4%)

3. Aplicacions informàtiques 217,9 193,6 12,6% 

4. Propietat intel·lectual 0,3 0,3 0,0% 

5. Drets s/béns en règim d’arrendament financer 1,5 1,5 0,0% 

6. D’altre immobilitzat immaterial 785,5 771,0 1,9% 

III. Immobilitzacions materials 5.131,6 5.044,1 1,7% 

1. Terrenys i construccions 3.182,1 3.117,6 2,1% 

2. Instal·lacions tècniques i maquinària 615,9 610,8 0,8% 

3. Utillatge i mobiliari 520,9 517,6 0,6% 

4. D’altre immobilitzat 812,8 798,1 1,8% 

V. Inversions financeres permanents 3.654,4 4.596,7 (20,5%)

1. Cartera de valors a llarg termini 5.192,6 4.217,2 23,1% 

2. D’altres inversions i crèdits a llarg termini 737,4 2.228,7 (66,9%)

3. Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini (5,6) (5,6) 0,0% 

4. Provisions (2.270,0) (1.843,5) 23,1% 

C) ACTIU CIRCULANT 1.845,1 2.789,7 (33,9%)

II. Deutors 1.072,1 1.325,1 (19,1%)

1. Deutors pressupostaris 1.014,4 1.428,8 (29,0%)

2. Deutors no pressupostaris 68,0 58,3 16,6% 

5. D’altres deutors 9,8 137,8 (92,9%)

6. Provisions (20,0) (299,8) (93,3%)

III. Inversions financeres temporals 509,1 1.085,4 (53,1%)

IV. Tresoreria 255,9 366,1 (30,1%)

V. Ajusts per periodificació 8,0 13,1 (38,9%)
Total general (A+C) 20.947,7 22.546,3 (7,1%)

Quadre 5.1 
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PASSIU 31-12-2013 31-12-2012 Variació 
A) FONS PROPIS (17.793,9) (14.145,8) (25,8%)

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

III. Resultats d’exercicis anteriors (17.012,9) (11.428,7) (48,9%)

IV. Resultats de l’exercici (3.648,1) (5.584,2) 34,7% 

B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 111,7 87,9 27,1% 

C) CREDITDORS A LLARG TERMINI 22.277,5 19.416,9 14,7% 

I. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 3.861,2 4.231,2 (8,7%)

1. Obligacions i abonaments 3.850,0 4.220,0 (8,8%)

4. Deutes amb entitats de crèdit 11,2 11,2 0,0% 

II. D’altres deutes a llarg termini 18.416,3 15.185,7 21,3% 

1. Deutes amb entitats de crèdit 17.071,5 13.617,3 25,4% 

2. D’altres deutes 1.344,8 1.568,4 (14,3%)

D) CREDITORS A CURT TERMINI 16.352,4 17.187,3 (4,9%)

I. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 456,0 1.174,0 (61,2%)

2. Deutes representats en altres valors negociables 370,9 917,3 (59,6%)

3. Interessos d’obligacions i d’altres valors 85,1 123,8 (31,3%)

4. Deutes en moneda estrangera 0,0 132,9 (100,0%)

II. Deutes amb entitats de crèdit 476,0 402,9 18,1% 

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

2. Deutes per interessos 293,2 220,2 33,2% 

III. Creditors 15.420,4 15.610,4 (1,2%)

1. Creditors pressupostaris 6.322,5 6.941,3 (8,9%)

2. Creditors no pressupostaris 1.885,1 2.612,5 (27,8%)

4. Administracions públiques 985,3 885,8 11,2% 

5. D’altres creditors 6.024,1 4.959,8 21,5% 

6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 203,3 211,0 (3,6%)

Total general  20.947,7 22.546,3 (7,1%)

Quadre 5.2 

Nota sobre les variacions (en tots els quadres): quan són superiors a tres dígits sense 
decimal, es posa: “-” 

El total general del balanç a 31 de desembre de 2013 és de 20.947,7 
milions d'euros, amb una disminució del 7,1% respecte al de l'exercici 
2012. 

L'actiu està constituït en un 91,2% per immobilitzat i en un 8,8% per 
circulant. Respecte a 2012, les variacions més significatives es 
produeixen en els capítols d'inversions financeres, tant a llarg com a curt 
termini. 
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Quant al passiu, els "Fons propis" representen el (84,9%), les “Provisions 
per a riscos i despeses”, el 0,5%, els "Creditors a llarg termini", el 106,3% i 
els "Creditors a curt termini", el 78,1%. 

Els fons propis presenten saldo deutor des de 2010 com a conseqüència 
dels resultats negatius acumulats, i en 2013 han disminuït un 25,8% en 
incorporar el resultat negatiu obtingut en el dit exercici per import de 
3.648,1 milions d'euros. 

Els creditors a llarg termini han augmentat un 14,7%, principalment en el 
capítol de deutes amb entitats de crèdit. A curt termini els creditors han 
disminuït un 4,9% en import total, si bé són particularment destacables 
la disminució en els deutes representats en altres valors negociables, en 
creditors pressupostaris i no pressupostaris i els augments en altres 
creditors. 

És important assenyalar el deteriorament que mostra el fons de 
maniobra de l'Administració. S’hi observa que la diferència entre  
“l'Actiu circulant” i els “Creditors a curt termini” assoleix al tancament 
de l'exercici 2013 la quantitat negativa de 14.507,4 milions d'euros, la 
qual cosa representa el 69,2% del total del balanç, amb un lleuger 
empitjorament respecte a l'exercici 2012, en què va ser de 14.397,6 
milions d'euros i el 63,8% del total. 

L'elevat fons de maniobra negatiu al tancament de l'exercici és un 
indicador de la delicada situació de liquiditat i de solvència a curt termini 
de l'Administració de la Generalitat, tal com es posa de manifest en els 
informes anuals d'aquesta Sindicatura. 

D'altra banda, en l'anàlisi de les xifres del balanç i de les seues variacions 
ha de considerar-se, a més, l'efecte que poden tenir els ajustos, 
reclassificacions i altres incidències que es descriuen en diversos 
apartats d'aquest Informe. 

5.2 Immobilitzat no financer 

5.2.1 Aspectes generals 

Comprén els epígrafs de "Inversions destinades a l'ús general", per 
import de 9.255,2 milions d'euros, "Immobilitzacions immaterials", per 
1.061,4 milions d'euros, i “Immobilitzacions materials”, per 5.131,6 
milions d'euros. Aquests epígrafs sumen 15.448,2 milions d'euros, import 
que representa el 80,9% de l'immobilitzat i el 73,7% de l'actiu del balanç. 

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

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

b)  El balanç no recull les amortitzacions dels béns subjectes a 
depreciació. 

c)  La memòria del Compte de l'Administració s’hauria de completar 
amb informació explícita sobre les bases de presentació i normes de 
valoració aplicades pel que fa a aquests immobilitzats. 

5.2.2 Infraestructures educatives rebudes de CIEGSA 

5.2.2.1 Antecedents 

Tots els antecedents d'aquestes operacions es poden consultar en 
informes anteriors d'aquesta Sindicatura. 

Segons indicàvem en els dits informes, i com així consta també en la 
memòria del Compte, el criteri de la Generalitat consisteix a 
comptabilitzar en el compte “Un altre immobilitzat material, servei 
educatiu”, el valor de les infraestructures educatives que estan 
incorporades a l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat 
posades a disposició de la Conselleria d'Educació per l'empresa pública 
CIEGSA. 

Durant 2013 no s'han registrat noves addicions; així doncs, el valor 
comptabilitzat es manté en els 259,8 milions d'euros que figuraven al 
tancament de 2012. La raó d'això, segons s'indica en la memòria, és que 
les conselleries competents, la Conselleria d’Hisenda i Administració 
Pública i la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, no han facilitat 
informació referent als centres incorporats a l'inventari. 

5.2.2.2 Operacions d'assumpció i compensació de deutes en 2013  

El Consell, en sessió celebrada el 22 de novembre de 2013, va acordar la 
subrogació d'una operació financera per 31,5 milions d'euros i l'extinció 
del deute assumit fins aquell moment mitjançant la seua compensació 
amb part del dret de crèdit que CIEGSA ostenta enfront de la Generalitat. 

La comptabilització d'aquest acord ha sigut un càrrec al compte creditor 
409 per 1.734,9 milions d'euros amb abonament als comptes deutors 252, 
per 1.441,0 milions d'euros, i 542, per 293,9 milions d'euros. Cal indicar 
que en el compte 542 s'havia registrat prèviament l'assumpció 
d'interessos meritats en la data d'assumpció de deute, pagats per la 
Generalitat, per import de 17,8 milions d'euros, amb abonament al 
compte 779 d'ingressos d'exercicis anteriors. 
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Posteriorment, el 29 de novembre de 2013, el Consell acorda la 
subrogació de dues noves operacions financeres per 41,1 milions d'euros 
i l'extinció del deute en els mateixos termes que en l'acord anterior. La 
comptabilització d'aquest acord ha sigut un càrrec al compte creditor 409 
per 41,1 milions d'euros amb abonament al compte deutor 542. 

És important destacar que, en l'exposició de l'Acord del Consell de 22 de 
novembre de 2013, s'indica el següent: 

 “No cal efectuar un reconeixement pressupostari de les obligacions 
pendents atés que el dèficit pressupostari ja ha sigut assumit com a 
conseqüència de l'aplicació de les normes de consolidació. En 
aquesta situació, s'opta per la compensació dels deutes recíprocs, 
així com per efectuar un control de les actuacions efectuades. 

 A l’efecte del reconeixement de les obligacions de la Generalitat 
enfront de CIEGSA, s'entén que no és procedent l'aplicació del que 
preveu l'article 59 bis del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la 
Generalitat, en la mesura que aquest precepte vincula el 
reconeixement d'aquestes obligacions a la prèvia existència de 
crèdit adequat i suficient en la tramitació d'un expedient per 
enriquiment injust. 

 Les actuacions realitzades seran objecte de control financer 
específic a càrrec de la Intervenció General, que elevarà, si és el cas, 
la proposta d’actuacions pertinents.” 

També són importants els dos següents acords adoptats en la dita 
reunió: 

- Que la Direcció General de Patrimoni realitze les anotacions 
oportunes en l'Inventari de Béns de la Generalitat. 

- La realització d'un control financer per l’IGG sobre les actuacions 
realitzades a l'empara del conveni de 5 de febrer de 2001. 

A la data de redactar-se aquest Informe no es té constància de l'execució 
d'aquests dos últims aspectes. 

5.2.2.3 Moviments del capital social de CIEGSA durant 2013  

a) Ampliació de capital aprovada en 2012 i inscrita en 2013. Per un 
import de 57,3 milions d'euros, comentada en l'informe de 2012. 

b)  Ampliació de capital per compensació de crèdits. El Consell 
d'Administració de CIEGSA de 26 de desembre de 2012 va aprovar 
un augment del capital social de 374,3 milions d'euros per a 
subscriure per l'accionista únic, la Generalitat, mitjançant la 
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compensació del crèdit que aquesta ostenta per assumpció de 
deutes de “mecano”. 

 El Consell acorda la subscripció amb data 22 de març de 2013. De 
manera simultània s'acorda una reducció del capital per 183,1 
milions d'euros per a compensar pèrdues. 

 La subscripció de l'augment de capital s'ha comptabilitzat en el 
compte 250 amb abonament al compte 542. 

 En el Compte de l'Administració, la reducció del capital s'ha 
considerat als efectes del càlcul de la provisió per depreciació de la 
inversió. 

c) Ampliació de capital dinerària. El Consell de 29 de novembre de 
2013 va aprovar ampliar el capital social per 9,4 milions d'euros. La 
dita aportació s'ha realitzat amb càrrec al capítol 8 del pressupost 
de despeses de 2013 i figura en el compte 250. 

d) Reducció de capital mitjançant l'amortització d'accions. El Consell 
de 13 de desembre de 2013 va acordar reduir en 556,7 milions 
d'euros el capital social de CIEGSA mitjançant l'amortització 
d'accions totalment subscrites i desembossades, que es practicarà 
mitjançant la compensació del crèdit que ostenta la mercantil 
corresponent a les inversions en infraestructures educatives 
executades de conformitat amb el conveni de col·laboració de 5 de 
febrer de 2001. La dita compensació ha sigut aprovada pel Consell el 
28 de març de 2014. 

 CIEGSA ha comptabilitzat en els seus comptes anuals de 2013 la 
reducció del capital social amb abonament al compte del passiu 
“Deutes amb empreses del grup”. En el Compte de l'Administració 
es dóna informació en la pàgina 25 de la memòria. 

5.2.2.4 Deute amb CIEGSA comptabilitzat en el balanç del Compte de 
 l'Administració 

Segons certificació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de data 
28 de febrer de 2014, el saldo pendent de pagament a CIEGSA, abans de 
les compensacions, pel lliurament de béns realitzat a l'empara del 
conveni era de 2.547,0 milions d'euros, corresponent 2.314,2 milions 
d'euros a centres escolars i 232,8 milions d'euros a equipament escolar. 
En aquest saldo s'inclou la facturació de l'exercici 2013 per 39,7 milions 
d'euros. 

En el Compte de l'Administració, el deute amb CIEGSA figura registrat en 
el compte 409, “Creditors per operacions pendents d'aplicar al 
pressupost”, que ha tingut el següent moviment durant 2013: 
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Deute amb CIEGSA en el compte 409 Milions euros 
Saldo a 31-12-2012 2.010,4 

Compensació deutes 22-11-2013 (vegeu comptes 252 i 542) (1.734,9) 

Compensació deutes 29-11-2013 (vegeu compte 542) (41,1) 

Despeses i pèrdues exercicis anteriors (vegeu apartat 6.8)  497,0 

Transferències de capital (compte 656) 39,6 

Saldo a 31-12-2013 771,0 

Quadre 5.3 

En els comptes anuals de CIEGSA de l'exercici 2013, aprovats per la 
Generalitat, soci únic, i fiscalitzats de conformitat per l’IGG, figura en 
l'actiu del balanç, dins del compte “Clients, empreses del grup”, la 
quantitat de 771,0 milions d'euros com a saldo pendent de cobrament de 
la Generalitat en concepte de béns lliurats a l'empara del conveni. S’hi 
detalla que aquesta quantitat és el resultat d'un saldo inicial a 1 de gener 
de 2012 per 2.507,3 milions d'euros, més les factures de 2013 per 39,6 
milions d'euros, menys les compensacions per 1.776,0 milions d'euros 

Les fiscalitzacions sobre aquests comptes de CIEGSA són també de 
conformitat sobre les ampliacions de capital, que són operacions 
patrimonials que CIEGSA ha comptabilitzat amb tal naturalesa, no com a 
pagament del deute comercial, i sobre les transferències de capital, que 
sí que han sigut comptabilitzades per CIEGSA com a cobrament del deute 
comercial.  

Altres saldos importants en els comptes anuals de CIEGSA són els de 
“Capital”, que suma 140,9 milions d'euros, i de “Deutes amb empreses 
del grup” en el passiu, per 558,1 milions d'euros, que inclou el deute amb 
la Generalitat per 556,7 milions d’euros corresponent a la restitució de les 
aportacions socials per la reducció de capital. 

5.2.2.5 Conclusions  

Considerant tot això, i pel que fa al tractament comptable practicat en el 
Compte de l'Administració, s’han de posar de manifest les observacions 
següents: 

a) Igual com el que s'ha indicat en l'Informe de 2012, els assentaments 
realitzats en 2013 no són correctes pel que fa als comptes de càrrec, 
ja que haurien d'haver sigut comptes d'immobilitzat material, no de 
despeses, perquè es tracta de recepció d'infraestructures (col·legis) i 
dels seus equipaments. L'efecte net en el compte del resultat 
econòmic i patrimonial de l'exercici 2013 és que el desestalvi està 
sobrevalorat en 536,7 milions d'euros. 

b) En conseqüència amb el que indica aquesta Sindicatura en els seus 
informes, i tal com ha acordat el Consell, la Conselleria d’Hisenda i 
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Administració Pública, a través de la Direcció General de Patrimoni, 
ha d'actualitzar l'Inventari de Béns de la Generalitat i la seua 
conciliació amb les dades comptables, de manera que en el balanç 
figure, en els comptes corresponents de l'immobilitzat, el valor de 
totes les obres d'infraestructura educativa i equipament escolar 
posats per l'empresa pública CIEGSA a disposició de la Conselleria 
d'Educació, i rebudes per aquesta de conformitat, a l'empara del 
conveni de col·laboració subscrit entre ambdues entitats el 5 de 
febrer de 2001. 

c) Atenent a la informació que figura en els comptes anuals de CIEGSA 
sobre els béns lliurats a l'Administració, confirmada per la 
Conselleria d'Educació, els ajustos comptables a practicar en el 
Compte de l'Administració comportarien augmentar el compte 229 
“Un altre immobilitzat material” per 2.352,7 milions d'euros amb 
abonament al compte 129 “Resultats de l'exercici” per 536,7 milions 
d'euros i al compte 120 “Resultats d'exercicis anteriors” per 1.816,0 
milions d'euros. 

d) A més, s’hauria de comptabilitzar l'amortització acumulada dels 
béns depreciables que controla la Generalitat (construccions i 
mobiliari), des que es va posar en funcionament. 

e) En relació amb el criteri d'imputació pressupostària del saldo 
pendent de pagament que ha considerat el Consell, l’IGG ha de fer 
el control financer de les actuacions realitzades i proposar les 
actuacions pertinents. 

En fase d'al·legacions la IGG ha indicat que realitzarà les actuacions 
necessàries a fi seguir les incidències de la Sindicatura a partir de 31 de 
desembre de 2015, data límit indicada en el conveni de febrer de 2001. 

Finalment, ha de tenir-se en compte que l'article 29 de la Llei 1/2013, de 
21 de maig, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector 
Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat, preveu l'extinció de 
CIEGSA, després de la incorporació de les seues accions i la cessió global 
del seu actiu i passiu a favor de l'Entitat d'Infraestructures de la 
Generalitat (EIGE), així doncs, efectuada l'extinció, tota menció de 
CIEGSA s’haurà d'entendre realitzada a l'entitat EIGE. 

5.3 Inversions financeres (permanents i temporals) 

Aquests dos epígrafs del balanç presenten un saldo conjunt a 31 de 
desembre de 2013 de 4.163,5 milions d'euros, la qual cosa representa el 
19,9% del total de l'actiu, havent disminuït un 26,7% respecte a 2012. 

En l'exercici 2013 ha continuat el procés iniciat en 2012 d'assumpció de 
la titularitat del deute financer de les entitats integrants del sector 
públic, que es comenta i analitza en els següents apartats. 
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Pel que fa al seguiment d'altres assumptes assenyalats en informes 
anteriors, es mantenen les observacions següents: 

- La nota de la memòria hauria de completar-se amb la informació 
relativa a totes les inversions financeres, tant en capital com en 
patrimoni, segons requereix la regla 28 de la Instrucció de 
Comptabilitat. 

- No és possible comprovar la composició detallada ni la valoració 
adequada d'aquests epígrafs ja que el sistema d'informació 
comptable només ofereix la informació relativa als moviments 
anuals d'aquests conceptes, però no la històrica detallada de les 
operacions registrades. 

5.3.1 Assumpció de deutes per la Generalitat 

5.3.1.1 Acords del Consell 

El Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents 
de Règim Econòmic i Financer del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional, estableix en l'article 16 “Assumpció per la Generalitat del 
deute de determinats ens del sector públic” el següent: 

“Per a facilitar la patrimonialització i posterior ordenació i 
reestructuració del sector públic empresarial i fundacional, la 
Generalitat, mitjançant un acord del Consell, a proposta conjunta de les 
persones titulars de les conselleries amb competència en matèria 
d'economia i hisenda, podrà assumir, totalment o parcialment, la 
titularitat del deute dels ens del sector públic que computen en termes 
del Sistema Europeu de Comptes Regionals (SEC 95)”. 

En execució d'aquesta disposició, i en el procés de reestructuració del 
sector públic empresarial i fundacional, el Consell pren diferents acords 
des de l'exercici 2012, les implicacions comptables dels quals són objecte 
de revisió, tant en la fiscalització de 2012 com en la present de 2013. 

Un acord que té efectes generals per a totes les entitats és el pres amb 
data 30 de maig de 2013, les disposicions dels quals es van resumir en 
l'informe de 2012. 

5.3.1.2 Mecanismes de finançament 

Tal com s'ha indicat en l'apartat anterior, la Generalitat, mitjançant 
acords del Consell, ha assumit la titularitat dels deutes de les entitats del 
sector públic a través de diferents mecanismes, que tot seguit comentem 
(vegeu també l'apartat 11): 
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a) Deute financer (préstecs bancaris) 

En desplegament de l'article 16 del Decret Llei 1/2011. Segons els 
acords presos pel Consell en 2012, la formalització per part de la 
Generalitat de contractes de subrogació de la posició contractual de 
les empreses i fundacions en les operacions d'endeutament de llarg 
termini formalitzades amb entitats financeres es va estimar per un 
import de 2.477,5 milions d'euros. Es va acordar també formalitzar 
una operació d'endeutament a nom de la Generalitat per import 
màxim de 19,8 milions d'euros per cancel·lar dos préstecs bancaris 
a curt termini de l'IVF i Teatres. 

Per Acord de 30 de maig de 2013 es va ratificar el deute total 
assumit fins aquella data; per a posteriors operacions d'assumpció 
de deute financer es preveu l’obligatorietat de l'autorització prèvia 
del conseller d’Hisenda i Administració Pública, i que, una vegada 
que l'IVF certifique les operacions efectivament subrogades, 
aquestes s’hauran de sotmetre a ratificació del Consell. 

Basant-se en aquest acord, el conseller d’Hisenda i Administració 
Pública va autoritzar, mitjançant una Resolució de 24 de juliol de 
2013, a l'IVF perquè instrumentés les operacions d'assumpció de 
deute financer de determinades entitats per un import màxim de 
446,0 milions d'euros.  

b) Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors (“Mecano”) 

Mitjançant l'Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política 
Fiscal i Financera, es van fixar les línies generals d'un mecanisme 
extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les 
comunitats autònomes; es va acordar que en la Comissió Delegada 
del Govern per a Assumptes Econòmics es posés en marxa el 22 de 
març de 2012. 

L'adhesió de la Comunitat Valenciana a aquest mecanisme es va 
aprovar mitjançant l'Acord del Consell el 30 de març de 2012 i es va 
formalitzar i va materialitzar al juny de 2012. 

Mitjançant el Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, i Reial Decret 
Llei 8/2013, de 28 de juny, s'ha aprovat l'ampliació de noves fases 
d'aquest mecanisme de finançament en 2013, els aspectes més 
significatius del qual es detallen en l'apartat 11 d'aquest Informe. 

El total d'obligacions pendents de pagament susceptible d'integrar-
se en el dit mecanisme va ser en 2013 de 1.000,7 milions d'euros, 
939,6 milions d'euros del qual corresponen a l'Administració i 61,1 
milions d'euros, a diverses entitats del sector públic. Després de les 
amortitzacions anticipades, la xifra total va quedar en 1.000,4 
milions d'euros.  
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La comptabilització d'aquests mecanismes per a cada entitat s'ha 
realitzat en uns casos en el compte 542, per un total de 20,6 milions 
d'euros, i per a la resta descomptant els imports de les 
transferències (corrents o de capital) que realitza la Generalitat a 
cada entitat. 

c) Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) 

El FLA es crea mitjançant Reial Decret Llei 21/2012, de 13 de juliol, 
de Mesures de Liquiditat de les Administracions Públiques i en 
l'Àmbit Financer. Té per objecte constituir un mecanisme de suport 
a la liquiditat de les comunitats autònomes que permeta atendre’n 
les necessitats financeres, entenent per aquestes els venciments de 
deute públic així com les quantitats addicionals necessàries per a 
finançar l'endeutament. 

La pròrroga per al FLA 2013 la va acordar el Consell el 14 de 
desembre de 2012. Aquest FLA s'analitza en l'apartat 11 d'aquest 
Informe. 

Segons la informació rebuda de l’IGG, durant 2013 s'han pagat a 
través del FLA obligacions per un total de 3.119,1 milions d'euros, 
dels quals 2.666,1 milions d’euros corresponen a l'Administració, 
310,8 milions d'euros, a cinc entitats públiques i 142,2 milions 
d'euros, a les universitats públiques valencianes. 

La comptabilització del FLA de cada entitat s'ha realitzat en uns 
casos com a aportació patrimonial, compte 250 per 156,4 milions 
d'euros,  en altres en el compte 542 per 145,2 milions d'euros, i la 
resta, mitjançant descompte de les transferències (corrents o de 
capital).  
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5.3.1.3 Resum i tractament comptable 

Un resum del deute assumit pels diferents mecanismes de finançament, 
amb indicació dels comptes en què figura comptabilitzat, es mostra en el 
quadre següent: 

 
Mecanismes 
finançament 250 252 542 65x Total ens

Adminis-
tració Total 

Deute financer 88,8 344,2 181,9 - 614,9 - 614,9 

Mecano 2a F. - - 20,6 2,5 23,1 46,6 69,8 

Mecano 3a F. - - - 37,9 37,9 892,7 930,6 

FLA 2013 156,4 - 145,2 151,4 453,0 2.666,1 3.119,1 

Total 245,2 344,2 347,7 191,8 1.128,9 3.605,4 4.734,3 

Quadre 5.4  

El total dels deutes d'ens públics que ha sigut assumit per 
l'Administració durant l'exercici 2013 és de 1.128,9 milions d'euros. 

La major part de l'assumpció correspon a deute financer per subrogació 
de préstecs, que amb 614,9 milions d'euros representa el 54,5% del total. 

El FLA representa, amb 453 milions d'euros, el 40,1% del total destinat a 
obligacions per operacions financeres dels ens públics. Amb aquest 
mecanisme s'han atés també obligacions de l'Administració de la 
Generalitat per 2.666,1 milions d'euros, amb què el total del FLA de 2013 
suma 3.119,1 milions d'euros. 

L'assumpció derivada de les obligacions comercials d'ens públics ateses 
per les dues fases de “mecano” en 2013 ha pujat a 61,0 milions d'euros, 
només el 5,4% del total assumit. Amb aquest mecanisme s'han atés 
també obligacions de l'Administració de la Generalitat per 939,3 milions 
d'euros, amb què el total de 2013 suma 1.000,4 milions d'euros. 

Finalment, s'ha comptabilitzat en despeses per transferències la 
quantitat de 191,8 milions d'euros, corresponent a vint entitats i cinc 
universitats. 

Com a resum dels dos anys d'aplicació dels mecanismes extraordinaris 
de finançament, 2012 i 2013, es poden indicar les dades següents: 

- El deute assumit dels ens públics ha pujat a un total de 5.681,5 
milions d'euros (4.552,6 milions en 2012 i 1.128,9 milions en 2013). 

- El finançament total utilitzat dels mecanismes extraordinaris 
estatals ha sigut de 15.021,9 milions d'euros (10.902,4 milions en 
2012 i 4.119,5 milions en 2013). 
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- S'ha capitalitzat deute assumit d'ens públics en el compte 250 per 
un total de 2.222,3 milions d'euros (1.101,5 milions en 2012 i 1.120,8 
milions en 2013). La resta del deute assumit figura com a drets de 
crèdit a llarg termini (compte 252) i a curt termini (compte 542), o ha 
sigut descomptat de les transferències de cada exercici (comptes 
del subgrup 65). 

Tal com es va indicar en l'informe de 2012, el tractament comptable per 
l’IGG d'aquestes operacions va ser comunicat pel dit centre directiu a les 
diferents entitats. 

En els apartats següents es comenten els aspectes més importants que 
s'han posat de manifest com a conseqüència de la fiscalització realitzada 
sobre la comptabilització de les operacions d'assumpció de deute, així 
com d'altres operacions d'inversions financeres realitzades durant 
l'exercici 2013. En l'apartat 11 s'analitzen els préstecs bancaris obtinguts 
i subrogats. 

5.3.2 Cartera de valors a llarg termini 

Està constituïda pel compte 250 “Inversions financeres permanents en 
capital i patrimoni”, el moviment del qual durant 2013 es resumeix com 
segueix: 

 

Compte 250 Milions 
d’euros 

Saldo a 31-12-2012 4.217,2 

a) Ampliació patrimonial RTVV per assumpció deute financer 88,8 

b) Ampliacions patrimonials per compensació de crèdits 1.032,0 

c) Aportacions a capitals o fons socials 143,7 

d) Extinció d’entitats (289,0) 

Saldo a 31-12-2013 5.192,6 

Quadre 5.5 

a) Ampliació patrimonial d’RTVV per assumpció de deute financer  

La comptabilització com a aportació patrimonial a RTVV es 
correspon amb la subrogació de tres préstecs de la dita entitat per 
70,5 milions d'euros i la cancel·lació d'un altre per 18,3 milions 
d'euros. 

No consta, però, que aquesta aportació patrimonial haja sigut 
aprovada formalment pel Consell de Liquidació de RTVV. 

b) Ampliacions patrimonials per compensació de crèdits 

La composició detallada d’aquestes ampliacions és la següent: 
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Entitats 
Milions 
d’euros 

AVAPSA/IVAS 8,7 

CIEGSA (apartat 5.2.2.3) 374,3 

CMPE 40,6 

CulturArts 14,4 

EPSAR 8,3 

IVF 124,4 

IVHSA (EIGE) 77,4 

RTVV 53,1 

SPTCV 330,7 

Total 1.032,0 

Quadre 5.6 

Els deutes que han sigut capitalitzats figuraven: 

- En el compte 252: 101,9 milions d'euros (apartat 5.3.3). 

- En el compte 542, de compensació de deute financer: 278 
milions d'euros (apartat 5.3.4.d). 

- En el compte 542, de compensació de mecanismes de 
finançament: 552,1 milions d'euros (apartat 5.3.4.e). 

- Pagaments a través de FLA de deutes de l'IVF, sense passar 
prèviament pel compte 542: 100 milions d'euros. 

Segons es va indicar en l'Informe de 2012, el Consell, en la seua 
reunió de 14 de setembre de 2012, va aprovar un mecanisme de 
capitalització mitjançant el qual els òrgans de govern de cada 
entitat acordaran les ampliacions de capital, fons social o 
equivalent i simultàniament la seua reducció per a compensar 
pèrdues.  

La capitalització dels deutes anteriors d'empreses amb forma 
societària s'ha realitzat amb base en els acords del Consell, reunit 
en Junta d'Accionistes. 

Pel que fa a les entitats de dret públic i fundacions, s'han registrat 
sobre la base dels certificats dels òrgans de govern aprovant les 
ampliacions dels fons socials o tenint coneixement de les 
comptabilitzacions realitzades.  

c) Aportacions a capitals o fons socials 

La composició detallada d’aquestes aportacions és la següent: 
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Entitats 
Milions 
d’euros 

CACSA 48,0 

CIEGSA (apartat 5.2.2.3) 9,4 

CULTURATS 0,7 

FGV 58,1 

Parc Empresarial Sagunt, SL 10,8 

Radiotelevisió Valenciana, SA 5,8 

SPTCV 10,9 

Total 143,7 

Quadre 5.7 

Les operacions anteriors són les aportacions patrimonials que es 
realitzen al marge dels mecanismes de capitalització per assumpció 
de deutes, i que en el cas d’FGV està prevista anualment en la Llei 
de Pressupostos de la Generalitat, (article 40 de l’LPG2013.) 

Les participacions del Parc Empresarial Sagunt, SL són el pagament 
en espècie d'un dividend extraordinari de SEPIVA acordat pel 
Consell el 24 de maig de 2013. L'import de les dites participacions és 
el seu valor teòric comptable i representen el 12,9% del capital de la 
dita Societat.  

Per la seua banda, les accions de Radiotelevisió Valenciana, SA, 
(Unipersonal) comprenen 4,1 milions d'euros representatius del 
cent per cent de les accions de la dita Societat, la titularitat del qual 
cedeix l'ens RTVV a la Generalitat per Acord del Consell de 7 de 
novembre de 2013. Aquestes accions s'inclouen per la seua totalitat 
en la provisió per depreciació. La resta, 1,7 milions d'euros, és una 
aportació dinerària al fons social d’RTVV per a subscriure una 
ampliació del capital social de RAV, SA, aprovada pel Consell el 15 
de març de 2013. 

En ambdós casos la contrapartida de la cessió és el compte 
“d'Ingressos extraordinaris” (apartat 6.10).  

d) Extinció d'entitats 

En l'actual procés de reestructuració del sector públic autonòmic 
s'han pres acords d'extinció de diverses entitats, algunes de les 
quals han sigut absorbides per altres mitjançant la cessió de la 
totalitat dels seus actius i passius. Comptablement, aquestes 
operacions es denominen “combinacions de negocis”, en què 
l'entitat adquirent obté el control sobre el negoci d'una altra entitat 
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que s'extingeix, que en els casos que ací es refereix s'ha realitzat 
mitjançant absorció.  

Les dites operacions tenen incidència en el Compte de 
l'Administració, ja que la Generalitat és propietària de les entitats 
implicades en els processos de fusió. 

La comptabilització en el Compte de l'Administració s'ha realitzat 
donant de baixa els comptes del balanç de les inversions (compte 
250) i de les provisions (compte 297) de cada entitat, i imputant les 
diferències com a pèrdues de l'exercici en el compte 666.  

En el següent quadre es mostren les dades comptables de les 
entitats que han participat en les operacions de combinació de 
negocis, així com de les que s'han extingit, a les quals s'han 
incorporat en l'última columna els valors nets comptables 
esmentats en els acords d'extinció: 

 

Entitats Inversió 250
Provisió 

297 Pèrdua 666
Valor 
ext. 

Combinacions     

IVHSA-EIGE 140,9 121,4 19,5 37,4 

SEPIVA-IVACE 24,5 - 24,5 52,3 

PCC-CULTUARTS 93,5 91,3 2,2 (7,0) 

IVEX-IVACE 7,3 1,8 5,5 6,6 

AVAPSA-IVAS 2,7 - 2,7 2,7 

Extincions     

Diverses entitats 20,1 - 20,1 - 

Totals 289,0 214,5 74,5  

Quadre 5.8 

Com que es tracta d'operacions realitzades entre entitats l'únic 
propietari de les quals és la Generalitat, la cessió d'actius i passius 
no implica necessàriament la imputació del valor net comptable al 
compte de pèrdues d'inversions financeres (compte 666), sinó que 
la possible diferència entre els actius i els passius cedits hauria de 
considerar-se una aportació patrimonial que realitza l'entitat 
propietària, la Generalitat, a l'ens receptor.  

Hem observat que no en tots els casos s'ha actualitzat la provisió a 
la data de la combinació de negocis. Hauria d'haver-se 
comptabilitzat la corresponent dotació a la provisió per depreciació 
d'inversions financeres prenent com a base les dates de les 
operacions de combinació  i els balanços de liquidació auditats. 
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En el cas que el valor liquidatiu de l'entitat absorbida fos nul, la 
diferència entre el valor de les aportacions realitzades pel soci únic, 
la Generalitat, i la provisió comptabilitzada hauria d'implicar 
l'augment d'aquesta última mitjançant càrrec al compte 696, però 
no al compte 666. 

Pel que fa a les dades de l'última columna del quadre 5.8, hem 
d’indicar que van ser obtingudes de balanços de liquidació de dates 
diferents de les dels acords, i en alguns casos sense estar auditats. 
Hem observat, d'altra banda, en els comptes anuals de les entitats 
absorbents, que aquestes han donat un tractament comptable 
dispar a aquestes operacions, i es presenten diferències entre les 
seues xifres de fons propis i les aportacions en el Compte de 
l'Administració (apartat 5.9.2.a). 

Pel que fa al Compte de l'Administració, si les operacions 
s'haguessen comptabilitzat amb els criteris abans indicats, i tenint 
en compte les dades comptables disponibles de les entitats, 
s'hauria registrat en el compte 250, "Inversions financeres 
permanents en capital i patrimoni", 71,2 milions d'euros 
corresponents a les aportacions a les entitats beneficiàries, i han 
resultat unes pèrdues de 3,3 milions d'euros. 

e) Operacions amb el Consorci València 2007 

Tal com es va indicar en l'informe de 2012, en aquell exercici es van 
comptabilitzar 7,2 milions d'euros en el compte 250, que era la 
quantitat pendent d'aportar per la Generalitat al patrimoni del 
Consorci València 2007, segons acord aprovat pel Consell, a pagar 
en dues anualitats: 3,0 milions d'euros en 2013 i la resta en 2014. 
Com a contrapartida es va utilitzar el compte 409. 

En exercicis anteriors es van realitzar aportacions al Consorci, a 
través de l'IVF, per 8,8 milions d'euros, amb la qual cosa l'aportació 
total de la Generalitat suma 16 milions d'euros. 

Quant al tractament comptable, es va indicar en l'informe que 
hagués sigut més apropiat comptabilitzar l'aportació com a 
despeses de l'exercici 2012, amb el desglossament en el passiu 
entre curt i llarg termini. 

En 2013 s'ha imputat al capítol 8 de despeses l'anualitat del dit 
exercici, 3 milions d'euros. Per la seua banda, l'anualitat de 2014, 4,2 
milions d'euros, figura en el compte 411. 

5.3.3 D’altres inversions i crèdits a llarg termini 

Està constituït pel compte 252 “Crèdits a llarg termini”, el moviment del 
qual durant 2013 es resumeix com segueix:  
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Compte 252 Milions d’euros 
Saldo a 31-12-2012 2.228,7 

a) Assumpció deute financer 2013 344,2 

b) Capitalització deute assumit  (101,9) 

c) Compensació CIEGSA (1.441,0) 

d) Reclassificació al curt termini (289,9) 

e) D’altres operacions (2,7) 
Saldo a 31-12-2013 737,4 

Quadre 5.9 

a) Assumpció deute financer 2013 

La composició detallada d’aquesta assumpció és la següent: 

 

Entitats 
Milions 
d’euros 

CULTURATS (PCC) 5,0 

IVHSA (EIGE) 22,7 

RTVV 316,5 
Total 344,2 

Quadre 5.10 

Les operacions anteriors estan suportades amb certificats de l'IVF o 
contractes de subrogació de préstecs bancaris. Les operacions i 
venciments a curt termini figuren en el compte 542. 

b) Capitalització deute assumit 

La seua composició detallada és la següent: 

 

Entitats 
Milions 
d’euros 

CMPE 22,8 

CULTURATS (PCC) 6,0 

IVHSA (EIGE) 20,0 

RTVV 53,1 
Total 101,9 

Quadre 5.11 

Els deutes anteriors s'han compensat mitjançant la seua 
capitalització (apartat 5.3.2.b). 

c) Compensació CIEGSA 

Aquesta operació s'ha comentat en l'apartat 5.2.2.2. 
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d) Reclassificació a curt termini  

Al tancament de l'exercici 2013 el deute amb venciment a curt 
termini es reclassifica en el compte 542 “Inversions financeres 
temporals”, que analitzem més endavant. 

e) D’altres operacions 

La disminució del compte comprén 2 milions d'euros cobrats de les 
universitats públiques corresponents a les quotes de préstecs 
estatals que satisfà l'Administració a l'Estat per compte d’aquestes 
(vegeu apartat 8.8). 

5.3.4 Inversions financeres temporals 

Aquest epígraf del balanç presenta un saldo a 31 de desembre de 2013 de 
509,1 milions d'euros, la qual cosa representa el 2,4% del total de l'actiu. 
Ha disminuït un 53,1% respecte a 2012. 

Està compost pels comptes 542: “D’altres inversions i crèdits a curt 
termini”, per 471,7 milions d'euros, i el de “Fiances i depòsits constituïts 
a curt termini”, per 37,4 milions d'euros. 

El moviment del compte 542 ha sigut el següent: 

 
Compte 542 Milions d’euros 

Saldo a 31-12-2012 1.049,4 

a) Assumpció deute financer 181,9 

Interessos de CIEGSA (apartat 5.2.2.2) 17,8 

b) Assumpció deutes mecanismes finançament 165,8 

c) Compensació CIEGSA (335,0) 

d) Capitalització deute financer (278,0) 

e) Capitalització deutes mecanismes finançament (552,1) 

f) Reemborsament deutes IVF (64,2) 

g) D’altres operacions (3,8) 

h) Reclassificació del llarg termini  289,9 

Saldo a 31-12-2013 471,7 

Quadre 5.12 

a) Assumpció deute financer 

La composició detallada és la següent:  
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Entitats 
Milions 
d’euros 

CIEGSA 92,8 

CMPE 8,0 

CulturArts (PCC, IVACOR) 1,7 

FAVIDE 0,9 

FCEAM 1,5 

FEPAD 0,5 

IVHSA 13,2 

RTVV 51,3 

SPTCV 12,0 

Total 181,9 

Quadre 5.13 

Els imports anteriors corresponen a les operacions i venciments a 
curt termini segons els certificats de l'IVF o contractes de 
subrogació de préstecs bancaris. 

b) Assumpció deutes mecanismes finançament 

La composició detallada és la següent, en milions d'euros: 

 
Entitats FLA Mecano 

ACSL 2,2 - 

EPSAR 22,3 - 

IVF 83,5 - 

FPARTS - 19,9 

RTVV 37,2 - 

Consorci H.G. Castelló - 0,7 

Total 145,2 20,6 

Quadre 5.14 

Comprén els deutes assumits per els mecanismes de finançament 
FLA i “mecano” durant 2013 i que no han sigut objecte de 
capitalització al tancament del dit exercici. 

c) Compensació CIEGSA 

L'import comprén les operacions de 293,9 milions d'euros i de 41,1 
milions d'euros comentades en l'apartat 5.2.2.2. 

d) Capitalització de deutes financers per compensació 

La seua composició detallada és la següent: 
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Entitats 
Milions 
d’euros 

CMPE 6,3 

CulturArts (PCC) 1,0 

SPTCV 270,7 

Total 278,0 

Quadre 5.15 

Els anteriors deutes s'han compensat mitjançant capitalització 
(apartat 5.3.2.b). 

e) Capitalització de deutes per mecanismes de finançament per compensació 

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

 
Entitats Milions d’euros 

AVAPSA (IVAS) (2,2) 

CIEGSA (apartat 5.2.2.3) (374,3) 

CulturArts (PCC) (7,4) 

EPSAR (8,3) 

IVAS (6,5) 

IVF (24,5) 

IVHSA (57,4) 

SPTCV (60,0) 

CMPE (11,6) 

Totals 552,1 

Quadre 5.16 

Els anteriors deutes s'han compensat mitjançant capitalització 
(apartat 5.3.2.b). 

f) Reembors deutes IVF 

Reembors, per compensació, de 64,2 milions d'euros de deutes amb 
l'IVF (vegeu apartat 11.2). 

g) Altres operacions 

Comprén principalment la imputació a despeses extraordinaris de 
3,3 milions d'euros de deutes assumits per “mecano” de l'Agència 
Valenciana de Mobilitat, entitat suprimida. 
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5.3.5 Provisions 

La provisió per depreciació d'inversions financeres permanents puja a 
2.270,0 milions d'euros, el desglossament de la qual per entitats és el 
següent (vegeu la nota 4F de la memòria): 

 

Entitats Milions 
d’euros 

VAERSA 17,4 

CACSA 628,7 

Circuit 152,2 

SPT 658,0 

CIEGSA 809,6 

RTVV 4,1 

Total 2.270,0 

Quadre 5.17 

Durant 2013 el moviment de la provisió ha sigut el següent: 

Provisió 
 per depreciació 

Milions 
d’euros 

Saldo a 31-12-2012 1.843,5 

Por extinció d’entitats (apartat 5.3.2.e) (214,5) 

Dotació exercici 2013 640,9 

Saldo a 31-12-2013 2.270,0 

Quadre 5.18 

Els comptes anuals de 2013 de VAERSA i de SPT van ser reformulats en 
juny de 2014. Si s'hagués disposat d’aquests comptes, la provisió per a 
les entitats esmentades s'hauria augmentat en 19 milions d'euros.  

5.4 Deutors 

Deutors pressupostaris 

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

 
Deutors pressupostaris 31-12-2013 31-12-2012 

Exercici corrent 270,3 375,7 

Exercicis tancats 744,1 782,8 

Exercicis tancats, drets definits  - 270,3 

Total 1.014,4 1.428,8 

Quadre 5.19 
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Els drets pendents de cobrament de l'exercici corrent coincideixen amb 
la liquidació del pressupost d'ingressos de l'exercici 2013, que s'analitza 
en l'apartat 9 de l'Informe. 

Els drets pendents de cobrament d'exercicis tancats coincideixen amb la 
liquidació que figura en la nota 4E.4 de la memòria. És important 
destacar que 2013 és el primer exercici en què els deutors per drets 
definits mostren saldo zero. L'anàlisi d'aquestes partides figura en 
l'apartat 10.6 de l'Informe. 

Deutors no pressupostaris  

El seu saldo a 31 de desembre de 2013 està format pels comptes de 
deutors per ajornaments i fraccionament, 50,6 milions d'euros, més els 
comptes denominats “Pagaments duplicats mecano” i “Pagaments 
indeguts”, per 17,49 milions d'euros. 

Pel que fa a aquests últims compte, s’hi hauria d'haver inclòs informació 
en la memòria respecte al seu origen i composició, així com de l’evolució 
posterior, almenys fins a la data de formulació dels comptes anuals. 
Segons les explicacions obtingudes durant la fiscalització, aquests 
comptes arrepleguen els pagaments realitzats a través del mecanisme 
extraordinari que s'han identificat com a duplicats, per la qual cosa 
s'estan realitzant els tràmits per a requerir-ne els reintegraments. 

Altres deutors 

El capítol “Altres deutors” ha tingut una important disminució durant 
2013, a causa del compte “Pagaments pendents d'aplicació”, l'import del 
qual al tancament és de 8,7 milions d'euros (136,7 milions d'euros en 
2012). 

A aquest compte és també aplicable allò que s'ha indicat en l'apartat 
anterior: s’hauria d'haver inclòs informació en la memòria sobre el seu 
origen i composició, així com de l’evolució posterior. 

Segons les explicacions obtingudes durant la fiscalització, aquest compte 
aplega els pagaments realitzats durant 2012 a través del mecanisme 
extraordinaris que estan pendents d'aplicar-se comptablement als 
creditors concrets, per la qual cosa el seu saldo haurà de regularitzar-se a 
mesura que es completen les verificacions que pertoque.  

Provisions 

L'anàlisi de la provisió per a insolvències, que és a 31 de desembre de 
2013 a la quantitat de 20,0 milions d'euros (299,8 milions d'euros en 
2012), es realitza en l'apartat 10.6 de l'Informe. 
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5.5 Tresoreria 

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

 
Tresoreria 31-12-2013 31-12-2012 

Bancs i institucions de crèdit, operatives 244,1 353,3 

Bancs i institucions crèdit, restringides pagaments 2,8 0,5 

Formalització 9,0 12,3 

Total 255,9 366,1 

Quadre 5.20 

La revisió de la tresoreria figura en l'apartat 10.3 de l'Informe. 

5.6 Fons propis 

A 31 de desembre de 2013 els fons propis presenten un saldo negatiu per 
import de 17.793,9 milions d'euros (14.145,8 milions d'euros en 2012). En 
la seua composició destaquen les partides següents: el compte de 
“Patrimoni”, per import de 2.867,0 milions d'euros, sense variació des de 
2002; el compte de “Resultats d'exercicis anteriors”, amb saldo deutor de 
17.012,9 milions d'euros, que reflecteix els resultats dels exercicis 2002 a 
2012; el compte “Resultats de l'exercici”, per import negatiu de 3.648,1 
milions d'euros, que aplega el resultat econòmic i patrimonial de 
l'exercici 2013. 

5.7 Provisions per a riscos i despeses 

Aquest epígraf que figura en l'apartat B del passiu del balanç comprén la 
provisió per a possibles responsabilitats derivades del contracte de 
reconsolidació subscrit el 23 de desembre de 2009 entre la Generalitat i la 
Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana. Durant 
l'exercici 2013 l'únic moviment ha sigut la dotació a la provisió, per 
import de 23,8 milions d'euros.  

5.8 Creditors a llarg termini 

Els creditors a llarg termini, apartat C del passiu del balanç, tenen la 
següent composició, en milions d'euros:  
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Creditors llarg termini 
Saldos 

 31-12-2013 
Saldos 

 31-12-2012 
Obligacions i bons (150) 3.850,0 4.220,0 

Deutes en moneda estrangera (158) 11,2 11,2 

Deutes amb entitats de crèdit (170) 17.071,5 13.617,3 

D’altres deutes (171,173) 1.344,8 1.568,4 

Total 22.277,5 19.416,9 

Quadre 5.21 

El deute públic instrumentat en emprèstits i d’altres emissions 
anàlogues (comptes 150 i 158) i el deute amb entitats de crèdit (compte 
170) pugen a un total de 20.932,7 milions d’euros. En l’estat del deute que 
figura en la memòria l’import és de 23.697,7 milions d’euros (vegeu 
quadre 11.2). Segons s’indica en la nota 2.3 de l’apartat 1 del Compte de 
l’Administració, la diferència entre els dos imports respon a les 
operacions reclassificades en el balanç segons el termini de venciment. 

El fort increment experimentat en els deutes amb entitats de crèdit és 
degut bàsicament a l’adhesió de la Comunitat Valenciana als diversos 
mecanismes de fiançament posats en marxa per l’Estat així com a 
l’assumpció per part de la Generalitat de la titularitat del deute financer 
de les entitats que integren el Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

El capítol “D’altres deutes” comprén els comptes següents (171 i 173), 
dels quals s’informa en la nota 2.3 esmentada adés: 

- “Deutes a llarg termini”. Saldos a favor de l’Estat derivats de les 
liquidacions definitives a compensar, per un total de 1.304,0 milions 
d’euros, desglossades en 810,0 milions d’euros de les liquidacions 
de 2008 i 2009, més 494,0 milions d’euros per l’acompte rebut com a 
conseqüència de l’ampliació del termini de devolució de les 
liquidacions negatives. 

- “D’altres deutes a llarg termini”, per préstecs rebuts de l’Estat: 
40,8% milions d’euros. 

5.9 Creditors a curt termini 

5.9.1 Emissions de deute i deutes amb entitats de crèdit 

Figuren en els epígrafs I, II i part del III de l’apartat D del passiu del 
balanç, i tenen la composició següent:  
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Emissions de deute i deutes amb entitats de crèdit 
Saldos 

 31-12-2013 
Saldos 

 31-12-2012 
Deutes representades en altres valors negociables 370,9 917,3 

Deutes en moneda estrangera  - 129,0 

Deutes a curt termini (solament entitats financeres) 5.313,8 4.392,4 

Interessos a curt termini de deutes en moneda estrangera - 3,9 

Interessos d’obligacions i altres valors negociables 85,1 123,8 

Préstecs i d’altres deutes 182,8 182,8 

Deutes per interessos 293,2 220,1 

Total 6.245,8 5.969,3 

Quadre 5.22 

El deute públic instrumentat en emprèstits i altres emissions anàlogues i 
el deute amb entitats de crèdit és, a curt termini, d’un total de 5.684,7 
milions d’euros (sumatori dels tres primers conceptes del quadre 
anterior). En l’estat del deute que figura en la memòria consta per 2.919,6 
milions d’euros (vegeu quadre 11.2). La diferència entre ambdós imports 
obeeix a la reclassificació comentada en l’apartat 5.8 anterior. 

Pel que fa als altres comptes, se’n dóna informació en la nota 2.4 de 
l’apartat 1 del Compte de l’Administració. 

Així, els capítols d’”Interessos d’obligacions i d’altres valors negociables” 
i “Deutes per interessos” apleguen els comptes d’interessos produïts no 
vençuts al tancament de l’exercici, que sumen un total de 378,4 milions 
d’euros, dels quals 359 milions d’euros corresponen al deute públic. 

D’altra banda, en el capítol de “Préstecs i d’altres deutes” figura el 
compte de “Deutes amb entitats de crèdit a curt termini”, que comprén el 
saldo disposat en pòlisses de crèdit per a operacions de tresoreria (vegeu 
apartat 11.5). 

5.9.2 Creditors pressupostaris 

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

 
Creditors pressupostaris 31-12-2013 31-12-2012 

400. Per pressupost de despeses corrent 2.669,9 2.441,9 

401. Per pressupost de despeses tancats 1.158,7 989,6 

409. Per operacions pendents d’aplicar a pressupost 2.493,9 3.509,8 

Total 6.322,5 6.941,3 

Quadre 5.23  
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a) Comptes 400 i 401, “Creditors per pressupostos de despeses corrents i 
tancats” 

El saldo del compte 400, que reflecteix el saldo dels creditors per 
pressupost corrent, coincideix amb la liquidació del pressupost de 
despeses de l’exercici 2013, que s’analitza en l’apartat 10.4 de 
l’Informe. 

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

Amb la informació disponible en aquesta fiscalització, no ha sigut 
possible obtenir els saldos pendents de pagament al tancament de 
l’exercici 2013 a tots els ens públics integrants del Compte General 
de la Generalitat (ens estatutaris, entitats autònomes, empreses i 
fundacions), universitats públiques i cambres de comerç. 

No obstant això, hem realitzat proves sobre els saldos d’una mostra 
d’aquests ens, proves que han posat de manifest els següents 
aspectes importants: 

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

 De les entitats compreses en aquesta situació cal indicar 
CIEGSA, per les operacions comentades en l’apartat 5.2 
d’aquest Informe. 

 Així mateix, la comptabilització de les operacions de 
finançament dels plans d’inversió de les universitats 
públiques valencianes, que es comenta en l’apartat 10.5. 

- Pel que fa a les entitats implicades en les operacions de cessió 
d’actius i de passius, hem observat que no en tots els casos hi 
ha una correlació entre el tractament comptable realitzat en el 
Compte de l’Administració i el que han practicat les dites 
entitats (apartat 5.3.2.d). 

 En aquests casos, s’haurien d’adoptar les mesures adequades 
per a coordinar i formalitzar les conciliacions i anàlisis de la 
coherència i adequació del tractament comptable en els 
comptes anuals respectius, per tal de millorar la imatge fidel 
de les activitats realitzades. 
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b) Compte 409, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” 

Segons s’indica en l’apartat 1 del Copte de l’Administració (pàgina 
24), el compte 409 aplega les obligacions derivades de despeses 
realitzades o béns i serveis rebuts que no s’han aplicat a 
pressupost. El desglossament d’aquestes aplicacions figura, per 
aplicacions pressupostàries i seccions, en l’apartat 4D.7 de la 
memòria, que es pot resumir així: 

 
Compte 409 31-12-2013 31-12-2012 

Creditors de conselleries 1.425,8 1.477,1 

Deute amb CIEGSA 771,0 2.010,4 

Deute amb TRAGSA - 22,4 

Ajudes del Pla d’Habitatge 238,8 - 

Factures del RUF 58,3 - 

Total 2.493,9 3.509,8 

Quadre 5.24 

Deutes amb CIEGSA i TRAGSA 

El deute amb CIEGSA i la seua disminució durant 2013 s’ha analitzat en 
l’apartat 5.2.2 d’aquest Informe. Quant a TRAGSA, totes les quotes 
pendents figuren en el compte 411. 

Ajudes del Pla d’Habitatge 

En l’Informe d’aquesta Sindicatura de l’exercici 2012, i en relació amb la 
línia T0304 Pla d’Habitatge, es va incloure un comentari en les 
conclusions de la revisió del compliment de la legalitat, així com la 
recomanació que els centres gestors, d’assessorament jurídic i de control 
intern adoptassen les mesures necessàries per concretar la naturalesa 
jurídica de les resolucions d’aquesta línia de subvenció i per donar-los el 
tractament comptable pertinent en el Compte General de 2013, amb una 
informació adequada i completa en la memòria. 

L’IGG va comunicar a aquesta Sindicatura, amb data de 30 de juny de 
2014, les mesures adoptades en relació amb l’informe de 2012, que es 
poden resumir com segueix: 

- L’IGG va sol·licitar a la Direcció General de la Intervenció (DGI) un 
informe sobre la regularitat de les actuacions realitzades en relació 
amb el Pla d’Habitatge així com de la fórmula idònia per a 
comptabilitzar-les. LA DGI va emetre l’informe sol·licitat en què es 
conclou “comptabilitzar-les com a operacions pendents d’aplicar al 
pressupost, imputant-les segons el principi de meritació”. 
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- També va sol·licitar a la Viceintervenció General de Control 
Financer (VGCF) que elaborés un informe especial sobre aquest 
assumpte a fi de determinar si resulta procedent la incoació 
d’expedient de responsabilitat comptable. 

- A petició de la VGCF, la subsecretaria de la CITMA va certificar el 14 
de gener de 2014 els imports per anys de les subvencions pendents 
d’imputació pressupostària, que pugen a un total de 242,2 milions 
d’euros des de 2008 fins a 2013, dels quals 3,4 milions d’euros 
corresponen a 2013. Posteriorment, mitjançant certificat de 20 de 
febrer de 2014, la xifra de 2013 va quedar fixada en 2,9 milions 
d’euros. 

- D’acord amb això, l’IGG estima que la quantia global s’ha de 
comptabilitzar en el compte 409, d’acord amb la meritació, i com 
que això afecta la informació estadística retuda en el context del 
procediment EDP, va formular una proposta al grup de treball 
format per la IGAE, el Banc d’Espanya i l’INE per a la revisió de les 
dades remeses per la Comunitat Valenciana en l’exercici 2012 i 
anteriors. L’IGG comunica que aquesta proposta ha sigut valorada i 
autoritzada. 

En el Compte de l’Administració de 2013, s’ha comptabilitzat en el 
compte 409 la quantitat de 241,7 milions d’euros, amb càrrec a despeses 
extraordinàries (vegeu apartat 6.8), en concepte de (vegeu la pàgina 556 
de la memòria) imports certificats per la CITMA com a pendent 
d’imputació pressupostària derivats de les ajudes concedides per les 
anualitats de 2012 i anteriors, i 2,9 milions d'euros a càrrec de despeses 
corrents de l'exercici de 2013 (pàgina 548 de la memòria). 

La Llei 2/2014, de 13 de juny, de Ports de la Generalitat, estableix el que 
segueix en la seua disposició addicional segona pel que fa al règim de les 
ajudes derivades de plans d’habitatge vençuts: 

 “1. Es declaren degudament atorgades totes les ajudes públiques, 
subvencions i finançament reconegudes tant en l’àmbit dels plans 
estatals i autonòmics d’habitatge, sòl i rehabilitació, com a l’empara 
d’acords específics interadministratius, que han sigut gestionades 
en el període 2008-2013 per la Direcció General d’Habitatge i 
Projectes Urbans de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge i per la Direcció General d’Obres Públiques, 
Projectes Urbans i Habitatges de la Conselleria d’Infraestructures 
Territori i Medi Ambient. 

 2. Els dits actes tindran la consideració de compromisos 
degudament adquirits a l’efecte previst en l’article 31.2 del Text 
Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat.” 
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Quant a l’informe especial sobre les ajudes que ha d’elaborar la VGCF, 
l’IGG ha dictat una resolució, del 15 d’octubre de 2014, ordenant que 
s’arxiven definitivament les actuacions, perquè entén que ha sigut 
“convalidada ex lege qualsevol irregularitat en què s’hagués pogut 
incórrer”. 

D’acord amb això, correspon formar les observacions següents: 

a) La comptabilització realitzada en 2013 és raonable, si bé la 
informació en la memòria s’hauria d’haver completat amb els 
aspectes més importants d’aquestes operacions, en línia amb els 
que han sigut destacats per la Sindicatura en els paràgrafs anteriors 
d’aquest apartat de l’Informe. 

b) Segons el que s’estableix en el punt 2 de la disposició addicional de 
la Llei de Ports, s’haurien d’aplicar als crèdits del pressupost vigent 
de 2014 les obligacions derivades de les dites ajudes. A l’efecte 
s’entén que el reconeixement pressupostari de les obligacions 
haurà d’estar precedit de les comprovacions pertinents sobre els 
expedients, tant les relatives al compliment pels beneficiaris dels 
requisits i de la justificació de les ajudes, com de la seua 
fiscalització per l’IGG, respectant el que disposa l’article 28 del 
TRLHPG, mitjançant la revisió dels actes d’adquisició de 
compromisos, en els exercicis respectius en què van ser concedides 
les ajudes en quantia superior als crèdits consignats en les 
respectives partides, i considerant el que disposa l’article 59.bis del 
text legal esmentat. 

Durant els exercicis 2013 i 2014 s’ha acusat recepció en aquesta 
Sindicatura de 335 escrits de membres de l’Associació d’Afectats pels 
Impagaments de les Ajudes a l’Habitatge. Han sigut contestades totes les 
peticions rebudes, i a més a més s’ha cursat un escrit a la mateixa 
Presidència de l’Associació. 

Factures del RUF 

Seguint les recomanacions d’aquesta Sindicatura de l’Informe de 2012 
per a la comptabilització adequada de totes les inscripcions en el 
Registre de Factures de la Generalitat (RUF), s’han estret les dades de les 
factures inscrites fins al 31 de desembre en 2013 que figurassen com a 
pendents de preassignació, tant en la fase G (gravades) com en la fase E 
(enviades), i el seu import, que suma 58,3 milions d’euros, s’ha 
comptabilitzat en el compte 409. 

Les inscrites en 2014 fins al 10 de febrer, corresponents a operacions de 
2013 o anteriors, figuren en el compte 411 (vegeu apartat 5.9.3). 
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Creditors per conselleries 

El detall per conselleries figura en l’apartat 4D.7 de la memòria, cal 
destacar que les de Sanitat pugen a 1.098.7 milions d’euros, el 77,0% del 
total. 

Les dades dels creditors que conformen aquest apartat del compte 409 
s’obtenen del mòdul OPAS de l’aplicació CONTAG, i segons la informació 
que proporciona l’IGG són de dos tipus. D’una banda, 257,6 milions 
d’euros que han sigut comptabilitzats principalment mitjançant 
assentaments “manuals”, i d’una altra, 1.168,2 milions d’euros 
corresponents a factures extretes del RUF. 

La fiscalització d’aquesta Sindicatura s’ha centrat en aquest últim 
component, les factures extretes del RUF, perquè és el més important. 

D’altra banda, s’ha realitzat també un seguiment de l’auditoria 
informàtica de l’aplicació del RUF de l’exercici 2012, els aspectes de la 
qual es comenten en l’informe que s’esmenta en l’apartat 2.1. 

En el seu vessant econòmic i financer, el treball realitzat ha posat de 
manifest que l’import obtingut del RUF i comptabilitzat en el compte 409 
és raonable. 

Factures de la Conselleria de Sanitat 

Pel que fa a les factures de la Conselleria de Sanitat, que pugen a un total 
de 1.098,7 milions d’euros, destaquen els conceptes següents: productes 
farmacèutics, 613,4 milions d’euros; material sanitari, 233,4 milions 
d’euros; concerts sanitaris, 48,2 milions d’euros. 

La fiscalització del registre comptable de les factures per despeses de 
farmàcia ha posat de manifest els següents aspectes importants: 

- En l’exercici 2012 van quedar pendents d’imputar al pressupost les 
factures de farmàcia dels mesos de setembre a desembre del dit 
any, de manera que figuren en el compte 409 (les de setembre, 
octubre i novembre per un total de 273,5 milions d’euros) i en el 
compte 411 (les del mes de desembre, per 99,2 milions d’euros). 

- En 2013 tan sols han quedat pendents d’imputar al pressupost les 
factures del mes de desembre del dit any, per 95,8 milions d’euros, 
que figuren comptabilitzades en el compte 411 (vegeu apartat 5.9.3). 

- Per tant, en el pressupost de despeses de l’exercici 2013 s’han 
reconegut obligacions corresponents a factures de farmàcia de 
quatre mesos de l’exercici 2012 per un total de 372,7 milions 
d’euros, i no recull, però, les corresponents al mes de desembre de 
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2013 per un total de 95,8 milions d’euros, que han sigut imputades 
al pressupost de 2014. 

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

Factures de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 

Entre les partides d’aquesta Conselleria s’inclou la quantitat de 70,5 
milions d’euros corresponent a l’anualitat de 2013 dels convenis signats 
en 2008 amb les universitats, que comprén 38,2 milions d’euros de 
despeses corrents traspassades dels compte 411 (vegeu apartat 5.9.3) més 
32,3 milions d’euros de la part meritada per les inversions. 

5.9.3 Creditors no pressupostaris 

Presenten la composició següent, en milions d’euros: 

 
Creditors no pressupostaris 31-12-2013 31-12-2012 

411: Creditors periodificació despeses pressupostàries 1.855,6 2.331,2 

Convenis deute sanitari 674,2 915,5 

PPF sistema públic universitari valencià 633,8 672,1 

D’altres convenis reconeixement deute 3,0 68,2 

Contractes de pagament ajornat  296,1 384,4 

Despeses meritades no vençudes 248,4 291,0 

419: D’altres creditors no pressupostaris 29,4 281,3 

SERVOF 32,9 158,9 

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

D’altres  10,4 136,3 
Total 1.885,1 2.612,5 

Quadre 5.25 

a) Compte 411, “Creditors per periodificació de despeses pressupostàries” 

a.1) Convenis deute sanitari 

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

Des de l’exercici 2008, una part d’aquest deute s’ha anat 
comptabilitzant, basant-se en acords del Consell, en el sistema 
comptable econòmic i patrimonial, mitjançant càrrecs als 
comptes de resultats i abonaments al passiu del balanç, 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2013 

79 

compte 411 “Creditors per periodificació de despeses 
pressupostàries”. 

Pel que fa al deute comptabilitzat en el compte 411, ha tingut 
el següent moviment durant 2013: 

 
Deute sanitari compte 411 Milions d’euros 

Saldo a 31-12-2012 915,5 

Pagaments obligacions exercicis 2002-03-04 (145,5) 

Pagaments obligacions exercicis 2006-07-08 (86,1) 

Pagaments obligacions C.H.P. Castelló (9,7) 

Saldo a 31-12-2013 674,2 

Quadre 5.26 

La imputació pressupostària del saldo pendent està prevista per als 
exercicis 2014 a 2017. 

Continuen vigents les observacions i recomanacions formulades en 
informes anteriors, que es resumeixen a continuació: 

- El saldo del compte 411 s’hauria de reclassificar als comptes 
corresponents de deutes de llarg i curt termini amb entitats de 
crèdit, per 432,9 i 241,3 milions d’euros respectivament. 

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

- El criteri aplicat de no periodificar les despeses d’ajornament 
hauria de ser comentat en la memòria 

- Els compromisos derivats dels acords assolits s’haurien 
d’incloure en l’estat de compromisos de despeses amb càrrec a 
exercicis posteriors que forma part de la memòria (vegeu 
apartat 10.5) 

a.2) PPF Sistema Públic Universitari Valencià 

Presenta un saldo de 633,8 milions d’euros, que correspon al deute 
pendent derivada dels convenis subscrits en 2008 per la Conselleria 
d’Educació amb les cinc universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana en relació amb el finançament de les despeses corrents 
de l’antic Pla Plurianual de Finançament (PPF) del Sistema Públic 
Universitari Valencià. 
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Amb data de 10 d’octubre de 2011, la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació i les cinc universitat van subscriure sengles 
convenis de modificació als signats en 2008, acordant, entre altres 
aspectes, l’ajornament del pagament de les anualitats 2011 i 2012 i 
la seua distribució entre les anualitats de 2013 2022, que a tal efecte 
es recalculen. 

La quota corresponent a 2013, que puja a 38,2 milions d’euros, no 
ha sigut pagada i s’ha traspassat al compte 409 (vegeu apartat 5.9.2). 

Considerant la programació d’anualitats, la presentació en el curt 
termini de la totalitat del saldo pendent a 31 de desembre de 2013 
no és correcta i devia haver sigut reclassificada la part corresponent 
a llarg termini. 

a.3) D’altres convenis de reconeixement de deutes 

Durant 2013 s’han imputat al pressupost perquè es pagaren les 
quotes dels convenis amb Correus, Iberdrola i part de TRAGSA, per 
un total de 65,2 milions d’euros. 

El saldo pendent de 3 milions d’euros correspon al conveni de 
reconeixement de deute amb TRAGSA, que venç en 2014. 

a.4) Contractes de pagament ajornat 

Inclou despeses derivades de contractes d’obra realitzats sota la 
modalitat d’abonament total del preu per 249,8 milions d’euros i les 
despeses derivades d’uns altres contractes d’obra amb clàusules de 
pagament ajornat per 46,3 milions d’euros. 

a.5) Despeses meritades i no vençudes 

Comprén les partides següents: 

- Factures emeses pels proveïdors en 2013 i anteriors, que han 
sigut registrades en el RUF en 2014, fins al 10 de febrer, per 
import de 199,0 milions d’euros. En aquest grup s’inclouen les 
factures de farmàcia de València del mes de desembre de 2013 
per un total de 50,6 milions d’euros. 

- Factures de farmàcia d’Alacant i Castelló per 45,3 milions 
d’euros. 

- D’altres despeses, per 4,2 milions d’euros. 

b) Compte 419, “D’altres creditors no pressupostaris” 

El compte 419 s’hauria de desglossar adequadament en 
divisionàries, ha que actualment no és possible conciliar 
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raonablement els saldos de tots els conceptes que la integren amb 
les dades de la memòria (quadre 10.10), en la qual a més s’hauria 
d’ampliar el contingut informatiu sobre la composició i aspectes 
més significatius. 

Entre els conceptes registrats en aquest compte destaquen per la 
seua importància els fons procedents de l’Estat pendents de 
transferir a les entitats beneficiàries, com és el cas del concepte 
“SERVOF”, així com els ingressos per participació en tributs de 
l’Estat pendents de transferir als ajuntaments i diputacions. 

5.9.4 Resta de creditors a curt termini 

Tenen la composició següent, en milions d’euros: 

Denominació 31-12-2013 31-12-2012 

HP Creditor per diversos conceptes  620,0 518,3 

Organismes de previsió social creditors  364,6 366,8 

Hisenda Pública, IVA repercutit  0,7 0,7 

Administracions públiques 985,3 885,8 

D’altres partides pendents d’aplicació  241,7 98,8 

D’altres deutes  468,6 468,6 

D’altres creditors (sense entitats de crèdit) 710,3 567,4 

Fiances rebudes a curt termini  169,4 167,1 

Dipòsits rebuts a curt termini  33,9 43,9 

Fiances i dipòsits rebuts 203,3 211,0 

Quadre 5.27 

La quantitat de 468,6 milions d’euros que figura en “D’altres deutes” és la 
part que cal compensar en 2014 de les liquidacions definitives dels 
recursos del sistema de finançament de les comunicacions autònomes 
(vegeu apartat 9.3), que comprenen 341,5 milions d’euros de la liquidació 
de 2009 i 127,1 milions d’euros de la liquidació de 2008. 

L’anàlisi d’una altres comptes importants del quadre anterior es realitza 
en l’apartat 10.7 d’aquest Informe, si bé cal assenyalar les incidències 
generals següents: 

- Tal com s’ha anat posant de manifest en informes anteriors, hi ha 
diferències entre els saldos que es mostren en el passiu del balanç 
(quadre anterior) amb els que es reflecteixen en l’apartat de 
creditors no pressupostaris (quadre 10.9), i que són especialment 
importants en els comptes de la Seguretat Social i de partides 
pendents d’aplicació (o de fons en formalització), raó per la qual 
insistim en la recomanació d’investigar-los i regularitzar-los, 
donant informació en la memòria. 
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- La memòria a més hauria d’ampliar el contingut informatiu sobre la 
composició i aspectes importants dels comptes més significatius. 

6. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC I PATRIMONIAL 

6.1 Aspectes generals 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici 2013, amb les 
xifres de l’exercici 2012 a efectes comparatius, figura en l’apartat 2 del 
Compte de l’Administració, i es mostra en els quadres següents, en 
milions d’euros, amb el càlcul de les variacions interanuals: 

 
HAVER 2013 2012 Variació 

B) INGRESSOS 11.247,6 11.191,0 0,5% 

1. Ingressos de gestió ordinària 8.922,1 11.105,1 (19,7%)

a) Ingressos tributaris 8.897,0 11.080,6 (19,7%)

a.1) Impost sobre la renda de les persones físiques 2.808,4 3.911,5 (28,2%)

a.3) Impost sobre successions i donacions 166,8 150,7 10,7% 

a.4) Impost sobre el patrimoni 119,1 3,5 3302,9% 

a.6) Impost transmissions patrimonials i AJD 735,1 689,7 6,6% 

a.7) Impost sobre el valor afegit 3.170,9 4.098,8 (22,6%)

a.8) Impostos especials 1.487,0 1.816,5 (18,1%)

a.9) Impostos mediambientals 15,6 0,0 -- 

a.10) Impost sobre el bingo 5,3 6,8 (22,1%)

a.12) Taxes per prestacions de serveis 258,4 275,8 (6,3%)

a.13) Taxes fiscals 130,4 127,2 2,5% 

c) Prestacions de serveis 25,1 24,5 2,4% 

c.1) Preus públics per prestació de serveis 25,1 24,5 2,4% 

2. D’altres ingressos de gestió ordinària 218,6 246,5 (11,3%)

a) Reintegraments 135,6 155,6 (12,9%)

c) D’altres ingressos de gestió 46,5 55,8 (16,7%)

f) D’altres interessos i ingressos assimilats 36,4 35,1 3,7% 

3. Transferències i subvencions 1.647,1 (557,7) 395,3% 

a) Transferències corrents 1.319,6 (1.040) 226,9% 

b) Subvencions corrents 203,5 296,6 (31,4%)

d) Subvencions de capital 124,0 186,0 (33,3%)

4. Guanys i ingressos extraordinaris 459,8 397,1 15,8% 

c) Ingressos extraordinaris 14,9 8,5 75,3% 

d) Ingressos i beneficis d’altres exercicis 444,9 388,6 14,5% 

DESESTALVI 3.648,1 5.584,2 (34,7%)

Quadre 6.1  
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DEURE 2013 2012 Variació 

A) DESPESES 14.895,7 16.775,2 (11,2%)

1. Despeses de funcionament 9.333,2 9.493,7 (1,7%)

a) Despeses de personal 4.655,7 4.552,5 2,3% 

a.1) Sous, salaris i assimilats 4.021,6 3.920,2 2,6% 

a.2) Càrregues socials 634,2 632,4 0,3% 

b)  Prestacions socials 9,6 9,9 (3,0%)

d)  Variació de provisions de tràfic (251,1) (48,8) (414,5%)

e) D’altres despeses de gestió 3.002,5 3.606,7 (16,8%)

e.1) Serveis exteriors 2.988,9 3.592,2 (16,8%)

e.2) Tributs 13,6 14,5 (6,2%)

f) Despeses financeres i assimilables 1.275,6 1.061,5 20,2% 

g) Variació de la provisió d’inversions financeres 640,9 312,0 105,4% 

2. Transferències i subvencions 4.014,3 4.614,4 (13,0%)

a) Transferències corrents 44,4 42,1 5,5% 

b) Subvencions corrents 2.990,6 3.614,4 (17,3%)

c) Transferències de capital 0,9 1,8 (50,0%)

d) Subvencions de capital 978,4 956,1 2,3% 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 1.548,2 2.667,1 (42,0%)

c) Despeses extraordinàries 27,5 97,9 (71,9%)

d) Despeses i pèrdues d’altres exercicis 1.520,7 2.569,2 (40,8%)

DESESTALVI - - 

Quadre 6.2 

En 2013 els ingressos han pujat a un total d’11.247,6 milions d’euros, amb 
un augment del 0,5% respecte a l’exercici anterior, mentre que les 
despeses representen un total de 14.895,7 milions d’euros i han 
disminuït en un 11,2%. El resultat de l’exercici 2013 és negatiu 
(desestalvi) per un total de 3.648,1 milions d’euros, un 34,7% menys 
negatiu que en 2012. 

Pel que fa als ingressos, les variacions més significatives es produeixen 
en els “Ingressos tributaris”, que disminueixen un 19,7%, i en les 
“Transferències i subvencions” que augmenten un 395,3%%. 

 Les despeses, per la seua banda, mostren disminucions significatives en 
els capítols de “Despeses i pèrdues d’altres exercicis”, un 42,0% i de 
“Transferències i subvencions”, un 13,0%. 

La memòria del Compte de l’Administració inclou en els seu apartat 4C.3 
la conciliació entre el resultat econòmic i patrimonial i el saldo 
pressupostari, amb explicació dels seus components.  
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6.2 Despeses de personal 

Representen el 31,3% del total de despeses de 2013 (el 27,0% en 2012). Els 
resultats de la revisió de l’àrea de despeses de personal es mostren en 
l’apartat 8.2 d’aquest Informe. 

6.3 Variació de provisions de tràfic 

El seu import a 31 de desembre de 2013 és de -251,1 milions d’euros, 
format per les pèrdues de crèdits incobrables, 28,7 milions d’euros, més 
la dotació a la provisió per a insolvències, 20,0 milions d’euros, menys 
l’aplicació de la provisió dotada en 2012, 299,8 milions d’euros. L’anàlisi 
de les provisions per insolvències es realitza en l’apartat 10.6 de 
l’Informe. 

6.4 D’altres despeses de gestió 

L’import d’aquest epígraf comprén les obligacions reconegudes en el 
capítol 2 del pressupost de despeses, 3.195,0 milions d’euros, més/menys 
les imputacions als comptes 409 i 411, principalment. Representen el 
20,2% del total de despeses de 2013 (el 21,5% en 2012). 

6.5 Despeses financeres i assimilables 

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

Segons s’indica en la memòria, l’augment d’aquestes despeses durant 
2013 és conseqüència de l’endeutament derivat tant de les operacions 
associades als distints mecanismes extraordinaris de finançament com 
de l’assumpció per part de la Generalitat del deute financer del sector 
públic empresarial i fundacional. 

En l’apartat 8.5 d’aquest Informe es realitzen els comentaris pertinents 
en relació amb la fiscalització d’aquestes despeses. 

6.6  Variació de la provisió per a inversions financeres 

Durant l’exercici 2013 s’ha dotat la quantitat de 640,9 milions d’euros a la 
provisió per a inversions financeres a fi de registrar la correcció 
valorativa per pèrdues reversibles en valors de l’immobilitzat financer. 

Aquesta anàlisi es realitza en l’apartat 5.3.5. 

D’altra banda, figura en el compte “Pèrdues d’inversions financeres” la 
quantitat de 74,5 milions d’euros, que s’ha analitzat en l’apartat 5.3.2 d). 
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6.7 Despeses de transferències i subvencions 

El subgrup “Transferències i subvencions” comprén els fons concedits 
per la Generalitat, sense contrapartida directa, destinats a finançar 
operacions corrents i de capital, i puja a 4.014,3 milions d’euros en 2013, 
amb una disminució del 13,0% respecte a 2012. Representen el 26,9% del 
total de despeses de 2013 (el 27,5% en 2012). 

Les obligacions reconegudes en els capítols de transferències corrents i 
de capital del pressupost de despeses pugen a 4.170,6 milions d’euros 
(vegeu quadre 8.1), i sorgeix una diferència de 156,3 milions d’euros amb 
les despeses de transferències i subvencions del compte de resultat 
econòmic i patrimonial, que s’explica principalment per les imputacions 
al compte 409, i la comptabilitat dels capítols 1, 2, 6 i 8 corresponents als 
“Alts òrgans de la Generalitat”, en els comptes 650 “Transferències 
corrents” i 655 “Transferències de capital” del compte del resultat 
econòmic i patrimonial. 

6.8 Pèrdues i despeses extraordinàries 

El seu import a 31 de desembre de 2013 puja a 1.548,2 milions d’euros, 
amb una disminució important respecte a 2012, que van pujar a 2.667,1 
milions d’euros. Segons es va comentar en l’informe de 2012, el 
component més significatiu d’aquestes despeses en el dit exercici fa ser 
la comptabilització del deute amb CIEGSA. 

La composició de l’exercici 2013 és la següent: 

 

Pèrdues i despeses extraordinàries Milions 
d’euros 

Operacions amb CIEGSA (apartat 5.2.2.4) 497,0 

Ajudes Pla d’Habitatge (apartat 5.9.2.b) 238,8 

Anul·lació drets de cobrament dubtós (apartat 10.6) 299,3 

Modificació obligacions exercicis tancats  411,9 

Anul·lació de drets reconeguts 73,8 

Recàrrecs de mora 27,4 

Total 1.548,2 

Quadre 6.3 

Les modificacions d’obligacions d’exercicis tancats s’han realitzat, 
principalment, per canvis en els tercers en operacions d’endós 
practicades pels creditors. La contrapartida d’aquest compte és la seua 
correspondència d’ingressos extraordinaris (vegeu apartat 6.10). 

La memòria no ofereix informació sobre aquests importants saldos de les 
despeses i ingressos extraordinaris. 
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6.9 Ingressos 

Els ingressos de gestió ordinària, integrats principalment pels tributaris, 
són, amb 8.922,1 milions d’euros en 2013, el component més significatiu 
dels ingressos, perquè representen el 79,3% del total d’ingressos en 2013 
(el 99,2% en 2012), i han disminuït en una 19,7% respecte a 2012, 
principalment en les figures tributàries de l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

Les transferències i subvencions són el segon component en 
importància, mostren un import de 1.647,1 milions d’euros, si bé, tal com 
s’indica en la memòria i en l’apartat 9.3 d’aquest Informe, en el fons de 
suficiència global tant els lliuraments a compte de l’exercici 2013 com la 
liquidació definitiva de l’exercici 2011 són negatius. 

6.10 Guanys i ingressos extraordinaris 

Els “ingressos extraordinaris” pugen a 14,9 milions d’euros, que deriven 
de la cessió a favor de la Generalitat de les accions de dues empreses 
(apartat 5.3.2.c). 

Quant als “Ingressos  i beneficis d’altres exercicis”, el seu import de 444,9 
milions d’euros comprén: 

 

Ingressos i beneficis d’altres exercicis Milions 
euros 

Modificació obligacions exercicis tancats 426,8 

Interessos de GIEGSA (apartat 5.2.2.2) 17,8 

Per modificació de drets d’exercicis anteriors 0,3 

Total 444,9 

Quadre 6.4 

Les modificacions d’obligacions d’exercicis tancats comprenen l’import 
de 411,9 milions d’euros comentat en l’apartat 6.8. La resta, 14,9 milions 
d’euros, són altres modificacions per anul·lació o cancel·lació, com així 
figura en l’estat d’exercicis tancats (vegeu apartat 10.4). 

7. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

7.1 Aspectes generals 

L’estat de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2013 consta, 
d’acord amb el PGCPG, de les parts següents: 

a) Liquidació del pressupost de despeses. 

b) Liquidació del pressupost d’ingressos. 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2013 

87 

c) Resultat pressupostari. 

En aquest apartat de l’Informe s’analitza el pressupost inicial i les 
modificacions, a més del resultat pressupostari. Les liquidacions dels 
pressupostos de despeses i d’ingressos s’analitzen en els apartats 8 i 9, 
respectivament. 

7.2 Pressupost inicial 

Els pressupostos per a l’exercici 2013 es van aprovar mitjançant la Llei 
11/2012 de la Generalitat, de 27 de desembre. Per a l’execució dels 
programes integrats en l’estat de despeses del pressupost del sector de 
l’Administració General es van aprovar crèdits inicials per import de 
12.784,9 milions d’euros, la distribució dels quals per capítols i per 
seccions es pot veure en els quadres 7.1 i 7.2, respectivament. 

7.3 Modificacions de crèdit 

La informació sobre modificacions de crèdit figura en l’apartat 4D.1 de la 
memòria del Compte de l’Administració. 

a) Anàlisi per tipus de modificació i capítols pressupostaris 

La informació de la memòria es resumeix en el quadre següent: 

 

Capítol  
Pressupost 

inicial 
Suplement 

crèdit 
Generac./ 

anul·lacions

Ajustos 
entre 

seccions 

Incorp. 
roman. 

Total 
modific. 

Pressupost 
definitiu 

1 Despeses de personal 4.868,7 0,0 37,3 -208,3 0,0 -170,9 4.697,8 

2 Despeses funcionament 2.603,1 483,2 165,1 57,2 0,0 705,5 3.308,6 

3 Despeses financeres 1.160,0 0,0 0,0 39,4 0,0 39,4 1.199,3 

4 Transferències corrents 2.665,9 395,7 260,5 101,6 0,0 757,9 3.423,8 

6 Inversions reals 317,3 0,0 4,3 15,4 279,0 298,7 616,0 

7 Transferències de capital 838,8 0,0 102,0 -7,5 28,6 123,0 961,9 

8 Actius financers 183,9 0,0 322,2 2,3 0,0 324,5 508,4 

9 Passius financers 147,2 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 149,2 

Total 12.784,9 879,0 893,5 0,0 307,6 2.080,1 14.865,0

Quadre 7.1 

Sobre els tipus de modificacions considerats en la memòria cal 
indicar el següent: 

- En la columna “Generacions/anul·lacions” s’ha de considerar 
que durant 2013 solament s’ha tramitat una anul·lació. 

- La columna “Ajustos entre seccions” comprén dos tipus de 
modificacions: d’una banda, ampliacions per crèdits de 
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reconeixement preceptiu; i d’una altra, transferències entre 
aplicacions. 

Les modificacions pressupostàries de l’exercici 2013 han pujat en 
termes nets a un total de 2.080,1 milions d’euros, amb què s’ha 
incrementat el pressupost inicial en un 16,3%. 

Les més importants, amb un import conjunt de 1.772,5 milions 
d’euros, són el suplement de crèdit i les generacions. Segons 
s’indica en la memòria del pressupost d’ingressos (pàgines 819 i 
823), aquestes modificacions s’han finançat majoritàriament amb 
els préstecs bancaris concertats a l’empara dels mecanismes 
extraordinaris de finançament, que han representat 1.663,2 milions 
d’euros (les operacions d’endeutament s’analitzen en l’apartat 11). 

Els expedients de modificació finançats amb els dits mecanismes es 
revisen en la mostra de l’apartat c) següent: 

Quant als ajustos entre seccions, el més significatiu és el que s’ha 
realitzat per dotar de crèdit el programa 412.23, “Prestacions 
farmacèutiques”, l’expedient del qual ha sigut revisat en la mostra 
de l’apartat c) següent: 

b) Anàlisi per seccions i capítols 

La distribució per seccions i tipus, segons figura en la memòria, es 
resumeix en el quadre següent:  
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Secció pressupost 
Pressupost 

inicial 
Suplem. 
crèdits 

Genera-
cions 

Ajustos 
entre 

seccions 

Incorp. 
roman. 

Total 
modific. 

Pressupost 
definitiu 

Corts Valencianes 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 

Sindicatura de Comptes 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 

Consell Valencià de Cultura 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

Consell Jurídic Consultiu 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

Presidència, Agricul., Pesca, Alim 274,9 0,0 21,8 (20,7) 16,2 17,3 292,3 

Hisenda i Administració Pública 301,2 0,0 188,1 (81,4) 0,6 107,2 408,4 

Infraestr., Territori i Medi Ambient 335,6 0,0 57,3 (2,6) 202,2 256,9 592,5 

Educació, Cultura i Esport 3.997,9 0,0 131,0 (145,6) 69,7 55,1 4.053,0 

Sanitat 4.964,0 816,7 385,1 158,1 0,0 1.359,9 6.324,0 

Economia, Ind., Turisme i Ocup. 367,4 0,0 45,4 31,7 0,4 77,5 444,9 

Benestar Social 691,3 12,7 2,7 (7,4) 9,7 17,7 709,0 

Acadèmia Valen. de la Llengua 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 

Servei del deute 1.292,0 0,0 0,0 (2,4) 0,0 (2,4) 1.289,6 

Despeses diverses 180,8 14,3 39,4 80,7 0,0 134,4 315,3 

Governació i Justícia  334,5 35,3 22,7 (10,4) 8,8 56,3 390,9 

Comitè Econòmic i Social 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

Total 12.784,9 879,0 893,5 0,0 307,6 2.080,1 14.865,0 

Quadre 7.2 

Quant a la distribució de les modificacions per seccions i capítols és 
la següent: 

Secció 
Capítol pressupostari 

1 2 3 4 6 7 8 9 Total 

Presidència, Agricul., Pesca, Alim. (12,9) (4,6) 1,9 (2,1) 19,5 (6,6) 22,3 0,0 17,3

Hisenda i Administració Pública (7,7) 49,5 0,0 (4,5) 7,3 (0,0) 62,6 0,0 107,2

Infraestr., Territori i Medi Amb. (8,3) (1,8) 0,0 8,8 178,4 23,3 56,4 0,0 256,9

Educació, Cultura i Esport (138,0) (7,3) 1,3 4,9 67,2 102,7 22,3 2,0 55,1

Sanitat 13,8 629,1 30,0 677,2 9,2 0,0 0,7 0,0 1.359,9

Economia, Ind., Turisme i Ocupació (4,9) (3,8) 0,2 40,4 0,0 (2,5) 48,0 0,0 77,5

Benestar Social (3,2) (6,2) 0,4 17,0 9,0 0,8 0,0 0,0 17,7

Servei de deute  0,0 0,0 (4,1) 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 (2,4)

Despeses diverses 0,1 16,9 9,7 (7,0) 0,0 4,2 110,5 0,0 134,4

Governació i Justícia  (9,7) 33,6 0,0 23,1 8,0 1,3 0,0 0,0 56,3

Total modificacions (170,9) 705,5 39,4 757,9 298,7 123,0 324,5 2,0 2.080,1

Quadre 7.3 

En l’anàlisi dels quadres 7.2 i 7.3 es pot observar que la conselleria 
més afectada per les modificacions pressupostàries ha sigut la de 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2013 

90 

Sanitat, fonamentalment en els seus capítols 2 i 4, a conseqüència, 
principalment, de la imputació pressupostària de les despeses 
d’exercicis anteriors atesos per “mecano”. 

c) Revisió d’expedients de modificació de crèdits 

La mostra seleccionada per a revisió es detalla en el quadre 
següent, en milions d’euros: 

 
Núm. Tipus modificació Import 

1 Generació 22,5 

2 Generació 346,4 

3 Generació 415,4 

4 Suplement de crèdit 879,0 

5 Transferència 45,7 

6 Transferència 27,7 

7 Transferència 15,0 

8 Ajust tècnic 212,6 

Quadre 7.4 

Els quatre primers expedients, per import de 1.883,2 milions 
d’euros, són els finançats amb els mecanismes extraordinaris de 
finançament estatals de l’exercici 2013. 

Tot seguit es comenten els aspectes més significatius que s’han 
posat de manifest com a conseqüència de la fiscalització realitzada. 

Amb caràcter general 

Les modificacions pressupostàries per generació i per suplement tenen 
per objecte dotar crèdits per al reconeixement i pagament de les 
obligacions ateses mitjançant els mecanismes extraordinaris de 
finançament. Del total d’aquestes modificacions, 1.663,2 milions d’euros, 
s’han destinat 1.247,9 milions d’euros a dotar crèdits per a despeses 
realitzades, en 2013 o en exercicis anteriors, sense consignació 
pressupostària. La resta, 415,4 milions d’euros, s’ha utilitzat 
principalment per a incrementar els fons patrimonials dels ens o 
consignar-los com a crèdits enfront d’aquests. 

També mitjançant altres expedients de modificació, per transferències o 
ajustos tècnics, s’han habilitat crèdits per a imputar despeses realitzades 
sense consignació o amb consignació insuficient. 

Tal com es va indicar en l’Informe de 2012, pel que fa a les obligacions 
que deriven de despeses sense consignació pressupostària és important 
considerar les qüestions següents: 
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- La realització d’aquestes despeses indegudament, a més d’incidir 
en l’estabilitat pressupostària, representa incompliments de la 
normativa aplicable, principalment el TRLHPG, perquè es van 
contraure sense dotació pressupostària, i del TRLCSP, per prescindir 
del procediment de contractació establit. 

- Aquestes obligacions necessiten ser convalidades amb un acte de 
reconeixement exprés i motivat de la seua existència i exigibilitat, 
que, si bé el TRLHPG no diu quin és l'òrgan competent per a la 
convalidació, indica en l’article 31.2 que la conselleria interessada 
haurà de formular, si s'escau, la proposta a la conselleria competent 
en matèria d'hisenda per a tramitar la convalidació. El TRLHPG no 
considera tampoc explícitament el tipus de modificació 
pressupostària que s'hauria de tramitar per a atendre aquests tipus 
d'obligacions. 

La falta de crèdit per a atendre obligacions s’ha tramitat mitjançant 
diversos tipus de modificació. Pel que fa a les modificacions per 
mecanismes extraordinaris de finançament, el tipus més utilitzat en els 
anys 2012 i 2013 ha sigut la generació de crèdits, i en l’última d’aquestes 
modificacions s’ha recorregut al suplement de crèdit atenent al que 
disposa el Reial Decret Llei 8/2013. També s’han utilitzat altres tipus de 
modificació, com els denominats “ajustos tècnics”. 

S’ha sol·licitat a totes les conselleries la informació relativa a la 
tramitació i comptabilització de les despeses d’exercicis anteriors i dels 
expedients de rescabalament. 

Les respostes rebudes mostren una informació heterogènia d’aquesta 
qüestió, de manera que la revisió s’ha centrar en la Conselleria de 
Sanitat, que és la més significativa en aquesta mena d’expedients. 

La Conselleria de Sanitat ha detallat la tramitació durant 2013 de 74 
expedients de rescabalament per un total de 1.013,4 milions d’euros, 
corresponents a despeses realitzades sense consignació durant els 
exercicis 2013 i anteriors. La informació proporcionada, però, no 
desglossa amb claredat els diferents exercicis en què es fan realitzar 
aquestes despeses. 

Així mateix, mitjançant la revisió dels apunts comptables de l’exercici 
2013, no s’han pogut identificar les dites operacions ni quantificar-ne 
l’import. 

Tot i això, de l’anàlisi de la informació que ha proporcionat la Conselleria 
de Sanitat s’ha pogut identificar la imputació de despeses realitzades en 
exercicis anteriors al pressupost de 2013 per, almenys, 820,3 milions 
d’euros. 
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Com en exercicis anteriors, es posa de manifest la falta d’un 
procediment formalitzat i comú per a totes les conselleries sobre la 
tramitació dels expedients de rescabalament i la imputació comptable 
pressupostària de les despeses. 

En atenció a això, considerem convenient mantenir la recomanació 
següent ja formulada en l’Informe de 2012: que els òrgans competents 
adopten les mesures necessàries per a aprovar una regulació normativa 
completa sobre la tramitació administrativa de les obligacions 
procedents d’exercicis anteriors, tant les degudament adquirides com les 
que manquen del dit requisit, i iniciar les actuacions necessàries per a 
modificar el règim actualment previst en el TRLHPGV per als crèdits 
pressupostaris. 

D’altra banda, i pel que fa a l’expedient informatius de determinació de 
responsabilitats de la Conselleria de Sanitat comentat en l’Informe de 
2012, s'ha resolt el seu arxiu mitjançant l'acord del secretari autonòmic 
de Sanitat de 17 de febrer de 2014, "per no advertir cap responsabilitat en 
les persones que han intervingut en la gestió de les obligacions 
esmentades". 

Finalment, és important assenyalar l’efecte que tenen les modificacions 
pressupostàries comentades anteriorment sobre els crèdits aprovats 
inicialment, posant de manifest que aquests no s’adeqüen a les 
necessitats reals de despesa. En aquest context s’ha de considerar a més 
els efectes d’un altre factor important, com són les mesures de gestió 
pressupostària per a la contenció de la despesa pública (vegeu l’apartat 
8.1.e). 

Expedient núm. 1 

Mitjançant la segona fase de “mecano”, regulada en el Reial Decret Llei 
4/2013, es formalitzen diversos préstecs per import total de 69,8 milions 
d’euros per a atendre obligacions pendents de pagament amb proveïdors. 
Aquesta formalització es registre comptablement en fase de 
reconeixement de drets (DR) en el pressupost d’ingressos de 2013 pel seu 
import total de 69,8 milions d’euros. 

L’objecte d’aquest expedient de modificació és generar crèdits per import 
de 22,5 milions d’euros en determinades aplicacions de despeses a fi de 
la regularització comptable corresponent, és a dir, la seua imputació 
pressupostària. Com a finançament, s’augmenta el pressupost 
d’ingressos en l’aplicació de préstecs a llarg termini pel dit import. 

Expedient núm. 2 

Mitjançant la tercera fase de “mecano”, regulada en el Reial Decret Llei 
8/2013, es formalitzen diversos préstec per import total de 930,6 milions 
d’euros per a atendre obligacions pendents de pagament amb proveïdors, 
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dels quals corresponent 826,3 milions d’euros a factures de 
l’Administració de la Generalitat i 104,3 milions d’euros a obligacions 
d’ens públics. Aquesta formalització es registra comptablement en fase 
de reconeixement de drets (DR) en el pressupost d’ingressos de 2013 pel 
seu import total de 930,6 milions d’euros. 

L’objecte d’aquest expedient de modificació és generar crèdits per import 
de 346,4 milions d’euros en determinades aplicacions de despeses a fi de 
la corresponent regularització comptable, és a dir, la seua imputació 
pressupostària, i en concret, factures pendents de comptabilitzar 
procedents de RUF i del subsistema d’OPAS. Com a finançament, 
s’augmenta el pressupost d’ingressos en l’aplicació de préstecs a llarg 
termini pel dit import. 

Expedient núm. 3 

La Generalitat ha atès pagaments per compte de determinats ens 
públics, que comprenen venciments de deute financer a través del FLA, i 
de proveïdors a través de la segona fase de “mecano”, per import total de 
415,4 milions d’euros. 

L’objecte d’aquest expedient de modificació és generar crèdits per 415,4 
milions d’euros en determinades aplicacions dels capítols 7 i 8 del 
pressupost de despeses, distingint en aquest últim cas entre aportacions 
patrimonials i préstecs. Com a finançament, s’augmenta el pressupost 
d’ingressos en l’aplicació de préstecs a llarg termini pel dit import. 

Expedient núm. 4 

Suplement de crèdit concedit per Decret Llei 6/2013, de 8 de novembre, 
del Consell, convalidat per les Corts el 27 de novembre. Les seues 
disposicions principals són: 

- S’augmenten en 879,0 milions d’euros els crèdits de sis aplicacions 
del pressupost de despeses, principalment de les conselleries de 
Sanitat i de Benestar Social. 

- El finançament és amb endeutament, incrementant el capítol 9 del 
pressupost d’ingressos. A l’efecte, s’autoritza la concertació de les 
operacions de préstec necessàries de qualsevol mecanisme de 
finançament de l’Estat. 

Expedient núm. 5 

La modificació té per objecte centralitzar en la CHAP els crèdits 
consignats en cada conselleria per a la contractació dels sistemes 
d’informació de la Generalitat. 
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Expedient núm. 6 

En aplicació de l’acord del Consell de 15 de febrer de 2013, pel qual es 
declara la no disponibilitat del 30% de determinats crèdits dels capítols 4 
i 7, es minoren els crèdits d’un conjunt d’aplicacions pressupostàries per 
import de 27,6 milions d’euros, que es transfereixen al programa 612.60 
“Despeses diverses”. 

Simultàniament es disminueix crèdit del dit programa 612.20 per import 
de 6,6 milions d’euros que es transfereixen a determinades aplicacions 
pressupostàries, si bé en l’expedient no hi ha constància documental que 
justifique els dits augments. 

Expedient núm. 7 

L’objecte de la modificació és contar amb la cobertura pressupostària 
adequada per afrontar les obligacions pendents de pagament en 
concepte d’interessos de demora, tant els coneguts i pendents de 
pagament com els que es preveuen que nasquen al llarg de l’exercici, 
estimant-se l’import total en 15 milions d’euros. 

A l’efecte, i considerant la inexistència de crèdit inicial, es transfereix 
crèdit a l’aplicació corresponent del capítol 3 de despeses minorant les 
disponibilitats del capítol 2 del programa 412.22 “Assistència sanitària”. 

En l’expedient no consta justificació de la minoració en l’aplicació del 
programa 412.22, requerida per l’Ordre Reguladora de 22 de març de 
2005. La dita aplicació ha sigut objecte d’ampliació en modificacions 
posteriors. 

D’altra banda, l’article 17.2 del TRLHPG estableix que, quan no hi haja 
consignació pressupostària o aquesta siga insuficient per a afrontar les 
dites obligacions, es tramitarà el corresponent crèdit extraordinari o 
suplement de crèdit. 

Expedient núm. 8 

L’expedient denominat “Ajust tècnic” és una transferència de crèdits per 
a augmentar, entre altres, els corresponents als conceptes següents, 
qualificats coma despeses de reconeixement preceptiu per la Llei de 
Pressupostos per a 2013: productes farmacèutics procedents de receptes 
mèdiques, 102,9 milions d’euros; deute sanitari, 95,8 milions d’euros; 
interessos de demora, 12,0 milions d’euros; serveis del deute, 1,6 milions 
d’euros. 

Pel que fa a això, cal indicar que aquestes despeses poden ser objecte 
d’un càlcul més ajustat a les necessitats reals de l’exercici per a incloure-
les en el pressupost inicial. 
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D’altra banda, en l’expedient solament consta l’Acord del Consell pel 
qual pren coneixement i ratifica els ajustos plantejats per la Conselleria; 
pel que fa a això cal considerar que devia haver-se adequat en la 
tramitació i documentació al que s’estableix normativament amb 
caràcter general per a les modificacions de crèdits. 

7.4 Resultat pressupostari 

L’estat de liquidació del pressupost de 2013 inclou, en l’apartat 3C del 
Compte de l’Administració, el resultat pressupostari, que es mostra en el 
quadre següent en milions d’euros: 

 

Concepte 
Drets 

reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Imports 

1. (+) Operacions no financeres 10.582,2 13.598,2 (3.016,0)

2. (+) Operacions amb actius financers 5,6 389,0 (383,4)

I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2) 10.587,8 13.987,3 (3.399,5)

II. Variació neta de passius financers 2.927,8 149,2 2.778,6 

III. Saldo pressupostari de l’exercici (I+II)  (620,9)

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

5. (-) Desviacions de finançament positives per despeses amb finançament afectat (14,3)

6. (+) Desviacions de de finançament negatives en despeses amb finançament afectat 73,4 

IV. Superàvit de finançament de l’exercici (III+4+5+6) (561,8)

Quadre 7.5 

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

El resultat pressupostari de 2013 és negatiu per 3.399,5 milions d’euros, 
com en exercicis anteriors, tal com es pot observar en el quadre següent: 

 
Concepte 2010 2011 2012 2013 

Drets reconeguts  11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8 

Obligacions reconegudes 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3 

Resultat pressupostari  (2.857,3) (3.642,3) (6.222,6) (3.399,5)

Quadre 7.6 

Afegint al resultat pressupostari la variació neta de passius financers 
s’obté el saldo pressupostari, que en 2013 és negatiu per 620,9 milions 
d’euros. 

Sobre el saldo pressupostari de 2013 es practiquen dos ajustos per 
desviacions de finançament. Les desviacions negatives corresponen al 
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PIPM del Decret Llei 1/2009, i les positives al suplement de crèdit del 
Decret Llei 6/2013. Després dels ajustos s’obté un dèficit de finançament 
de 561,8 milions d’euros en 2013. 

Pel que fa al resultat pressupostari de l’exercici 2013, s’han de tenir en 
consideració els aspectes significatius següents: 

a) Despeses amb finançament afectat 

La normativa comptable aplicable estableix que tant el resultat 
pressupostari com el romanent de tresoreria han de ser objecte de 
certs ajustos relacionats amb l'execució de les despeses amb 
finançament afectat, i requereix a les entitats que en porten un 
control específic. 

Segons hem recomanat en informes anteriors, per a possibilitar el 
seguiment i control comptable de qualsevol despesa amb 
finançament afectat, aquesta despesa ha de ser susceptible d’una 
identificació completa i clara que haurà d’estendre’s a tots i 
cadascun dels períodes comptables i abastarà tant les previsions i 
actes de gestió de la despesa pressupostària per a finançar, com les 
dels ingressos pressupostaris amb els quals es finança la dita 
despesa. D’aquesta manera es podran calcular les desviacions de 
finançament que puguen existir. 

La memòria del Compte de l'Administració no conté un apartat 
amb la informació requerida pel PGCPG sobre les despeses amb 
finançament afectat. 

b) Obligacions d’exercicis anteriors aplicades al pressupost de 2013 i 
obligacions de 2013 no aplicades al pressupost 

Segons el que s’indica en l’apartat 7.3.c), no ha sigut possible 
identificar les obligacions derivades de despeses realitzades en 
exercicis anteriors que han sigut imputades al pressupost de 2013, 
excepte les de la Conselleria de Sanitat, que han sigut calculades en 
un import, almenys, de 820,3 milions d’euros, dels quals 372,8 
milions d’euros corresponen a factures de farmàcia de 2012. 

D’altra banda, han quedat pendents de reconéixer obligacions per 
despeses realitzades en l’exercici 2013 i anteriors, per import de 
2.493,9 milions d’euros, que s’han comptabilitzat en el compte 409 
(apartat 5.9.2). 

Com en exercicis anteriors, s’han reconegut obligacions 
corresponents a determinades despeses de personal realitzades en 
2012 per import de 94,3 milions d’euros, i han quedat pendents 
d’imputació pressupostària 97,0 milions d’euros corresponents a 
2013 (apartat 8.2). 
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8. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

8.1  Aspectes generals 

La liquidació del pressupost de despeses forma part de l’estat de 
liquidació del pressupost del Compte de l’Administració de la 
Generalitat. En aquest apartat 8.1 se’n comenten determinats aspectes 
generals, i en els apartats 8.2 a 8.8, els de cadascun dels capítols que 
conformen la liquidació. 

a) Liquidació del pressupost de despeses per capítols 

 

Capítol  
Crèdits 

definitius 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagam. 

Obligacions 
pendents de 

pagam. 

Grau 
d’exec. 

Grau de 
complim. 

1 Despeses de personal 4.697,8 4.695,6 4.694,1 1,5 100,0% 100,0%

2 Despeses de funcionament 3.308,6 3.195,1 1.795,5 1.399,5 96,6% 56,2%

3 Despeses financeres 1.199,3 1.184,0 1.172,9 11,1 98,7% 99,1%

4 Transferències corrents 3.423,8 3.287,0 2.697,1 589,9 96,0% 82,1%

6 Inversions reals 616,0 352,9 110,3 242,7 57,3% 31,2%

7 Transferències de capital 961,9 883,5 479,1 404,5 91,9% 54,2%

8 Actius financers 508,4 389,0 368,3 20,7 76,5% 94,7%

9 Passius financers 149,2 149,2 149,2 0,0 100,0% 100,0%

Total  14.865,0 14.136,4 11.466,5 2.669,9 95,1% 81,1%

Quadre 8.1 

Les “Despeses de personal” són les més significatives del 
pressupost, han assolit el 33,2% de les obligacions reconegudes 
totals, i les segueixen les “Despeses de funcionament i les 
“Transferències corrents”, que representen el 22,6% i el 23,3%, 
respectivament. 

El grau d’execució, determinat pel nivell d’obligacions reconegudes 
sobre el pressupost definitiu, ha sigut del 95,1% en termes globals, 
que es pot considerar elevat o satisfactori, i és lleugerament 
superior al de 2012, si bé destaca pel seu baix nivell d’execució el 
capítol 6 d’“Inversions reals”, que ha sigut del 57,3%. 

El grau de compliment, o percentatge que representen els 
pagaments sobre les obligacions reconegudes, assoleix un nivell 
global del 81,1%, lleugerament inferior al de 2012, si bé cal ressaltar 
els baixos graus de compliment dels capítols 6 (31,2%), i 7 (54,2%). 

Les obligacions reconegudes netes han tingut l’evolució interanual 
que es mostra en el quadre següent: 
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Capítol  2013 2012 Variació 
1 Despeses de personal 4.695,6 4.588,8 2,3% 

2 Despeses de funcionament 3.195,1 4.510,7 (29,2%) 

3 Despeses financeres 1.184,0 957,0 23,7% 

4 Transferències corrents 3.287,0 3.507,4 (6,3%) 

6 Inversions reals 352,9 495,7 (28,8%) 

7 Transferències de capital 883,5 922,1 (4,2%) 

8 Actius financers 389,0 1.844,1 (78,9%) 

9 Passius financers 149,2 148,5 0,4% 

Total  14.136,4 16.974,4 (16,7%) 

Quadre 8.2 

En 2013 les obligacions reconegudes totals han disminuït un 16,7% 
respecte a 2012. Entre aquestes destaquen les produïdes en els capítols 2, 
6 i 8, i això és degut al fet que durant el 2012 es va produir la imputació 
pressupostària de despeses d’exercicis anteriors pels mecanismes de 
finançament. En l’altre sentit, és important l’augment en el capítol de 
despeses financeres. 

b) Liquidació del pressupost de despeses per seccions 

 
Secció 

Crèdits 
definitius

Obligacions 
reconegudes

Paga-
ments 

Obligacions 
pend. pag. 

Grau 
execuc. 

Grau 
compl.

01 Les Corts 31,0 31,0 29,9 1,1 100,0% 96,5%

02 Sindicatura de Comptes 6,1 6,1 5,7 0,4 100,0% 93,5%

03 Consell Valencià de Cultura 1,5 1,5 1,5 0,0 100,0% 100,0%

04 Consell Jurídic Consultiu 2,5 2,5 2,4 0,2 100,0% 93,2%

05 Presidència, Agricultura, Pesca 292,3 246,7 134,5 112,2 84,4% 54,5%

06 Hisenda i Administració Pública 408,4 383,9 292,9 91,0 94,0% 76,3%

08 Infraestruc., Territ. i Medi Amb. 592,5 423,4 214,5 208,8 71,5% 50,7%

09 Educació, Formació i Ocupació 4.053,0 3.914,8 3.428,7 486,1 96,6% 87,6%

10 Sanitat 6.324,0 6.262,7 5.070,6 1.192,1 99,0% 81,0%

11 Economia, Indústria i Comerç 444,9 360,4 131,8 228,6 81,0% 36,6%

16  Benestar Social 709,0 678,1 478,9 199,2 95,6% 70,6%

17 Acadèmia Valen. de la Llengua 3,3 3,3 3,3 0,0 100,0% 100,0%

19 Servei del deute 1.289,6 1.275,6 1.274,8 0,7 98,9% 99,9%

20 Despeses diverses 315,3 173,9 131,6 42,3 55,2% 75,7%

22 Governació 390,9 371,6 265,3 106,3 95,1% 71,4%

24 Comité Econòmic i Social 0,8 0,8 0,0 0,8 100,0% 4,9%

Total 14.865,0 14.136,4 11.466,5 2.669,9 95,1% 81,1%

Quadre 8.3 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2013 

99 

El pressupost de l’Administració de la Generalitat per a l’exercici 
2013 s’estructura en 16 seccions, que comprenen les conselleries i 
institucions comentades en l’apartat 4.1 (la secció 01 comprén 
també el Síndic de Greuges), més les dues seccions genèriques de 
servei del deute i despeses diverses. 

Les conselleries d’Educació i Sanitat representen el 72,0% del total 
d’obligacions reconegudes de l’exercici, i han assolit uns graus 
d’execució i de compliment satisfactoris. El grau de compliment en 
quatre seccions no ha superat el 60%. 

c) Liquidació del pressupost de despeses per programes 

La Generalitat ha estructurat el pressupost de 2013 en 127 
programes de despesa (el mateix nombre que en 2012) l’estat 
d’execució dels quals es pot consultar en l’apartat 3A.3 de la 
memòria. 

En el quadre següent es detallen, per capítols pressupostaris, les 
obligacions reconegudes per programes ordenats de major a menor 
volum i agrupats en estrats per a facilitar-ne l’anàlisi (solament es 
detallen els programes més significatius).  
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Programes 
Capítol del pressupost de despeses 

1 2 3 4 6 7 8 9 Total % 

41222 Assistència sanitària 2.024,3 1.812,5 0,0 5,2 15,7 0,0 0,7 0,0 3.858,5 27,3%

41223 Prestacions farmacèutiques 1,9 21,8 0,0 1.462,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.485,7 10,5%

42230 Ensenyament secundari  992,3 103,9 0,0 327,4 4,7 1,0 0,0 0,0 1.429,3 10,1%

41220 Ensenyament primari 869,6 91,5 0,0 425,0 12,5 1,3 0,0 0,0 1.399,9 9,9%

01110 Servei del deute 0,0 0,0 1.126,0 0,7 0,0 0,0 1,7 147,2 1.275,6 9,0%

5 Més de 1.000 milions 3.888,1 2.029,7 1.126,0 2.220,5 33,0 2,2 2,4 147,2 9.449,0 66,8%

42260 Universitat i estudis superiors 1,0 0,1 0,0 244,6 0,0 584,9 0,0 0,7 831,2 5,9%

41224 Prestacions externes 0,0 424,2 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 427,8 3,0%

14110 Administració de justícia 155,0 32,1 6,5 25,0 14,6 0,0 0,0 0,0 233,3 1,7%

31360 Gest. centres persones majors 24,0 129,8 0,0 33,2 2,0 0,0 0,0 0,0 189,0 1,3%

63150 Actuacions sobre s. financer 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 183,5 0,0 185,4 1,3%

61260 Despeses diverses 0,1 0,6 9,7 93,8 0,0 23,3 46,4 0,0 173,9 1,2%

51310 Infraestructures públiques 5,8 16,2 6,0 0,0 126,2 0,0 0,0 0,0 154,3 1,1%

31340 Integrac. social persones discap. 12,9 28,5 0,0 107,9 0,5 0,6 0,0 0,0 150,5 1,1%

51330 Planificació, transport i logística 2,8 3,5 0,0 43,5 2,5 31,9 56,4 0,0 140,7 1,0%

31370 Ord. i prestac. de la dependència 1,3 3,2 0,0 124,2 0,0 0,0 0,0 0,0 128,6 0,9%

22110 Emer. protec. civil i ext. incendis 2,6 86,8 0,0 22,3 3,0 0,6 0,0 0,0 115,3 0,8%

41226 Personal sanitari resident 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0 0,8%

12 Entre 100 i 1.000 milions 317,5 725,1 22,2 699,9 148,9 641,4 286,3 0,7 2.842,0 20,1%

41 Entre 10 i 100 milions 367,8 382,3 35,6 336,8 149,2 222,2 100,3 1,4 1.595,6 11,3%

69 Fins a 10 milions 122,3 58,0 0,2 29,9 21,8 17,7 0,0 0,0 249,9 1,8%

127 Total 2013 4.695,6 3.195,1 1.184,0 3.287,0 352,9 883,5 389,0 149,2 14.136,4 100,0%

% 33,2% 22,6% 8,4% 23,3% 2,5% 6,3% 2,8% 1,1% 100,0%

Total 2012 4.588,8 4.510,7 957,0 3.507,4 495,7 922,1 1.844,1 148,5 16.974,4

Augment 2013/2012 2,3% (29,2%) 23,7% (6,3%) (28,8%) (4,2%) (78,9%) 0,4% (16,7%)

Quadre 8.4 

Els programes més importants, entenent per tals els que superen 
individualment els 1.000 milions d’euros, són cinc, i abasten el 
66,8% de les obligacions reconegudes totals del pressupost de 2013 
(el 60,5% en 2012). 

Els segueixen en importància els programes d’“Universitat i estudis 
superiors”, que representa el 5,9%, i “Prestacions externes”, amb un 
pes relatiu del 3,0% de la despesa total. 

En una anàlisi detallada destaca el pes relatiu tan elevat de les 
despeses de personal del programa 412.22 “Assistència sanitària”, 
que representa el 43,1% del total del capítol 1 i que, juntament amb 
els programes d’ensenyament primari i secundari absorbeix el 
82,8% de les obligacions reconegudes d’aquest capítol. 

En el capítol 4 de “Transferències corrents”, el programa 412.23 
“Prestacions farmacèutiques” absorbeix el 44.5% de les obligacions 
reconegudes totals del capítol. 
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En el capítol 2, les despeses del programa 412.22 “Assistència 
sanitària” representen el 56,7% del total. 

d) Romanents de crèdit 

La liquidació del pressupost de 2012 mostrava romanents de crèdit 
per un total de 1.262,1 milions d’euros, i s’havien incorporat al 
pressupost de 2013 romanents per 307,6 milions d’euros, tots els 
quals corresponents a projectes i línies de subvenció derivats del 
Decret Llei 1/2009. Durant 2013, dels dits romanents incorporats 
s’han reconegut obligacions per un total de 73,4 milions d’euros, 
motiu pel qual falten per incorporar-hi 234,2 milions d’euros. 

D’altra banda, l’execució pressupostària del suplement de crèdit 
aprovat pel Decret Llei 6/2013 ha determinat romanents de crèdit 
per 14,3 milions d’euros, que pel fet de tenir caràcter finalista 
origina una desviació de finançament positiva (vegeu l’ajust al 
resultat pressupostari en l’apartat 7.4). 

La liquidació del pressupost de despeses a 31 de desembre de 2013 
presenta (vegeu quadre 8.1) romanents de crèdit per import de 728,5 
milions d’euros, dels quals 248,5 milions d’euros tenen finançament 
afectat. El detall per capítols, seccions i programes dels dits 
romanents figura en l’apartat 4D.2 de la memòria. 

e)  Mesures de gestió pressupostària del Consell en 2013 

El Consell de la Generalitat ha adoptat diversos acords durant 2013 
amb l’objectiu d’assegurar la contenció de la despesa pública i 
donar compliment als objectius pressupostaris d’estabilitat i 
sostenibilitat financera. Els acords presos han sigut: 

- Acord de 15 de febrer de 2013, pel qual es declara la no 
disponibilitat del 30% dels crèdits dels capítols 4 i 7, que s’han 
de posar a disposició de la CHAP. Les limitacions no afecten 
crèdits destinats a fons finalistes, les transferències al sector 
públic ni determinats crèdits vinculats a línies de subvenció de 
programes de sanitat, educació i serveis socials. Vegeu 
expedient núm. 2 de modificacions. 

- Acord de 2 d’agost de 2013, pel qual es requereix l’autorització 
expressa i prèvia del Consell per a, a partir d’aquesta data, 
convocar i concedir les subvencions i licitar els contractes del 
capítol 6. L’acord afecta tant l’administració com les entitats 
autònomes i els ens del sector públic fundacional i 
empresarial. 

- Acord de 5 de desembre de 2013, pel qual es declara la no 
disponibilitat del 100% dels crèdits dels capítols 2, 4, 6, 7 i 8 
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que a data de 5 de desembre de 2013 es troben en fase de 
disponible, excloent-ne els crèdits destinats a fons finalistes, 
els de les línies de subvenció de l’acord de 15 de febrer, els 
vinculats a mecanismes extraordinaris de fiançament i els de 
determinats programes i seccions que es detallen en l’acord. 

És important indicar que els acords presos amb l’objectiu de 
contenir la despesa pública afecten significativament els crèdits 
inicialment aprovats mitjançant l’LPG2013, de manera que es 
considera que s’hauria d’incloure la informació necessària sobre els 
acords i els seus efectes pressupostaris en la memòria del Compte 
de l’Administració de l’exercici. 

8.2 Despeses de personal 

a) Comentaris sobre l’execució pressupostària 

El pressupost definitiu del capítol 1 “Despeses de personal” ha sigut 
de 4.697,8 milions d’euros, el que representa el 31,6% del pressupost 
de despeses total de l’exercici 2013 (el 25,5% en 2012). Les 
obligacions reconegudes i els pagaments realitzats han assolit graus 
d’execució i de realització propers al 100%. 

El detall per articles de les obligacions reconegudes i els pagaments 
realitzats es mostra en el quadre següent, en milions d’euros: 

 

Article 
Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments 

Grau de 
compliment 

10 Alts càrrecs 5,2 5,2 100,0% 

11 Personal eventual 3,6 3,6 100,0% 

12 Funcionaris 2.780,2 2.780,2 100,0% 

13 Laboral fix 58,3 58,2 100,0% 

14 D’altre personal 881,3 881,3 100,0% 

15 Incentius 292,9 292,6 99,9% 

16 Quotes socials 643,8 643,7 100,0% 

18 Alts òrgans de la Generalitat 30,3 29,3 96,6% 
Total 4.695,6 4.694,1 100% 

Quadre 8.5 

Pel que fa a l’exercici anterior, les obligacions reconegudes en 2013 
han augmentat un 2,3%, amb el següent detall per als programes 
més significatius:  
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Programa 2013 2012 Variació 

Assistència sanitària 2.024,3 1.968,5 2,8% 

Ensenyam. secundari 992,3 1.013,0 (2,0%) 

Ensenyam. primari 869,6 863,8 0,7% 

Resta programes 809,5 743,6 8,9% 

Total 4.695,6 4.588,8 2,3% 

Quadre 8.6 

Les àrees d’activitat que generen una major despesa de personal 
són les de sanitat i de docència. Així, el programa d’assistència 
sanitària representa el 43,1% de les obligacions reconegudes totals 
del capítol 1, i els programes d’ensenyament primari i secundària el 
39,7%. 

La fiscalització realitzada sobre la comptabilització de les despeses 
de personal ha posat de manifest els aspectes següents: 

- S’han comptabilitzat en 2013 despeses de personal de 2012 i 
anteriors, corresponents a les nòmines del personal substitut i 
d’atenció continuada dels PASCS, per import de 29,5 milions 
d’euros, així com les quotes de la Seguretat Social a càrrec de 
la Generalitat corresponents a novembre i desembre de 2012 
per import de 64,8 milions d’euros, també dels PASCS. 

- No s’han reconegut obligacions en concepte de la nòmina de 
substituts i atenció continuada dels PASCS de 2013 i anteriors 
per import de 29,0 milions d’euros, ni la Seguretat Social a 
càrrec de la Generalitat corresponent a novembre i desembre 
per import de 68,0 milions d’euros dels PASCS, pagat tot això 
en 2014. 

Si s’hagués imputat correctament, s’hauria registrat una despesa 
major de 2,7 milions d’euros en 2013. 

b) Plantilles 

La fiscalització realitzada sobre la informació que figura en l’apartat 
4D.6 de la memòria ha posat de manifest aspectes similars als 
descrits en informes anteriors. 

c) Revisió de nòmines 

Les nòmines del personal de la Generalitat es tramiten en dos 
centres de gestió: 
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- La DGPG gestiona les nòmines del personal d’administració 
general, justícia i docents, utilitzant com a suport l’aplicació 
SIGNO. 

- La Conselleria de Sanitat gestiona la nòmina del personal de 
les institucions sanitàries, utilitzant com a suport l’aplicació 
NOMINA. 

Les proves de tractament massiu de dades s’han realitzat sobre les 
bases de dades de l’aplicació de comptabilitat de la Generalitat (SIP) 
i sobre les bases de dades de les aplicacions de gestió de nòmina 
general (SIGNO-PAN) i de la nòmina del personal de les institucions 
sanitàries (NOMINA). 

El volum de la informació de nòmines analitzada de l’exercici 2013 
es mostra en el quadre següent: 

 

Nòmina 
Nombre 
fitxers 

analitzats 

Nombre 
perceptors 

Nombre 
capçal. 

Nombre 
detalls 

Administració, docents i justícia 3 78.158 966.875 8.384.883 

Sanitat 14 64.297 1.217.006 8.536.164 

Total 17 142.542 2.183.881 16.921.047 

Quadre 8.7 

La Sindicatura ha realitzat proves de tractament massiu de dades 
l’abast de les quals ha inclòs realitzar validacions sobre la 
coherència i integritat de: 

- La interfície entre les aplicacions de gestió SIGNO, i NOMINA i 
l’aplicació comptable SIP. 

- La informació associada a les nòmines del personal de la 
Generalitat. 

Els resultats de les proves han sigut, en general, satisfactoris, ja que 
s’ha comprovat que la informació registrada en comptabilitat es 
correspon amb la processada en les aplicacions de gestió de la 
nòmina, sense que s’hagen detectat incoherències o diferències. 

No obstant això, s’han identificat algunes incidències en relació 
amb la integritat de la informació que contenen les bases de dades i 
amb la coherència dels imports retributius inclosos en les bases de 
dades de la nòmina o dels llocs de treball i/o persones. 

Totes les incidències s’han comunicat als responsables de la gestió 
perquè les aclariren i esmenaren. Les incidències detectades, les 
recomanacions de la Sindicatura per a esmenar-les i la informació 
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facilitada pels gestors es resumeixen tot seguit (bases de dades de 
la nòmina d’Administració general, docents i justícia): 

- Hi ha registres de nòmina, especialment en docents i justícia, 
en els quals les dades relatives a grup, nivell o específic no es 
corresponen amb les del grup salarial pel qual és retribuït. En 
aquests casos és recomanable que ambdues informacions 
siguen coherents. 

8.3 Compra de béns corrents i despeses de funcionament 

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

En el quadre següent es mostra, en milions d’euros, l’execució 
pressupostària d’aquest capítol en 2013, d’acord amb la seua classificació 
econòmica: 

 

Articles/conceptes 
Obligac. 

reconegudes
Paga-
ments 

Grau 
complim.

Arrendaments i cànons 37,3 22,3 59,9% 

Reparacions, manteniment i conservació 56,1 20,0 35,7% 

Material, subministraments i d’altres 2.518,3 1.314,4 52,2% 

Material d’oficina 14,3 8,8 61,1% 

Subministraments 713,2 176,1 24,7% 

Comunicacions 60,5 28,9 47,7% 

Transports 98,3 74,4 75,7% 

D’altres 6,1 4,3 69,9% 

Despeses diverses 343,8 299,7 87,2% 

Treballs realitzats per altres empreses i prof. 1.282,0 722,3 56,3% 

Concerts d’assistència sanitària 560,7 417,8 74,5% 

Alts òrgans de la Generalitat 9,2 9,1 98,5% 

Resta d’articles 13,5 11,9 88,1% 

Total 3.195,1 1.795,5 56,2% 

Quadre 8.8 

L’article “Material, subministrament i d’altres” concentra la major part 
de les obligacions reconegudes en aquest capítol (78,8% del total). Dins 
d’aquest apartat destaquen dos conceptes, el de “Treballs realitzats per 
altres empreses i professionals”, que entre altres comprén seguretat, 
neteja i treballs tècnics, i el de “Subministraments”, referits 
principalment a productes farmacèutics i material sanitari. 

Com es pot veure en el quadre 8.4, el 56,7% de les obligacions d’aquest 
capítol es concentren en el programa 412.22 “Assistència sanitària”. 
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Atès que per les característiques especials d’aquest tipus de despeses la 
seua realització està subjecta, en molts casos, a una sèrie de tràmits 
previs consistents en la formalització d’un expedient administratiu, la 
seua fiscalització ha consistit a verificar que els procediments aplicats en 
la contractació administrativa de béns i serveis estiguen d’acord amb el 
que estableix la normativa que hi és d’aplicació, i en mostrem el resultat 
en l’apartat 12 d’aquest Informe.  

Els centres sanitaris no disposen, amb caràcter general, de crèdits 
pressupostaris suficients per a atendre la seua activitat ordinària, tal 
com ha anat posant de manifest aquesta Sindicatura en els seus 
informes d’anys anteriors, i s’assenyala també en l’Informe de la “Gestió 
de compres de la Conselleria de Sanitat” esmentat en l’apartat 2.1. 

A més dels aspectes legals i comptables que s’han posat de manifest 
recurrentment en els informes de fiscalització anuals de la Sindicatura, 
aquesta circumstància planteja problemes addicionals de control intern, 
ja que les compres de productes i serveis necessaris per a prestar 
l’assistència sanitària es realitzen fins i tot en els casos en què no hi ha 
consignació pressupostària. 

L’anàlisi de les despeses realitzades que estan pendents d’aplicar a 
pressupost figura en els apartats 5.9.2 i 5.9.3. 

8.4 Transferències corrents i de capital 

8.4.1 Transferències corrents. Comentaris sobre l’execució pressupostària. 

El pressupost definitiu del capítol 4 de despeses “Transferències 
corrents” ha sigut de 3.423,8 milions d’euros, el 23,0% del total de 
l’exercici 2013. Els seus graus d’execució i de compliment han sigut del 
96,0% i del 82,1%, respectivament. 

L’execució pressupostària del capítol 4, detallada pels programes més 
significatius, ha sigut la següent:  
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Programa 

Pressup. 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
Obligac. 

pend. pag. 
Grau 

compl. 
41223 Prestacions farmacèutiques 1.474,1 1.462,1 44,5% 1.364,0 98,1 93,3%

42220 Ensenyament primari 427,2 425,0 12,9% 375,2 49,8 88,3%

42230 Ensenyament secundari i règim especial 328,7 327,4 10,0% 303,1 24,4 92,6%

42260 Universitat i estudis superiors 247,5 244,6 7,4% 182,9 61,6 74,8%

32252 Formació i qualificació professional 136,4 64,1 1,9% 9,3 54,8 14,4%

31370 Ordenació i prestació de la dependència 136,1 124,2 3,8% 105,3 18,8 84,8%

31340 Integrac. social persones amb discapacitat 108,2 107,9 3,3% 94,2 13,8 87,3%

61260 Despeses diverses 100,2 93,8 2,9% 61,7 32,1 65,8%

 Resta de programas 465,4 438,0 13,3% 201,5 236,5 46,0%

Total capítol 4 Transferències corrents 3.423,8 3.287,0 100,0% 2.697,1 589,9 82,1%

Quadre 8.9 

El programa més important de les transferències corrents és el 412.23 
“Prestacions farmacèutiques”, les obligacions reconegudes de les quals 
representen el 44,5% del total del capítol. En l’apartat 8.4.5 s’analitza amb 
més detall l’execució d’aquest programa. 

Els programes d’ensenyament primari i secundari absorbeixen el 22,9% 
de les obligacions reconegudes per transferències corrents. 

El programa 422.60 “Universitat i estudis superiors” ocupa el quart lloc en 
importància. Les transferències a les universitats s’analitzen amb més 
detall en l’apartat 8.4.4. 

Pel que fa a les transferències corrents a entitats, empreses, fundacions 
públiques de la Generalitat i universitats públiques valencianes, han 
sigut en 2013 a 518,7 milions d’euros, el 15,8% del total, i tenen el següent 
desglossament per subconceptes pressupostaris: 

 
Subconcepte Denominació 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 

41001 A entitats autònomes amb pressupost consolidat 35,2 18,1 

44001 A ens, empreses públiques amb pressup. consolidat amb  la GV 223,2 112,4 

44002 A ens, empreses púb.  amb pressup. no  consolidat amb  la GV 233,9 185,8 

44101 A fundacions de la Generalitat 25,9 17,9 

44201 A consorcis amb pressupost consolidable amb la GV 0,5 0,4 

Total ens públics 518,7 334,5 

Quadre 8.10 

Les obligacions reconegudes en el subconcepte 44002 corresponen en la 
pràctica totalitat a les universitats (igual com ocorre en el subconcepte 
74002 en el capítol 7). 
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El grau de compliment ha sigut baix, del 64,5%, el que pot implicar 
problemes de liquiditat i/o solvència per a la majoria d’aquestes entitats, 
que depenen de les aportacions de la Generalitat per al compliment 
adequat dels fins per als quals es van crear. 

8.4.2 Transferències de capital. Comentaris sobre l’execució pressupostària 

El capítol 7 del pressupost de despeses, “Transferències de capital”, ha 
disposat d’un pressupost definitiu en 2013 de 961,9 milions d’euros, el 
6,5% del total de l’Administració de la Generalitat. Els graus d’execució i 
de compliment han sigut del 91,9% i del 54,2%, respectivament. 

L’execució pressupostària del capítol 7, atenent als programes més 
significatius, es mostra en el quadre següent: 
 

Progr. Denominació 
Pressupost  

definitiu 
Obligacions 

reconegudes netes 
Paga-
ments 

Pend. 
pag. 

Grau 
execuc. 

Grau 
compl. 

42260 Universitat i estudis superiors 587,4 584,9 66,2% 418,1 166,8 99,6% 71,5%

72220 Política industrial 57,3 56,5 6,4% 0,0 56,5 98,6% 0,0%

32250 Servei Valencià d’Ocupació i Formació 52,3 52,3 5,9% 2,3 50,0 100,0% 4,4%

43110 Arquitectura 43,1 17,9 2,1% 4,1 13,8 41,6% 22,9%

61260 Despeses diverses 33,8 23,3 2,6% 15,1 8,2 68,9% 64,8%

51330 Ord. i coord. transp. terrestre i logístic 31,9 31,9 3,6% 5,7 26,2 100,0% 17,7%

54250 Innov. transf. tecnol. i suport a infraestr. 27,9 24,8 2,8% 4,3 20,5 88,9% 17,3%

71470 Desenvolupament del medi rural 17,4 10,8 1,2% 0,4 10,4 62,1% 3,7%

54220 Investigació i tecnologia agrària 14,9 14,9 1,7% 10,2 4,7 100,0% 68,5%

- Resta programes 95,9 66,3 7,5% 19,0 47,4 69,1% 28,5%

Total capítol 7 Transferències capital  961,9 883,5 100,0% 479,1 404,5 91,9% 54,2%

Quadre 8.11 

El programa més important és el 422.60 “Universitat i estudis superiors”, 
les obligacions reconegudes del qual representen el 66,2% del total del 
capítol. 

Els dos programes següents, “Política industrial” i “Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació”, representen el 6,4% i el 5,9% de les obligacions 
reconegudes, i en els dos és destacable el baix o nul grau de compliment. 

Pel que fa a les transferències de capital a les entitats, empreses, 
fundacions públiques de la Generalitat i universitats públiques 
valencianes, han pujat en 2013 a 794,2 milions d’euros, i tenen el següent 
desglossament per subconceptes pressupostaris.  
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Subcon-

cepte 
Denominació 

Obligac. 
reconoc. 

Pagaments 

71001 A entitats autònomes amb pressupost consolidat 85,5 12,5 

74001 A ens, empreses públiques amb pressup. consolidat amb GV 99,0 14,9 

74002 A ens, empreses públiques amb pressup. no consolidat amb GV 603,5 420,5 

74101 A fundacions de la Generalitat 6,1 3,0 

74201 A consorcis amb pressupost consolidable amb la GV 0,1 0,1 

Total ens públics 794,2 451,0 

Quadre 8.12 

El grau de compliment també ha sigut baix en aquest capítol, el 56,8%. 

Cal assenyalar que en diversos programes pressupostaris no s’ha 
efectuat cap pagament en 2013. 

8.4.3 Revisió de línies de subvenció 

La revisió de l’execució de dos dels programes més importants de 
transferències, com ara el 422.60 “Universitat i estudis superiors” i el 
412.23 “Prestacions farmacèutiques”, es comenta en els apartats 8.4.4 i 
8.4.5 següents. 

Les transferències de l’exercici de 2013 als ens públics s’han comprovat, 
per a les entitats que han sigut objecte de control general o parcial en 
l’àmbit del PAA2014, amb la informació comptable retuda per aquests 
ens, i els resultats de la verificació dels saldos figuren en l’apartat 5.9.2 
d’aquest Informe. L’adequada aplicació de les transferències i 
subvencions per les dites entitats és analitzada per la Sindicatura amb 
l’abast assenyalat en els respectius informes individuals de fiscalització, 
per la qual cosa s’hi remet per a la consulta de les conclusions 
pertinents. 

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



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2013 

110 

 
Núm. Denominació Secció Tipus 

Obligac. 
reconeg.

Pag. 

T2735 
PEI. Atenció institucionalitzada persones amb discapacitat o 
malaltia mental 

Benestar social G 6,1 1,4 

T2773 Manteniment centres ASPADIS Benestar social G 1,9 1,9 

T4223 
Conveni Ministeri Interior, seguretat edificis judicials 
autonòmics Governació i Justícia N 2,2 0,0 

T5462 
Desenvolupament del Pla de Formació de Seguretat i Salut en 
el Treball (PAVACE) 

Economia, Indústria, 
Turisme i Ocupació 

G 1,0 0,5 

T6486 Accions institucionals d’ajuda humanitària Benestar social G 0,5 0,1 

T6575 Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat Benestar social G 0,7 0,7 

T5013 Finançament Pla Modernització Fira València Despeses diverses N 14,4 14,4 

T5037 Conveni finançament Fira València Despeses diverses N 0,9 0,9 

Mostra capítol 4, Transferències corrents  27,7 19,9 

F4607 
Conveni Fundació Desenvolupament i Innovació 11a fase 
inversions industrials 

Economia, Indústria, 
Turisme i Ocupació 

N 1,5 0,0 

T4012 
Accions institucionals de cooperació internacional al 
desenvolupament 

Benestar social G 0,1 0,0 

T4309 Remodelació xarxa arterial ferroviària València Infraestr., Territ. i Medi A. N 6,7 0,0 

T4310 Remodelació xarxa arterial ferroviària Alacant Infraestr., Territ. i Medi A. N 3,3 0,7 

T4724 Reconversió de cultius 
Presidència, Agricultura, 
Pesca, Aliment. i Aigua G 2,0 0,1 

T5061 Conveni FMI Ampliació Pla Modernització Despeses diverses N 12,2 12,2 

T7530 Finançament Pla Modernització Fira València Despeses diverses N 2,9 2,9 

Mostra capítol  7, Transferències de capital 28,7 15,9 

Total selecció 56,4 35,8 

Quadre 8.13 

Pel que fa al a línia T0304 Pla d’Habitatge, el seguiment de les incidències 
descrites en l’informe de l’exercici 2012 figura en l’apartat 5.9.2 d’aquest 
Informe. 

Com a conseqüència de la fiscalització realitzada sobre la mostra del 
quadre anterior, s’han posat de manifest certes incidències, que, encara 
que no siguen individualment significatives aconsellem que s’adopten 
mesures per esmenar-les. 

Amb caràcter general 

 En primer lloc, i amb caràcter general, cal assenyalar que continuen 
vigents els recomanacions següents indicades en informes anteriors: 

1. Els pressupostos inicials que cal incloure en el projecte de Llei de 
Pressupostos de la Generalitat de cada exercici, s’han de realitzar 
basant-se en previsions de despeses realistes, ja que les 
insuficiències pressupostàries esdevenen freqüentment 
deficiències i retards en la gestió, que disminueixen la qualitat en la 
prestació dels serveis, l’incompliment d’objectius i incidències en  
la comptabilitat de les despeses (línies T4223, T6575). 
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2. Per a les línies amb finançament afectat han d’establir-se 
mecanismes que permeten portar un seguiment comptable de les 
despeses i ingressos afectats, i calcular els coeficients i desviacions 
de finançament perquè es reflectisquen en els estats del romanent 
de tresoreria i resultat pressupostari (línies T2735 i T4724). 

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

Procediments de concessió 

4. En la línia T2735 s’ha excedit en alguns casos el termini que 
indiquen els bases de la convocatòria per a resoldre i comunicar o 
no ha sigut possible, amb la documentació inclosa en l’expedient, 
verificar aquest compliment. 

Gestió, justificació i execució 

5.  Amb caràcter general s’ha de destacar el baix nivell de pagaments 
de la majoria de les línies que han sigut seleccionades per a la 
fiscalització, però en aquest context s’ha de resaltar, com en 
exercicis anteriors, que les obligacions de les quatre línies de l’FMI 
han sigut pagades en la seua totalitat durant 2013. 

6. L’endarreriment en el pagament de les subvencions reconegudes 
pot afectar significativament la liquiditat i solvència de les entitats 
beneficiàries així com el compliment dels seus fins. En aquest 
sentit, mereix assenyalar-se que, encara que determinades 
subvencions es paguen a ens públics o entitats sense fins de lucre, 
aquests actuen com a mers intermediaris, ja que els beneficiaris 
finals són persones distintes, com és el cas de les línies T5462, 
T6486 i T4012, i en conseqüència són els destinataris finals els que 
deixen de rebre l’ajuda o es disminueixen els serveis a prestar o la 
qualitat d’aquests. 

7. En la línia T4223, l’addenda per a l’exercici 2013 ha sigut aprovada 
pel Consell el 15 de novembre, el que n’ha afectat el grau de 
compliment, que és nul, No s’han imputat al pressupost de 2013, 
per falta de crèdit, 1 milió d’euros de subvenció per a actuacions 
meritades i justificades, si bé la despesa s’ha comptabilitzat en el 
compte de resultats amb abonament al compte 409. 

8. La línia T6486 a penes s’ha executat. Hem observat la falta de certa 
documentació administrativa que ha d’aportar un dels beneficiaris 
(requerides per les bases reguladores de les ajudes). 

9. Línia T5462. Conveni signat l’11 de novembre de 2013 entre la CEITE 
i CIERVAL, UGT i CCOO, a fi de realitzar un pla de formació de 
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prevenció de riscos laborals, amb efectes retroactius per a 
actuacions realitzades des de l’1 de gener de 21013. La contribució 
de la CEITE per a 2013 es fixa en un milió d’euros, que figuren com a 
obligacions reconegudes en la línia esmentada. 

 Com a forma de pagament es preveu el pagament anticipat de la 
totalitat de l’import assignat a cada entitat, mitjançant autorització 
atorgada pel Consell en virtut de l’article 47.bis del TRLHPG. Pel que 
fa a això, en 2013 solament s’ha realitzat el pagament anticipat de 
la part assignada a la CIERVAL, per 0,5 milions d’euros. 

 El conveni estableix com a data límit per a acreditar les despeses el 
15 de febrer de 2014, indicant que si les despeses justificatives 
fossen inferiors a l’aportació prevista, aquesta es minorarà en la 
quantitat corresponent. 

 Segons un informe de 30 d’octubre de 2014 de la CEITE, les 
quantitats declarades han pujat a 158.758 euros, per part de la 
CIERVAL, i a 55.291 euros i 50.891 euros, per CCOO i UGT, 
respectivament. La Conselleria ha indicat que no ha pogut revisar-
les totalment a causa de la seua complexitat i de la falta de 
personal. En fase d'al·legacions la dita Conselleria ha indicat que 
s'ha completat la verificació de la documentació i considera 
correctament justificades les quantitats anteriors, excepte la de 
CCOO que ha quedat en 51.651 euros, i que cal iniciar els expedients 
de minoració de subvencions aplicables als tres casos, així com el 
de reintegrament respecte a CIERVAL pels imports no justificats. 

10.  En la revisió d’una mostra d’expedients de la línia T2735 s’han 
observat les incidències següents, que representen incompliments 
de l’ordre reguladora: 

- Les propostes de resolució les realitza la comissió avaluadora, 
quan l’ordre estableix que és competència del cap de servei 
d’acció social de la Direcció Territorial. 

- En la Direcció Territorial d’Alacant: a) absència de l’informe de 
l’òrgan instructor sobre el compliment, per part dels 
beneficiaris proposats, dels requisits necessaris per a accedir a 
la subvenció; b) no consta la valoració dels beneficiaris¸ c) no 
consta el registre d’entrada de les factures de despesa, motiu 
pel qual no es por verificar la presentació dels justificants en 
el termini establit; d) no consta la cessió de l’import reconegut 
a les residències. 

11. Les quatre línies de la Fira Mostrari Internacional de València (FMI) 
deriven dels dos convenis signats en 2002 i en 2007 per fiançar el 
pla de modernització de l’FMI, les principals característiques, 
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evolució i incidències del qual es poden consultar en informes 
anteriors d’aquesta Sindicatura. 

 Els aspectes més significatius que s’han posat de manifest en 
l’execució d’aquestes subvencions durant 2013 són similars als 
descrits en informes anteriors, i són els següents: 

- Com en exercicis anteriors, sota aquestes 4 línies de subvenció 
es consignen, en la secció “Despeses diverses”, els crèdits 
necessaris per a pagar les anualitats de les operacions de 
finançament subscrites per l’FMI, tant de préstecs com 
d’obligacions, destinades a finançar-ne el pla de 
modernització, a l’empara dels dos convenis esmentats abans. 
Les anualitats reconegudes de 2013 han sigut de 30,4 milions 
d’euros, desglossades pressupostàriament en 15,3 milions 
d’euros del capítol 4 i 15,1 milions d’euros del capítol 7, 
totalment pagades durant l’exercici. 

- En els dos convenis es preveu crear una comissió mixta de 
seguiment l’objecte de la qual siga verificar el compliment dels 
acords dels esmentats documents, i que es reunirà almenys 
trimestralment i que se n’estendrà acta. Pel que fa això, 
solament consten dues actes de reunió d’aquesta comissió, 
una de 2012 i una altra d’11 de juliol de 2014. 

- L’objecte d’aquesta segona reunió, segons consta en l’acta, es 
va centrar en el repàs dels dos convenis i del grau de 
compliment dels compromisos per cada part, i sobre això es 
detallen un total de deu incompliments per part de l’FMI, 
entre els quals destaquen els relatius a les projeccions 
financeres, la dotació al compte de reserva, atendre els 
pagaments de venciments de les operacions de finançament, i 
mantenir assegurades les inversions que han sigut finançades. 

- Pel que fa a la Generalitat, en l’acta se li atribueix un 
incompliment, consistent a dotar l’FMI de fons propis si són 
inferiors a 25 milions d’euros, però sobre aquesta obligació 
s’ha d’assenyalar que no figura en els convenis, sinó en un 
“Contracte de garanties i coordinació” formalitzat entre la 
Generalitat, l’FMI i el BEI el 28 de maig de 2002. 

- No hi ha constància en els expedients d’aquestes subvencions 
que la Generalitat haja pres alguna de les mesures previstes 
en els convenis per incompliments de l’FMI de les seues 
obligacions. 

- En fase d'al·legacions s'ha aportat determinada documentació 
que no constava en els expedients revisats, com ara els 
informes de fiscalització prèvia per la Intervenció Delegada ni 
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l’Acord del Consell sobre l’aportació de l’anualitat de 2013 del 
conveni de 2007. 

- Per al conveni de 2002 no s’inclou, si bé no es preveu en el dit 
document, una certificació de l’IVF sobre el compliment dels 
fins de la subvenció, que aquesta Sindicatura considera que 
seria convenient realitzar a fi de controlar millor aquest 
conveni, igual com fa l’IVF pel que fa al de 2007. 

- En l’expedient de l’exercici de 2013 consten dos escrits dels 
òrgans directius de l’FMI que informen a la Generalitat que 
l’entitat firal no pot afrontar el pagament dels compromisos 
establits en els convenis. 

- Per últim, cal indicar que el tractament comptable dels 
convenis amb l’FMI s’analitza en l’apartat 10.5 d’aquest 
Informe, i que és una de les excepcions de la revisió financera 
de l’apartat 3.1  

8.4.4 Transferències a les universitats públiques valencianes 

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

Universitat 
Obligacions reconegudes 

Pagaments Programa 
422.60 

Altres 
programes 

Total 

Universitat d’Alacant 43,9 0,1 44,0 32,3 

Universitat de València 80,9 4,8 85,7 62,3 

Universitat Politècnica de València 71,1 0,2 71,3 58,2 

Universitat Miguel Hernández 20,5 1,0 21,5 15,1 

Universitat Jaume I 23,2 0,1 23,3 17,5 

Total capítol 4 239,6 6,2 245,8 185,4 

Universitat d’Alacant 86,4 2,8 89,2 60,1 

Universitat de València 212,3 8,0 220,3 148,5 

Universitat Politècnica de València 190,3 4,3 194,6 144,7 

Universitat Miguel Hernández 47,2 2,2 49,4 32,3 

Universitat  Jaume I 48,4 2,3 50,7 35,0 

Total capítol 7 584,6 19,6 604,2 420,6 

Quadre 8.14 

Tot seguit comentem les tres principals línies de finançament a les 
universitats.  
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a) Pla Plurianual de Finançament 2010-2017 

La Llei de Pressupostos de 2013 preveu el finançament del sistema 
universitari públic valencià en dues línies de subvenció: 200,5 
milions d’euros en el capítol de “Transferències corrents” (línia 
T0097) i 468,0 milions d’euros en el capítol de “Transferències de 
capital” (línia T6985). Aquests imports han sigut consignats com a 
crèdits inicials en el programa 422.60 del pressupost de despeses. 

L’execució pressupostària d’ambdues línies en 2013 mostra que 
s’han reconegut obligacions per 668,5 milions d’euros, dels quals 
s’han pagat 456,7 milions d’euros, el que equival a uns graus 
d’execució i de compliment del 100% i del 68,3%, respectivament. 

Tots els antecedents i aspectes importants del Pla Plurianual de 
Finançament (PPF) del Sistema Universitari Públic Valencià per al 
període 2010-2017 es poden consultar en l’Informe de l’exercici 
2011, en què s’indica pel que fa a aquest punt que es mantenen les 
observacions següents: 

- El seguiment del programa requereix que la coordinació entre 
la Conselleria d’Educació i les universitats preveja un 
tractament comptable homogeni a les dites transferències, i 
que tant l’Administració com les universitats han de respectar 
els criteris adequats perquè les consignacions pressupostàries 
respectives es realitzen d’acord amb les seues finalitats i en 
coherència amb les disposicions resultants de l’aplicació 
efectiva del PPF. 

- En les resolucions de concessió de les subvencions a 
cadascuna de les universitats s’assenyala com a objecte 
“afrontar les despeses de personal i de funcionament” en el 
cas de les corresponents a la línia T0097, que sembla correcte 
imputar al capítol 4. Tanmateix, en la concessió de les 
subvencions de la línia T6985, l’objecte és “finançar les 
activitats del sistema universitari”, l’ambigüitat del qual no 
permet concloure sobre la seua imputació adequada al capítol 
7. 

b) Pla Plurianual de Finançament, convenis 2008 

Unes altres línies importants de subvencions són les que plasmen 
els convenis de col·laboració signats en 2008 entre les universitats 
públiques valencianes i la Generalitat (línies T7404 T7405). 

Durant els exercicis 2009 i 2010 es van pagar les anualitats 
previstes, però en l’exercici 2011 es van modificar els convenis 
distribuint les anualitats de 2011 i 2012 entre les corresponents al 
període 2013 a 2022. 
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Les anualitats pendents de venciment figuren en el passiu del 
balanç, compte 411 (vegeu l’apartat 5.9.3). Pel que fa a l’anualitat de 
l’exercici 2013, no ha sigut pagada per la Generalitat, figurant 
comptabilitzada en el compte 409 (vegeu l’apartat 5.9.2). 

c) Plans d’inversions de les universitats 

La línia T5770 “Amortització capital pla inversions universitats 
públiques valencianes” recull les amortitzacions del préstec del BEI. 
En 2013 les obligacions reconegudes i pagaments han pujat a 116,2 
milions d’euros, imputats al capítol 7. 

Per la seua banda, la línia T1835 “Despeses financeres pla 
finançament inversions universitàries públiques” aplega les 
despeses financeres corresponents a l’operació de préstec 
esmentada abans. En 2013 s’han satisfet 26 milions d’euros per 
aquest concepte. 

El tractament comptable d’aquests convenis s’analitza en l’apartat 
10.5 d’aquest Informe, i és una de les excepcions de la revisió 
financera de l’apartat 3.1. 

8.4.5 Programa 412.23: “Prestacions farmacèutiques” 

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

La despesa de l’any 2013 i el saldo pendent de pagament al tancament de 
l’exercici han sigut verificats mitjançant confirmació directa dels 
col·legis farmacèutics. 

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

 

Programa 412.23  2013 2012 2011 
Variació 

2013/2012 
Variació 

2012/2011
Farmàcia  1.445,8 1.377,0 1.267,9 5,0% 8,6% 

Altres 16,2 10,0 13,9 62,0% (28,1%)

Obligacions reconegudes 1.462,0 1.387,0 1.281,8 5,4% 8,2% 

Quadre 8.15 

Com en exercicis anteriors, existeix un desfasament temporal en la 
comptabilitat de la despesa de farmàcia, que pel que fa a 2013 ha sigut 
comentat en l’apartat 5.9.2 de l’Informe. Aquest desfasament posa de 
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manifest, com hem indicat en els informes d’aquesta Sindicatura, que la 
dotació pressupostària inicial de la despesa farmacèutica en els 
pressupostos de la Generalitat és insuficient, per la qual cosa haurien de 
prendre’s les mesures oportunes a fi d’evitar la dita circumstància. 

En el quadre següent mostrem, en milions d’euros, la despesa real de 
cada exercici, obtingut mitjançant la periodificació adequada de les 
factures de farmàcia. També s’hi inclou la informació obtinguda de la 
Conselleria de Sanitat relativa al nombre de receptes expedides a la 
Comunitat Valenciana durant 2013 (en milions), i el càlcul del cost mitja 
per recepta. 

 
 2013 2012 2011 2010 2009 

Despesa farmacèutica 1.216,1 1.398,0 1.557,3 1.627,4 1.694,4 

Nombre de receptes 95,6 103,8 114,1 114,0 111,8 

Cost mitjà 12,7 13,5 13,6 14,3 15,2 

Quadre 8.16 

En 2013, i respecte a 2012, s’observa un descens en la despesa 
farmacèutica del 13,0%; el cost mitjà també és menor al de l’exercici 
anterior. 

8.5 Despeses financeres 

El pressupost definitiu de 2013 ha pujat a 1.199,3 milions d’euros, i 
mostrem l’execució pressupostària de l’exercici en el quadre següent: 
 

Concepte Obligacions 
reconegudes

Pagaments Grau de 
complim. 

Del deute públic en moneda nacional 226,9 226,9 100,0% 

De préstecs en moneda nacional 890,4 890,4 100,0% 

Interessos de demora i d’altres 66,8 55,6 83,3% 

Total 1.184,0 1.172,9 99,1% 

Quadre 8.17 

Les obligacions reconegudes en 2013 han augmentat un 23,7% respecte 
de l’exercici anterior, principalment en el concepte de despeses 
financeres de préstecs. 

La diferència entre el total d’obligacions reconegudes en aquest capítol 
del pressupost amb la xifra de despeses financeres comptabilitzada en el 
compte del resultat econòmic i patrimonial, 1.275,6 milions d’euros, és 
conseqüència, principalment, del registre d’aquesta de la periodificació 
amb criteris financers dels interessos meritats en l’exercici. 
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Pel que fa a la informació sobre interessos que figura en l’apartat 4G.2 de 
la memòria, “Situació dels interessos”, s’ha de tenir en compte que versa 
només sobre els interessos del deute públic, i per tant no inclou les 
periodificacions financeres ni la resta d’interessos comptabilitzats per 
operacions d’una altra naturalesa. Tampoc s’hi inclouen 12,2 milions 
d’euros d’interessos de deutes de RTVV satisfets per la Generalitat amb 
càrrec al capítol de despeses financeres (vegeu apartat 11.2.3.3). 

Els interessos de demora reconeguts en el pressupost de 2013 són de 66,8 
milions d’euros (15,3 milions d’euros en 2012), amb el desglossament 
següent: 

 

Descripció Obligacions 
reconegudes 

Recàrrec mora interessos Seguretat Social 0,4 

Interessos de demora  39,3 

Interessos de demora Seguretat Social 5,8 

Altres despeses financeres  21,3 

Total 66,8 

Quadre 8.18 

La major part dels interessos de demora (el 74%) correspon a la 
Conselleria de Sanitat. 

A causa de l’existència d’un volum important de despeses efectuades 
tant en l’exercici com en exercicis anteriors pendents d’imputació 
pressupostària o de pagament al tancament de l’exercici, l’import dels 
interessos de demora potencialment exigibles per aplicació de l’article 
216.4 del TRLCSP, i per altres causes, pot resultar significatiu, si bé 
l'import meritat podrà reduir-se en la mesura que les obligacions 
corresponents s'incloguen en les noves fases del mecanisme especial de 
pagaments a proveïdors. S’haurien d’haver quantificat aquests 
interessos de demora per a comptabilitzar-los en el passiu del balanç en 
el compte “Interessos meritats, no vençuts” i en el compte del resultat 
econòmic i patrimonial.  

Segons la informació facilitada per les diferents conselleries a aquesta 
Sindicatura, l’estimació d’interessos de demora meritats al tancament de 
2013 puja a 133,3 milions d’euros. 

8.6 Inversions reals 

El capítol 6 aplega principalment les despeses destinades a la creació o 
adquisició de béns de capital, així com a l’adquisició de béns de 
naturalesa inventariable necessaris per al funcionament operatiu dels 
serveis. 
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En el quadre següent mostrem, en milions d’euros, l’execució 
pressupostària del capítol en l’exercici de 2013, d’acord amb la seua 
classificació econòmica. 

 
Articles/conceptes 

Obligacions 
reconegudes  

Pagaments 
Grau 

complim.
Inversió nova en infraestructures i béns dest. a l’ús general 173,3 54,8 31,6% 

Infraestructures i béns destinats a l’ús general 148,8 51,4 34,6% 

Béns immobles del patrimoni històric, artístic i cultural 17,6 2,1 11,8% 

Resta articles 6,9 1,3 18,4% 

Inversió reposició en infraestructures i béns dest. a l’ús general 57,0 18,1 31,7% 

Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 66,5 21,6 32,5% 

Edificis i altres construccions 43,0 20,2 46,9% 

Maquinària, instal·lacions i utillatge 3,4 0,4 11,0% 

Equips per al processament de la informació 14,2 0,5 3,7% 

Resta d’articles 5,8 0,5 9,0% 

Inversió reposició associada al func. operatiu dels serveis 18,1 4,3 24,0% 

Edificis i altres construccions 15,4 4,0 25,9% 

Maquinària, instal·lacions i utillatge 2,0 0,3 14,6% 

Resta d’articles 0,8 0,1 9,2% 

Despeses en inversions de caràcter immaterial 37,2 10,6 28,5% 

Alts òrgans de la Generalitat 0,9 0,9 97,9% 

Total 352,9 110,3 31,2% 

Quadre 8.19 

La inversió nova i de reposició en infraestructura i de béns destinats a 
l’ús general representa el 49,1% de les obligacions reconegudes en el 
capítol 6, mentre que l’associada al funcionament operatiu dels serveis 
absorbeix el 18,8%. 

Les obligacions reconegudes en 2013 s'han reduït significativament 
respecte a l’exercici anterior (un 28,8%). El grau de compliment del 
capítol ha sigut baix, 31,2%. 

Els programes de despesa més significatius els mostrem en el quadre 
següent:  
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Programa 
Obligacions 

reconegudes netes 
513.10 Infraestructures públiques 126,2 35,8% 

512.10 Gestió i infraestructura recursos hidràulics 33,4 9,5% 

431.10 Arquitectura, habitatge i projectes urbans 26,9 7,6% 

121.60 Sist. inform. infraest. i xarxes telecomunicació 24,8 7,0% 

612.30 Patrimoni de la Generalitat 16,6 4,7% 

412.22 Assistència sanitària 15,7 4,5% 

Resta de programes 109,2 30,9% 

Total 352,9 100,0% 

Quadre 8.20 

Són aplicables a aquest capítol d’inversions els comentaris realitzats en 
l’apartat 8.4 sobre les despeses del capítol 2, referents a la revisió de la 
contractació, els crèdits pressupostaris, les adquisicions i les despeses 
pendents d’aplicar al pressupost. 

8.7  Actius financers 

En el capítol 8 de l’estat de despeses “Actius financers” es registren les 
inversions financeres realitzades per l’Administració de la Generalitat 
dins i fora del sector públic, així com els préstecs i acomptes concedits. El 
quadre següent mostra, en milions d’euros, l’execució pressupostària 
d’aquest capítol en l’exercici 2013. 

 

Concepte 
Oblig. rec. 

netes 
Paga-
ments 

Grau 
compl. 

Concessió de préstecs al sector públic 168,1 168,1 100,0% 

Adquisició accions i par. del sector públic 62,8 42,1 67,1% 

Aportacions patrimonials  158,1 158,1 100,0% 
Total 389,0 368,3 94,7% 

Quadre 8.21 

Les obligacions reconegudes en l’exercici 2013 han assolit la quantitat de 
389,0 milions d’euros, amb una disminució molt significativa respecte a 
l’exercici anterior a causa de les operacions d’assumpció de deute que es 
van produir en 2012. 

Les operacions de l’exercici es reflecteixen en els comptes d’inversions 
financeres de l’actiu del balanç, que han sigut analitzades en els apartats 
5.3.2 a 5.3.5; cal tenir en compte que a aquest capítol de despeses 
solament s’imputen les operacions que representen desemborsaments 
pressupostaris. 
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8.8 Passius financers 

El capítol 9 de l’estat de despeses, “Passius financers”, recull les 
amortitzacions del deute efectuades durant l’exercici. El pressupost 
definitiu del capítol ha pujat a 149,1 milions d’euros, que està totalment 
executat i pagat.  

L’import anterior comprén 147,1 milions d’euros d’amortitzacions de 
préstecs de la Generalitat i 2 milions d’euros corresponents a l’anualitat 
de distints préstecs del Ministeri de Ciència i Innovació a universitats 
públiques valencianes. 

La suma dels 147,1 milions d’euros abans esmentats més 64,2 milions 
d’euros d’amortització de deute financer d’ens públics assumida per la 
Generalitat representa un total de 211,3 milions d’euros, que és el que 
figura en la columna de “reemborsament” en l’estat de situació i 
moviment del deute que s’analitza en l’apartat 11 de l’Informe. 

Quant als 2 milions d’euros de les universitats, són els reemborsaments 
de préstecs de les universitats públiques a l’Estat (vegeu apartat 5.3.3.e). 

9. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 

9.1 Execució i consideracions generals 

En el quadre següent es mostra un resum de l’execució del pressupost 
d’ingressos de 2013, en milions d’euros. 
 

Capítol 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
pendents 

cobrament 

Grau 
d’execució

Grau de 
realització

1 Impostos directes 3.213,8 2.979,8 2.936,7 43,1 92,7% 98,6% 

2 Impostos indirectes 5.502,3 5.192,5 5.111,0 81,5 94,4% 98,4% 

3 Taxes i d’altres ingressos 870,8 630,3 533,9 96,4 72,4% 84,7% 

4 Transferències corrents 1.490,9 1.646,1 1.633,9 12,2 110,4% 99,3% 

5 Ingressos patrimonials 79,3 8,8 8,8 0,0 11,1% 100,0% 

6 Alienació d’inversions reals 181,6 0,6 0,6 0,0 0,3% 100,0% 

7 Transferències de capital 227,2 124,0 86,9 37,1 54,6% 70,1% 

8 Actius financers 549,6 5,6 5,6 0,0 1,0% 100,0% 

9 Passius financers 2.749,5 2.927,8 2.927,8 0,0 106,5% 100,0% 

Total 2013 14.865,0 13.515,5 13.245,2 270,3 90,9% 98,0% 

Total 2012 18.236,5 17.354,6 16.978,9 375,7 95,2% 97,8% 

Variació 2013/2012 (18,5%) (22,1%) (22,0%) (28,1%) (4,3%) 0,2% 

Quadre 9.1 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2013 

122 

La previsió definitiva d’ingressos per a l’exercici 2013 ha pujat a 14.865,0 
milions d’euros, havent-se reconegut drets per 13.515,5 milions d’euros, 
el que representa un grau d’execució del 90,0%. Per la seua banda, la 
recaptació neta ha assolit la quantitat de 13.245,2 milions d’euros en 
2013, el que representa un grau de realització del 98,0%. 

Desglossades per capítols, les variacions en els drets reconeguts han 
sigut les següents: 

 

Capítol 
DR Nets 

2013 
DR Nets 

2012 
Variació 
absoluta 

(%) 
Variació 

1 Impostos directes 2.979,8 3.948,6 (968,8) (24,5%) 

2 Impostos indirectes 5.192,5 6.392,3 (1.199,8) (18,8%) 

3 Taxes i altres ingressos 630,3 681,2 (50,9) (7,5%) 

4 Transferències corrents 1.646,1 (620,6) 2.266,7 365,2% 

5 Ingressos patrimonials 8,8 9,0 (0,2) (2,2%) 

6 Alienació d’inversions reals 0,6 0,9 (0,3) (33,3%) 

7 Transferències de capital 124,0 186,0 (62,0) (33,3%) 

8 Actius financers 5,6 5,8 (0,2) (3,4%) 

9 Passius financers 2.927,8 6.751,4 (3.823,6) (56,6%) 

Total 2013 13.515,5 17.354,6 (3.839,1) (22,1%) 

Quadre 9.2 

L’aspecte més destacable de l’execució dels ingressos en 2013 respecte a 
l’exercici anterior és la important disminució de 3.839,1 milions d’euros, 
un 22,1%. Les variacions més importants han sigut les següents: 

- En els capítols d’impostos, directes i indirectes, s’ha produït una 
disminució de 2.168,6 milions d’euros, propiciada principalment per 
la reducció dels drets de la participació en els impostos de l’Estat, i 
en concret de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, de 
l’Impost sobre el Valor Afegit i dels impostos especials. 

- El capítol de transferències corrents mostra un import positiu de 
1.646,1 milions d’euros, enfront del negatiu de 620,6 milions d’euros 
de 2012 (vegeu per a aquest últim aspecte l’informe del dit any). En 
2013, la liquidació del fons de suficiència global ha sigut també 
negativa, en aquest cas per 1.492,9 milions d’euros, si bé els 
augments produïts en altres transferències, especialment d’“Altres  
fons especials de finançament autonòmic” i de “Fons de garantia i 
serveis súblics fonamentals”, han representat que els drets 
reconeguts de l’article 40 “Transferències de l’Administració de 
l’Estat” mostren un import positiu de 1.517,5 milions d’euros. 

- Especialment significativa és la reducció experimentada en el 
capítol 9 “Passius financers”, per un total de 3.823,6 milions d’euros, 
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conseqüència del menor import dels mecanismes extraordinaris de 
finançament. 

Com en exercicis anteriors, s’observen graus d’execució molt baixos en 
els capítols 5, 6 i 8, raó per la qual recomanem que se’n millore la 
pressupostació, així com les notes explicatives oportunes en la memòria 
d’ingressos. 

Atenent a l’origen o naturalesa dels ingressos, l’execució del pressupost 
es mostra en el quadre següent: 

 

Tipus d’ingressos 
Previsions 
definitives 

Drets reconeguts 
nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
pendents de 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realització

Tributs cedits 8.913,5 8.295,2 61,4% 8.159,7 135,5 93,1% 98,4% 

Procedents de l’Estat 1.456,2 1.695,7 12,5% 1.691,0 4,7 116,4% 99,7% 

Passius financers 2.749,5 2.927,8 21,7% 2.927,8 0,0 106,5% 100,0% 

Procedents de l’exterior 127,5 49,4 0,4% 4,8 44,6 38,7% 9,7% 

Taxes i altres ingressos 673,3 507,3 3,8% 421,8 85,5 75,3% 83,1% 

Ingressos patrimonials 79,3 8,8 0,1% 8,8 0,0 11,1% 100,0% 

D’entitats locals 134,5 25,1 0,2% 25,1 0,0 18,7% 100,0% 

D’altres 731,2 6,2 0,0% 6,2 0,1 0,8% 100,0% 

Total 14.865,0 13.515,5 100,0% 13.245,2 270,3 90,9% 98,0% 

Quadre 9.3 

Els tributs cedits continuen sent la font principal d’ingressos de la 
Generalitat, seguida dels passius financers (endeutament); ambdues 
fonts de finançament representen el 83,1% del total dels drets reconeguts 
en l’exercici 2013 (99,3% en 2012). 

Quant als ingressos procedents de l’Estat, han passat d’una participació 
negativa en 2012 del 3,2% a una de positiva del 12,5% en 2013, a causa de 
l’augment dels drets reconeguts de l’article 40 “Transferències de 
l’Administració de l’Estat”. 

En els subapartats següents analitzem amb més detall les principals 
categories d’ingressos. 

9.2 Tributs cedits 

El quadre següent, elaborat per la Sindicatura, mostra l’execució dels 
ingressos corresponents als tributs cedits per l’Estat, classificats per 
subconceptes econòmics:  
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Tributs cedits 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 

Recapt. 
neta 

Drets 
pendents 

cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realització

10 Sobre la renda 2.970,6 2.687,4 2.687,4 0,0 90,5% 100,0% 

11000 Impost sobre successions 154,2 151,8 113,8 38,0 98,4% 75,0% 

11001 Impost sobre donacions 18,3 21,8 17,1 4,7 119,1% 78,4% 

11100 Impost sobre el patrimoni 70,7 118,7 118,4 0,3 167,9% 99,7% 

11 Sobre el capital 175,6 158,1 113,8 44,0 120,2% 85,3% 

1 Impostos directes cedits 3.213,8 2.979,7 2.936,7 43,0 92,7% 98,6% 

20000 Imp. transmissions patrimonial 515,3 537,2 499,1 38,1 104,2% 92,9% 

20100 Imp. operacions societàries 10,9 2,7 2,4 0,3 24,8% 88,9% 

20200 Imp. actes jurídics document. 374,8 197,5 158,0 39,5 52,7% 80,0% 

20 Impost sobre TP i AJD 901,0 737,4 659,5 77,9 81,8% 89,4% 

24 Impost sobre el joc del bingo 13,9 5,3 5,3 0,0 38,1% 100,0% 

25 Impost sobre el valor afegit 2.874,4 2.962,3 2.962,3 0,0 103,1% 100,0% 

26 Impostos especials 1.682,7 1.472,0 1.472,0 0,0 87,5% 100,0% 

2 Impostos indirectes cedits 5.472,0 5.177,0 5.099,1 77,9 94,6% 98,5% 

Part 33 Taxes i altres ingressos s/el joc 227,7 138,5 123,9 14,6 60,8% 89,5% 

Total tributs cedits 2013 8.913,5 8.295,2 8.159,7 135,5 93,1% 98,4% 

Total tributs cedits 2012 9.826,1 10.479,0 10.330,2 148,8 106,6% 98,6% 

Variació 2013/2012 (9,3%) (20,8%) (21,0%) (8,9%) (13,5%) (0,2%)

Quadre 9.4 

Els drets reconeguts per tributs cedits han sigut de 8.295,2 milions 
d’euros, un 20,8% inferiors als registrats en 2012. El grau d’execució ha 
sigut del 93,1% i el de compliment del 98,4%, amb variacions interanuals 
negatives del 13,6% i del 0,2%, respectivament. 

Dins dels tributs cedits es poden distingir els gestionats per l’Estat i els 
gestionats per la Generalitat. 

Els tributs cedits gestionats per l’Estat són els més significatius i es 
corresponen amb l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 
l’Impost sobre el Valor Afegit, i els imposts especials. Aquests tributs, 
representen individualment el 32,4%, el 35,7% i el 17,8% dels drets 
reconeguts pels tributs cedits, respectivament, i conjuntament el 85,9% 
del total. 

En 2013 els drets reconeguts pels tributs cedits gestionats per l’Estat han 
disminuït en 2.355,2 milions d’euros, un 24,8% amb respecte a l’exercici 
anterior, i han arribat a un grau d’execució del 94,5%, enfront del 114,1% 
de l’exercici 2012. Les disminucions més significatives s’observen en els 
impostos IRPF i IVA. 
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Quant als ingressos per tributs de la Generalitat es corresponen amb 
l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
(ITP/AJD), l’Impost sobre el Patrimoni (IP), l’Impost sobre Successions i 
Donacions (ISD) i les taxes sobre el joc. Els drets reconeguts per aquests 
conceptes representen el 14,1% del total de drets per tributs cedits. La 
participació d’aquests tributs en els ingressos totals de la Generalitat ha 
passat del 5,7% en 2012 al 8,6% en 2013. 

En 2013 els ingressos pels tributs cedits gestionats per la Generalitat han 
augmentat en un 17,2% respecte a 2012, fet que trenca amb la tendència 
baixista dels últims anys. Els increments principals han tingut lloc en l’IP 
i en l’ISD, amb un total conjunt de 195,9 milions d’euros. 

El grau d’execució ha sigut del 85,2% en 2013, enfront del 65,7% de 
l’exercici anterior. 

En compliment de l’article 45.2 de la Llei 22/2009, la Inspecció General del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha elaborat l’informe 
anual, referent a 2013, sobre el mode i l’eficàcia en el desenvolupament 
de les competències assumides per la Comunitat Autònoma Valenciana 
pel que fa als tributs cedits, que posa de manifest un canvi de tendència 
respecte a exercicis anteriors, i especialment el comportament positiu en 
la recaptació de la majoria dels conceptes tributaris. 

9.3  Ingressos procedents de l’Estat 

El quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura, mostra en milions 
d’euros el detall dels ingressos procedents de l’Estat classificats per 
conceptes econòmics:  
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Ingressos procedents de l’Estat 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 
Recapt. neta 

Drets 
pendents 

cobrament 

Grau 
execució

Grau 
realitz. 

400 Transf. amb finançament incondicionat 1.080,3 1.442,6 1.442,6 0,0 133,5% 100,0% 

401 Transferències corrents finalistes 16,7 13,3 13,3 0,0 79,6% 100,0% 

402 Transf. d’org. autònoms de l’Estat 142,5 61,6 61,6 0,0 43,2% 100,0% 

40 Transferències de l’Adm. de l’Estat 1.239,5 1.517,5 1.517,5 0,0 122,4% 100,0% 

42 Transferències de la Seguretat Social 126,0 95,2 90,5 4,7 75,6% 95,1% 

Capítol 4 Transferències corrents 1.365,5 1.612,7 1.608,0 4,7 118,1% 99,7% 

701 Transferències de capital finalistes 16,5 10,2 10,2 0,0 61,8% 100,0% 

702 Transf. d’org. autònoms de l’Estat 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

704 Fons compensació Interterritorial 72,8 72,8 72,8 0,0 100,0% 100,0% 

70 Transferències de l’Adm. Estat 90,7 83,0 83,0 0,0 91,5% 100,0% 

Capítol 7 Transferències de capital 90,7 83,0 83,0 0,0 91,5% 100,0% 

Total 2013 1.456,2 1.695,7 1.691,0 4,7 116,4% 99,7% 

Total 2012 1.657,1 (562,9) (624,1) 61,2 (34,0%) 110,9% 

Variació 2013/2012 (12,1%) 401,2% 370,9% (92,3%) 150,4% (11,1%)

Quadre 9.5 

L’aspecte més significatiu de la liquidació d’aquests ingressos en 2013 és 
que presenten xifres positives en les fases de reconeixement i recaptació, 
a diferència de 2012 en què van ser negatives, tal com hem comentat en 
l’apartat 9.1. 

El registre pressupostari de les liquidacions dels ingressos procedents de 
l’Estat s’efectua en l’exercici en què es practiquen les liquidacions 
definitives dels recursos del sistema de finançament de les comunitats 
autònomes, que són realitzades i comunicades per l’Estat als dos anys. 
Així, en l’exercici 2013 s’ha imputat la liquidació corresponent a 2011, 
obtinguda per diferència entre el rendiment definitiu i els lliuraments a 
compte, que ha pujat a l’import positiu de 940,9 milions d’euros, tal com 
vam indicar en l’informe de 2012. 

Encara que la liquidació total de 2011 ha sigut positiva, el fons de 
suficiència global continua sent negatiu, tant en els lliuraments a compte 
com en la liquidació final, per imports de 351,5 i 151, 6 milions d’euros, 
respectivament. 

L’import pendent de devolució a l’Estat per les liquidacions negatives 
dels exercicis 2008 i 2009 és, a 31 de desembre de 2013, al total de 1.772,6 
milions d’euros, que figura desglossat en els epígrafs de creditors a llarg i 
a curt termini del balanç per 1.304,0 milions d’euros (apartat 5.8) i 468,6 
milions d’euros (apartat 5.9), respectivament. 
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Això no obstant, aquesta Sindicatura considera que la separació entre el 
curt i el llarg termini no és totalment correcta perquè l’ajornament de la 
devolució de 60 a 120 mensualitats, que s’instrumenta mitjançant 
acomptes que transfereix l’Estat, comporta que el saldo net que s’ha de 
pagar a l’Estat en 2014 és de 221,6 milions d’euros, de manera que 
s’hauria d’haver reclassificat en 247 milions d’euros del curt al llarg 
termini, si bé cal tenir en compte la circumstància que es comenta tot 
seguit. 

L’informe sobre el grau de compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa de l’exercici 2013 
emés pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’11 d’abril de 
2014, indica que el dèficit de la Comunitat Valenciana ha sigut del 2,33% 
del PIB, superior a l’objectiu de l’1,6% establit pel Consell de Ministres. 

D’acord amb aquest informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, resulta d’aplicació la disposició addicional trenta-sisena de la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de l’exercici 2012, en la redacció 
donada per la disposició final tercera del Reial Decret Llei 14/2013, de 29 
de novembre, de Mesures Urgents per a l'Adaptació del Dret Espanyol a 
la Normativa de la Unió Europea en Matèria de Supervisió i Solvència 
d'Entitats Financeres, havent-se practicat la sol·licitud prevista en el 
punt 7 de l'esmentada disposició addicional trenta-sisena mitjançant 
l'escrit de 10 de gener de 2014 del conseller d'Hisenda i Administracions 
Públiques. 

Com a fet posterior s’assenyala que en juliol de 2014 s’ha practicat i 
comunicat la liquidació definitiva dels recursos del sistema de 
finançament de les comunitats autònomes i de la participació en els fons 
de convergència autonòmica regulats en la Llei 22/2009, de 18 de 
desembre, corresponent a l’exercici 2012, de la qual resulta un saldo 
positiu per import de 955,9 milions d’euros. Per disposició de la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, el saldo a favor serà 
abonat mitjançant pagaments de les liquidacions positives, 
descomptant-ne per compensació l’import dels saldos a favor de l’Estat. 

9.4 Passius financers 

Els drets reconeguts en aquest capítol d’ingressos corresponen, 
principalment, a les operacions de préstec concertades per 
l’Administració de la Generalitat amb motiu de l’adhesió de la Comunitat 
als mecanismes extraordinaris de finançament. 

Durant 2013 s’han reconegut drets per 2.927,8 milions d’euros, xifra molt 
inferior a la de l’exercici 2012, que va ser de 6.751,4 milions d’euros. 

La composició dels drets reconeguts figura en la memòria del pressupost 
d’ingressos (pàgina 831 de la memòria) amb el desglossament següent: 
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- “Mecano 2a fase: 69,8 milions d’euros 

- “Mecano 3a fase: 930,6 milions d’euros 

- FLA 2013: 1.850,0 milions d’euros 

La resta, 77,4 milions d’euros, de la qual no hi ha informació en la 
memòria, correspon a la reconversió a deute públic d’operacions de 
tresoreria segons Resolució de l’IVF de 31 de desembre de 2013. 

Quant al FLA, l’import finalment disposat durant 2013 ha sigut de 3.119,1 
milions d’euros, dels quals s’han reconegut drets per 1.850,0 milions 
d’euros, i no s’han reconegut per la part de venciments del tram I de la 
Generalitat, 1.269,1 milions d’euros. 

L’anàlisi de l’endeutament es realitza en l’apartat 11 de l’Informe. 

9.5 Taxes i d’altres ingressos 

La Llei 10/2012, de 21 de desembre, crea l’Impost sobre Activitats que 
Incideixen en el Medi Ambient i l’Impost sobre Eliminació de Residus en 
Abocadors. D’acord amb la llei esmentada, els ingressos per ambdós 
tributs s’han d’efectar a despeses dels àmbits de conservació i millora del 
medi ambient i de gestió de residus, que en el pressupost es recullen en 
el programa 44250 “Qualitat ambiental”. 

L’execució pressupostària de 2013 indica que, en matèria d’ingressos, 
s’han reconegut drets per 15,6 milions d’euros, mentre que els 
obligacions reconegudes en el programa 44250 han sigut de 7,9 milions 
d’euros, de la qual cosa es desprén una desviació de finançament 
positiva per 7,7 milions d’euros que hauria d’haver sigut considerada en 
els ajustos del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria de 
l’exercici. 

9.6 Ingressos procedents de l’exterior 

Aquest concepte recull els ingressos per transferències corrents i de 
capital relatives a fons provinents de la Unió Europea. Durant l’exercici 
de 2013 s’han reconegut drets per 49,4 milions d’euros, equivalents al 
0,4% del total d’ingressos, dels quals 8,4 milions d’euros corresponen a 
transferències corrents i 41,0 milions d’euros a transferències de capital. 

En 2013 els ingressos provinents de l’exterior han disminuït un 52,8% 
respecte als registrats en 2012. El decrement s'ha produït principalment 
en els ingressos provinents del programa operatiu del FEDER 2007-2013. 

El tancament de l’exercici de 2013 mostra drets pendents de cobrament 
per 44,6 milions d’euros, el 90,3% dels ingressos reconeguts, que 
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corresponen en la seua major part a transferències del programa 
esmentat. 

La revisió duta a cap sobre aquests drets ha posat de manifest la 
incidència, ja comentada en informes anteriors, relativa a la 
comptabilitat d’algunes subvencions de fons europeus sobre la base dels 
principis comptables públics aplicables amb caràcter general al 
reconeixement dels drets, i no dels principis específics de les 
transferències i subvencions que serien els aplicables a aquests casos. En 
2013 la quantitat comptabilitzada puja a 42,3 milions d’euros. En l’àmbit 
pressupostari la comptabilitat efectuada no té efecte sobre el resultat de 
2013, ja que si no es registraren els drets, es derivaria una desviació de 
finançament negativa en despeses amb finançament afectat. Pel que fa 
al romanent de tresoreria i a la provisió d'insolvències, s’ha de tenir en 
compte que els drets pendents de cobrament d'exercicis tancats 
inclouen un total de 191,2 milions d’euros per aquests conceptes. 

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

10. MEMÒRIA 

10.1 Aspectes generals 

En el Compte de l’Administració de 2013, la memòria figura en l’apartat 4 
i es compon de diversos epígrafs relatius a la informació de caràcter 
financer (romanent de tresoreria i estat de tresoreria), d’execució de la 
despesa pública i de l’ingrés públic, de l’endeutament i d’operacions no 
pressupostàries, entre altres. 

L’anàlisi de l’adequat contingut informatiu de la memòria, atenent les 
normes d’elaboració dels comptes anuals establits pel PGCPG, es realitza 
en els diferents apartats d’aquest Informe, en els quals es comenten les 
excepcions o recomanacions, que, si s’escau, resulten aplicables. 

El present apartat 10 de l’Informe agrupa la revisió d’altres àrees de la 
memòria que considerem significatives. 

Com a conclusió general, cal dir que la memòria és extensa (comprén un 
total de 885 pàgines), ja que inclou una informació molt detallada sobre 
assumptes la importància relativa dels quals en termes comptables és 
escassa i no aporta informació, o no està completa o no és l'adequada, 
però, sobre els aspectes que sí que són significatius i que requereixen les 
normes comptables aplicables, entre els quals destaquen els següents: 

- Les bases de presentació i normes de valoració aplicades, en 
especial pel que fa a l'immobilitzat. 

- Composició i característiques de la cartera de valors. 
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- Deutors no pressupostaris; pagaments pendents d'aplicació; 
creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost. 

- Ingressos i despeses extraordinaris 

- Contractació. 

- Despeses amb finançament afectat. 

- Criteris de comptabilitat de l'endeutament i de les despeses 
d'ajornament de deutes. 

- Fets posteriors. 

10.2 Romanent de tresoreria 

Formant part de la memòria del Compte de l'Administració es presenta 
el romanent de tresoreria al tancament de l'exercici, com a resultat net 
de la diferència entre els fons líquids i els drets pendents de cobrament i 
les obligacions pendents de pagament, amb els imports següents, en 
milions d’euros: 

 
Romanent de tresoreria a 31-12-2013 Import 

1. (+) Drets pendents de cobrament  672,5 

 (+) del pressupost corrent 270,3  

 (+) de pressupostos tancats 744,0  

 (+) d’operacions no pressupostàries 17,4  

 (-) de cobrament dubtós 20,0  

 (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 339,2  

2. (-) Obligacions pendents de pagament  4.959,2 

 (+) del pressupost corrent 2.669,9  

 (+) de pressupostos tancats 1.158,7  

 (+) d’operacions no pressupostàries 1.139,2  

 (-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 8,6  

3. (+) Fons líquids  255,9 

I. Romanent de tresoreria afectat  248,5 

II. Romanent de tresoreria no afectat  (4.279,3) 

III. Romanent de tresoreria total (1-2+3) = (I + II)  (4.030,8) 

Quadre 10.1 

El romanent de tresoreria afectat (I) està constituït per les desviacions de 
finançament positives i només es pot utilitzar per a donar cobertura a les 
despeses que es troben afectades als recursos dels quals es deriven 
aquestes desviacions. En l’exercici de 2013 puja a 248,5 milions d’euros. 
Sobre el càlcul de les desviacions de finançament, cal considerar el que 
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hem comentat en l'apartat 7.4 respecte a les despeses amb finançament 
afectat. 

Per la seua banda, el romanent de tresoreria no afectat (II), o per a 
despeses generals, constitueix un recurs per a finançar despeses 
mitjançant modificacions de crèdit. En 2013, com en anys anteriors, és 
negatiu, per import de 4.279,3 milions d’euros, i ha empitjorat respecte a 
2012 en un 19,3%. 

La suma d’ambdós és el romanent de tresoreria total (III), que, com en 
anys anteriors és negatiu, per 4.030,8 milions d’euros, i ha empitjorat 
respecte a 2012 en un 22,9%. 

En l’apartat 4C.1 de la memòria es comenten amb detall els factors 
positius i negatius que han incidit en el càlcul del romanent de 
tresoreria.  

La fiscalització realitzada ha posat de manifest que el càlcul del 
romanent de tresoreria està desvirtuat per l'element següent: 

a) Els drets pendents de cobrament estan sobrevalorats en 338,2 
milions d'euros, ja que els de cobrament dubtós s'haurien 
d'augmentar en la dita quantitat, segons l'anàlisi realitzada sobre la 
provisió per a insolvències (apartat 10.6.d). 

No obstant això, per a una adequada interpretació del romanent de 
tresoreria caldria tenir en compte els aspectes significatius següents: 

a) A 31 de desembre de 2013 el compte 409 aplega obligacions 
pendents d'aplicar al pressupost per un total de 2.493,9 milions 
d'euros (apartat 5.9.2), i en el compte 411 figuren altres despeses per 
a imputar a exercicis següents per 1.559,5 milions d’euros (el total 
del compte menys el concepte de contractes amb pagament 
ajornat). 

b) En les obligacions pendents de pagament per operacions no 
pressupostàries no s’inclouen les operacions de tresoreria, que 
pugen a 182,8 milions d’euros. D'acord amb la regla 24 de la 
Instrucció de Comptabilitat sobre el romanent de tresoreria no 
afectat caldria distingir el disponible per a cancel·lar les operacions 
de tresoreria i el disponible per a finançar, si s'escau, depeses 
generals. 

10.3 Estat de la tresoreria 

La informació de caràcter financer de la memòria del Compte de 
l’Administració, inclou en l’epígraf 4C.2 la relativa a la tresoreria, que 
comprèn el denominat “Estat de la tresoreria”, un resum del qual 
mostrem en el quadre següent, en milions d’euros:   
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Concepte Imports 
1. Cobraments  27.345,0 

 Del pressupost corrent  13.245,3  

 De pressupostos tancats 259,3  

 D’operacions no pressupostàries 13.840,4  

2. Pagaments  27.455,3 

 Del pressupost corrent 11.466,5  

 De pressupostos tancats 2.257,8  

 D’operacions no pressupostàries 13.731,0  

I. Flux net de tresoreria de l’exercici (1-2)  (110,2) 
3. Saldo inicial de tresoreria  366,1 

II. Saldo final de tresoreria (I+3)  255,9 

Quadre 10.2 

En el quadre següent es detallen per tipus de comptes els saldos al final 
de l’exercici 2013, amb dades de 2012 a efectes comparatius: 

 
Comptes 31-12-2013 31-12-2012 

Operatius  99,3 212,4 

De dipòsits i fiances 139,3 135,4 

Restringits d’ingressos  5,5 5,5 

Restringits de pagaments 2,8 0,5 

Formalització 9,0 12,3 

Total 255,9 366,1 

Quadre 10.3 

Els aspectes més importants sobre la gestió dels comptes i la descripció 
dels diferents tipus es poden consultar en informes d’anys anteriors. 

En 2013 figuren comptes en “Formalització”, el saldo dels quals de 9,0 
milions d’euros representa les quantitats ingressades per préstecs de 
mecanismes de finançament el pagament dels quals als proveïdors 
concrets està pendent d’aplicació comptable al tancament de l’exercici. 

Seguint els procediments d'auditoria aplicables en aquesta àrea, la 
Sindicatura de Comptes ha sol·licitat a les entitats financeres la 
confirmació directa dels saldos existents a 31 de desembre de 2013, així 
com de les signatures autoritzades per a la disposició de fons i alguna 
altra informació rellevant per a la fiscalització. 

No hem rebut resposta a les diverses sol·licituds de confirmació de 
saldos de diverses entitats bancàries amb les quals s’han realitzat 
operacions, afectant comptes de tresoreria i préstecs amb saldos 
comptables de 50 milions d'euros i 127 milions d'euros, respectivament. 
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A més a més, cal indicar que la major part de les entitats financeres no 
confirmen els saldos dels avals. 

En els casos en què ha sigut possible, s’han aplicat procediments 
alternatius de fiscalització, que consisteixen a verificar les dades 
comptabilitzades per l’Administració amb la informació subministrada 
pels seus propis gestors. Aquestes proves, però, no poden proporcionar 
l’evidència suficient i adequada respecte a la integritat de les operacions 
realitzades i els actius i passius reflectits al tancament de l’exercici. 

D’altra banda, i segons hem comentat en informes anteriors, la 
informació rebuda de les entitats financeres quant als interessos abonats 
no és completa, per la qual cosa no ha sigut possible contrastar, amb 
aquestes entitats, la integritat dels imports comptabilitzats per aquest 
concepte. 

Comptes de caixa fixa 

Segons certificat de la Tresoreria, en l’exercici 2013 s’han utilitzat 279 
comptes per a gestionar els fons de caixa fixa (283 comptes en 2012), amb 
una dotació total de 88,9 milions d’euros (93,5 milions d’euros en 2012). 
Els pagaments realitzats representen el 93,1% de la dotació. 

Com en exercicis anteriors, el criteri de fiscalització ha consistit a revisar 
una mostra de les caixes fixes, seleccionant dues conselleries amb 
sistema rotatori cada any, i de cadascuna la caixa amb dotació més 
important. També s’han revisat les caixes fixes d’una mostra d’hospitals. 

Els resultats del treball realitzat es resumeixen tot seguit: 

a) Amb caràcter general 

En primer lloc cal assenyalar que la normativa reguladora de les 
caixes fixes hauria de ser objecte d’una revisió i actualització, 
perquè al marge de la seua antiguitat, que data de l’exercici 1998, es 
considera que és insuficient en alguns aspectes importants per a la 
gestió i control adequats d’aquests fons, d’acord amb les diverses 
incidències que ha anat posant de manifest aquesta Sindicatura en 
informes de fiscalització anteriors, tant pel que fa ales caixes fixes 
en els conselleries com en els hospitals. 

És important destacar l’ambigüitat de les despeses que es poden 
tramitar per caixa fixa segons la redacció de l’article 1.1a) del Decret 
24/1998, que considera “qualsevol altra despesa de característiques 
similars” a les definides i particularitzades en el dit article. Pel que 
fa a això, s’entén que la norma hauria de ser més clara en aquest 
aspecte tan important, i concretat al màxim detall tant les despeses 
que es poden tramitar, i els seus requisits, com les que n’han de ser 
exclosos. 
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Igualment s’haurien d’estipular clarament les despeses que cal 
realitzar en concepte d’atencions protocol·làries i representatives, 
així com de la seua gestió, acreditació i control. 

D’altra banda, els articles 5.4 i 13 de l’Ordre reguladora assignen a 
les intervencions delegades de les conselleries determinades 
funcions de control i fiscalització d’aquestes despeses. L’IGG ha 
proporcionat a aquesta Sindicatura els resultats dels controls 
realitzats sobre les caixes de la mostra (detallades en el següent 
apartat b) i en l’apartat 13.2), en els quals es posen de manifest les 
incidències detectades, entre les quals s’inclouen les observades 
per la Sindicatura. 

b) Revisió de les dues caixes fixes en conselleries 

Hem revisat dues caixes fixes: una de la Conselleria de Presidència, 
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i una altra de la Conselleria 
d’Economia, Ocupació i Turisme. 

Com a resultat de l’anàlisi efectuada sobre els comptes justificatius, 
actes trimestrals d’arqueig i documentació justificativa dels 
pagaments realitzats a través de les caixes revisades, s’han posat de 
manifest els aspectes següents, que s’han de tenir en compte per 
fer-ne l’esmena consegüent: 

En la caixa de la Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua: 

- El mateix òrgan que actua com a comptedant s’encarrega al 
seu torn d’aprovar el compte justificatiu, raó per la qual no hi 
ha la deguda segregació de funcions, requerida a més per 
l’Ordre reguladora. 

- En la revisió d’una mostra de 25 justificants s’ha observat que 
en 14 no consta l’aprovació de la despesa i en 5 no hi ha 
evidència que la factura haja sigut comprovada. 

- Hem observat operacions de lliuraments en metàl·lic amb el 
caràcter de despeses per a justificar, pràctica que no està 
permesa per l’article 1.2 del Decret 24/1998. 

En la caixa de la Conselleria d’Economia, Ocupació i Turisme: 

- No s’han format els comptes justificatius de dos mesos, juliol i 
agost, fet que incompleix el termini mensual que requereix 
l’Ordre reguladora. 

En les dues caixes d’ambdues conselleries: 
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- No hi ha constància expressa en totes les factures i tiquets, del 
motiu de la sessió de treball i del nombre d’assistents en els 
casos de despeses de restauració, o dels motius concrets en 
altres tipus de despeses. 

- En algunes factures/justificants la imputació comptable a 
l’exercici corrent no és correcta perquè correspon a exercicis 
anteriors. 

c) Revisió de les caixes fixes en tres hospitals 

Vegeu l’apartat 13.2 d’aquest Informe. 

10.4 Obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors 

La informació sobre les obligacions pendents de pagament de 
pressupostos tancats figura en la nota 4D.8 de la memòria. En el quadre 
següent en mostrem un resum de l’execució per capítols, en milions 
d’euros: 

 

Capítol 
Obligacions 

pendents 
1-1-2013 

Rectifi-
cacions 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents 

31-12-2013 
1 Despeses de personal 6,0 0,0 5,5 0,5 

2 Despeses de funcionament 912,9 (0,4) 700,6 211,8 

3 Despeses financeres 4,5 0,0 2,4 2,0 

4 Transferències corrents 1.056,7 (2,1) 817,0 237,6 

6 Inversions reals 248,0 (0,1) 168,8 79,2 

7 Transferències de capital 1.078,1 (2,2) 501,1 574,9 

8 Actius financers 124,0 (10,1) 61,1 52,7 

9. Passius financers 1,3 0,0 1,3 0,0 

Total 3.431,4 (15,0) 2.257,8 1.158,7 

Quadre 10.4 

Les obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors incorporades 
a l’exercici 2013 són de 3.431,4 milions d’euros, dels quals corresponen 
2.441,9 milions d’euros a les obligacions del pressupost de l’exercici 2012 
i la resta a les de pressupostos d’exercicis anteriors. 

El saldo pendent al final de 2013 ha augmentat respecte als dos últims 
anys, que va ser de 989,6 milions d’euros i 893,2 milions d’euros, 
respectivament. 

Per capítols destaquen les obligacions pendents de pagament del capítol 
7 “Transferències de capital”, que representen el 49,6% del total, i el 
capítol 4 “Transferències corrents”, que van assolir el 20,5%. 
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Per programes, les més significatives corresponen a les del programa 
722.20 “Política industrial”, amb 156,8 milions d’euros, i a les del 
programa 322.50 “Servei Valencià d’Ocupació i Formació”, amb 134,6 
milions d’euros. 

10.5  Compromisos de despeses amb càrrec a exercicis posteriors 

La informació sobre aquests compromisos figura en la nota 4D.9 de la 
memòria, i el següent quadre, en milions d’euros, n’és un resum per 
capítols i anys: 

 

Capítols 
Exercicis 

Total  
2014 2015 2016 2017 Posterior 

2 Compra de funcionament 1.256,1 940,4 845,7 798,3 3.807,6 7.648,1

3 Despeses financeres 1.256,6 1.010,8 826,9 673,7 2.120,2 5.888,2

4 Transferències corrents 122,8 116,5 90,8 81,8 415,1 826,9

6 Inversions reals 150,8 95,4 90,6 44,4 90,2 471,4

7 Transferències de capital 106,5 87,5 32,7 27,1 211,0 464,7

8 Actius financers 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2

9 Passius financers 150,3 154,1 180,1 187,3 25.945,5 26.617,3

Totals 3.047,3 2.404,7 2.066,8 1.812,5 32.589,5 41.920,8

Quadre 10.5 

Pel que fa a l’exercici anterior, el volum total de despeses compromeses 
mostra un augment del 7,5%, principalment en els capítols 3 i 9 per les 
operacions d’endeutament vinculades amb els mecanismes 
extraordinaris de finançament. 

Aquests capítols 3 i 9 representen conjuntament el 77,5% de les despeses 
compromeses totals. El capítol 9 aplega les amortitzacions futures de 
l’endeutament (vegeu quadre 11.2). Per la seua banda, en el capítol 3 es 
consignen 5.888,2 milions d’euros dels quals 5.843,3 milions d’euros són 
interessos a meritar en exercicis posteriors segons les estimacions 
basades en les previsions d’evolució dels tipus d’interés (vegeu 
comentaris en la nota 4D.9 de la memòria sobre el criteri de càlcul). 

La classificació per seccions es mostra en el quadre següent:  
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Secció 
Exercicis 

Total 
2013 2014 2015 2016 Posterior 

05 Presidència de la Generalitat 51,0 25,1 17,4 14,6 24,6 132,8

06 Hisenda i Administració Pública 51,8 11,4 9,9 4,4 1,1 78,5

07 Justícia i Administracions Públiques 5,6 5,3 5,3 3,1 0,0 19,2

08 Infraestruc., Territ. i Medi Ambient 142,8 116,3 106,2 71,9 1.383,2 1.820,5

09 Educació, Formació i Ocupació 191,7 113,8 78,9 76,8 387,4 848,6

10 Sanitat 916,2 771,1 748,6 714,4 2.357,0 5.507,3

11 Economia, Indústria, y Comerç 1,5 0,5 0,3 0,0 0,0 2,4

16 Justícia i Benestar Social 201,5 138,3 61,9 41,0 121,6 564,3

19 Servei del deute 1.398,2 1.157,4 999,2 855,8 28.050,0 32.460,7

20 Despeses diverses 40,8 37,1 26,3 24,0 236,8 365,0

22 Governació 46,2 28,5 12,7 6,6 27,7 121,6

Total 3.047,3 2.404,7 2.066,8 1.812,5 32.589,5 41.920,8

Quadre 10.6 

la secció amb major volum de despeses compromeses és la 19 “Servei del 
deute”, que amb 32.460,7 milions d’euros, que  comprenen les 
amortitzacions i interessos del deute comentats, representa el 77,4% del 
total. 

També és significativa la secció 10 “Sanitat”, amb un total de 5.507,3 
milions d’euros, que comprenen principalment els compromisos de 
contractes de gestió integral de diversos departaments de salut, del 
concert per a la gestió del servei de les tècniques de diagnòstic per 
imatge, transport sanitari i d’altres concerts. 

La secció 08 “Infraestructures, territori i medi ambient” mostra un import 
de 1.820,5 milions d’euros, que inclouen, entre altres, els compromisos 
derivats dels contractes de concessió d’obra pública per a la construcció, 
conservació i explotació d’autovies. 

la fiscalització realitzada ha posat de manifest que falta per incloure en 
aquest estat de compromisos futurs les operacions següents: 

a) Les anualitats futures dels compromisos derivats dels acords del 
Consell per al pagament de les obligacions del deute sanitari, per un 
total de 674,2 milions d’euros.  

b) Les quotes pels compromisos derivats del conveni signat en 2002 
amb l’FMI de València, per un capital de 312,3 milions d’euros, més 
els interessos corresponents, amb les matisacions que comentem 
més endavant. 

c) Les quotes pels compromisos dels plans d’inversions de les 
universitats públiques, que pujarien a 361,5 milions d’euros de 
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capital, més els interessos corresponents, amb les matisacions que 
comentem més endavant. 

Convenis amb l’FMI: tractament comptable 

En els capítols 4 i 7 del pressupost de despeses del Compte de 
l’Administració de l’exercici 2013 s’han reconegut i pagat obligacions, per 
import total de 30,4 milions d’euros, pels interessos i el principal dels 
venciments corresponents als convenis signats en 2002 i en 2007 en 
relació amb el finançament de les inversions del “pla de modernització” 
de l’FMI (vegeu la revisió dels expedients en l’apartat 8.4.3). 

Durant els exercicis de vigència d’ambdós convenis, la Generalitat s’ha 
fet càrrec de la totalitat de la càrrega financera de les operacions de 
finançament de l’FMI, ja que aquesta no disposa dels recursos 
necessaris. 

Considerant els antecedents descrits, i tenint en compte la informació 
disponible sobre la situació econòmica de l’FMI, haurien d’aplicar-se les 
normes de comptabilització que preveu l’apartat 3.1 del document 
número 5 de principis comptables públics, actualment vigents, el que 
comportaria la comptabilització en el subsistema comptable econòmic i 
patrimonial d’un càrrec per subvencions de capital a l’FMI amb 
abonament al passiu del balanç per 538,0 milions d’euros, pel que fa a  
les quotes de capital pendents. 

En fase d'al·legacions, la IGG ha indicat que no es pot reconèixer un 
passiu financer perquè fonamentalment no hi ha una obligació exigible i 
incondicional en estar condicionada a la futura situació financera de 
l'FMI i al compliment per part d'aquesta de les obligacions previstes en 
els convenis. 

La IGG també ha al·legat que, no obstant això, els convenis poden donar 
lloc, amb caràcter probable, al naixement d'obligacions a les quals haurà 
de fer front l'Administració de la Generalitat, per la qual cosa durant 
l'exercici de 2014 es dotarà l'oportuna previsió per responsabilitats per 
l'import de les anualitats futures. 

Cal assenyalar que per a fiscalitzar els convenis de l’FMI, aquesta 
Sindicatura ha pogut disposar, per primera vegada, dels comptes anuals 
de la dita entitat, en aquest cas les de l’exercici 2013, juntament amb 
l’informe d’auditoria d’una empresa privada. El els dits comptes anuals 
consta la informació sobre els capitals pendents de venciment i del cost 
amortitzat de les operacions de finançament dels convenis a la data de 
31 de desembre de 2013, que ha sigut utilitzada per aquesta Sindicatura 
per a estimar l’ajust comptable abans indicat. 
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Plans d’inversions de les universitats públiques: tractament comptable 

En els capítols 4 i 7 del pressupost de despeses del Compte de 
l’Administració de l’exercici 2013 s’han reconegut obligacions, per import 
total de 142,2 milions d’euros, pels interessos i el principal dels 
venciments corresponents al dit període (vegeu l’apartat 8.4.4). 

Segons els quadres d’amortització dels préstecs del BEI i de les 
obligacions emeses per les universitats, els compromisos que s’han 
d’incloure per les quotes d’exercicis posteriors pujarien a 361,5 milions 
d’euros de capital, més els interessos corresponents. 

És important indicar que, en els comptes anuals retuts per les diferents 
universitats públiques, observem un tractament comptable dispar a 
aquestes operacions. Pel que fa això, s’hauria de produir una unificació 
de criteris en les auditories de les universitats i en els centres directius 
comptables pertinents. 

Igual com hem comentat pel que fa als convenis amb l’FMI, s’haurien 
d’aplicar, tant pel Compte de l’Administració com per les mateixes 
universitats públiques valencianes, les normes de comptabilització que 
preveu l’apartat 3.1 del document número 5 de principis comptables 
públics; també s’haurien d’explicar adequadament en els memòries de 
cada entitat els criteris adoptats. 

Pel que fa al Compte de l’Administració, l’aplicació la dita norma 
comportaria la comptabilització en el subsistema comptable econòmic i 
patrimonial d’un càrrec per subvencions de capital a les universitats amb 
abonament al passiu financer del balanç per 361,5 milions d’euros, pel 
que fa a les quotes de capital pendents. Per la seua banda, les 
universitats també hauran de practicar els ajustos comptables pertinents 
en els seus comptes anuals respectius per tal d’homologar-se i adaptar-
se al criteri comptable indicat abans. 

D’altra banda, és adequada la imputació de les quotes anuals en els 
pressupostos dels exercicis de venciment, tal com s’ha fet des dels 
començament, però, a més, s’han de reflectir les quotes futures en l’estat 
de compromisos de despeses amb càrrec a exercicis posteriors. 

10.6 Drets per a cobrar de pressupostos tancats 

a) Evolució i situació d’aquests drets 

La informació sobre els drets per a cobrar de pressupostos tancats 
figura en la nota 4E.4 de la memòria del Compte de l’Administració 
de 2013. En mostrem un resum en el quadre següent, en milions 
d’euros:  



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2013 

140 

Classificació econòmica 
Pendent 

cobrament 
1-1-2013 

Anul·lats i 
cancel·lats 

Drets 
recaptats 

Pendent 
cobrament 
31-12-2013

1 Impostos directes 115,6 30,5 12,1 73,0 

2 Impostos indirectes 231,0 42,3 19,5 169,2 

3 Taxes i altres ingressos 281,3 53,9 30,0 197,4 

4 Transferències corrents 225,4 26,9 62,0 136,5 

40 De l’Administració de l’Estat 62,4 26,5 33,4 2,5 

41 D’entitats autònomes de la GV 4,0 0,0 0,0 4,0 

42 De la Seguretat Social 28,1 0,3 27,7 0,1 

46 De Corporacions locals 11,0 0,0 0,0 11,0 

48 De famílies i inst. sense ànim lucre 0,1 0,0 0,0 0,1 

49 De l’exterior 119,8 0,1 0,9 118,8 

5 Ingressos patrimonials 0,1 0,0 0,0 0,1 

6 Alienació inversions reals 0,2 0,1 0,0 0,1 

7 Transferències de capital 565,4 271,6 135,7 158,1 

70 De l’Administració de l’Estat 272,1 270,9 0,0 1,2 

76 De corporacions locals 8,0 0,0 0,0 8,0 

79 De l’exterior 285,2 0,7 135,7 148,8 

8 Actius financers 9,8 0,1 0,0 9,8 

Total 1.428,8 425,4 259,3 744,1 

Quadre 10.7 

Els drets pendents de cobrament d’exercicis anteriors incorporats  a 
l’exercici 2013 sumen 1.428,8 milions d’euros, dels quals 375,7 
milions d’euros corresponen a drets amb origen en el pressupost de 
l’exercici 2012 i la resta a drets amb origen en exercicis anteriors. 

b) Drets anul·lats i cancel·lats 

Durant l’exercici de 2013 s’han anul·lat i cancel·lat drets d’exercicis 
anteriors per un total de 425,4 milions d’euros, que representen el 
29,8% dels drets inicials. Les anul·lacions comprenen 367,9 milions 
d’euros per liquidacions, 270,3 milions d'euros figuraven en fase de 
drets definits i 25,4 milions d’euros per ajornaments i 
fraccionaments. Quant a les cancel·lacions, 5,0 milions d’euros són 
per prescripció i 27,1 milions d’euros per insolvències. 

La revisió realitzada sobre una mostra d’anul·lacions ha posat de 
manifest que, en general, estan adequadament comptabilitzades i 
justificades. 

c) Recaptació neta 

Els drets recaptats en 2013 pugen a 259,3 milions d’euros, 
equivalents al 18,1% del pendent de cobrament a l’inici de l’exercici. 
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Hem seleccionat una mostra significativa de documents comptables 
d’ingressos a fi de verificar la seua raó i adequat suport 
documental. Les proves efectuades han posat de manifest que, en 
alguns casos, i com en exercicis anteriors, la imputació comptable 
dels ingressos percebuts de fons europeus s’ha realitzat en exercicis 
que no es corresponen amb els de la despesa certificada. 

d) Anàlisi dels drets pendents a 31 de desembre de 2013 

El quadre següent mostra, en milions d’euros, la composició dels 
drets d’exercicis anteriors pendents de cobrament al tancament de 
2013, tot atenent els seus exercicis d’origen: 

 

Capítol 
Exercici d’origen 

Total 
2008 y ant. 2009 2010 2011 2012 

1 Impostos directes 8,2 3,0 14,2 26,2 21,4 73,1 

2 Impostos indirectes 26,0 18,7 28,5 38,2 57,8 169,2 

3 Taxes i altres ingressos 47,7 15,5 24,7 64,3 45,2 197,4 

4 Transferències corrents 4,6 6,1 31,7 85,1 8,9 136,4 

5 Ingressos patrimonials 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

7 Transferències de capital 70,6 0,0 0,0 6,1 81,3 158,0 

8 Actius financers 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,8 

Total 
167,0 43,3 99,1 219,9 214,6 744,1 

22,4% 5,8% 13,3% 29,6% 28,8% 100,0% 

Quadre 10.8 

Hi destaca el pendent de cobrament dels capítols d’impostos i de 
taxes així com de transferències, tant de corrents com de capital. 
Quant a l’antiguitat, el 22,4% del total procedeix dels exercicis 2008 i 
anteriors, mentre que el 58,6% procedeix dels exercicis 2011 i 2012. 

A 31 de desembre de 2013 el saldo de drets definits és zero. Aquests 
drets, que durant molts anys presentaven un saldo de 633,1 milions 
d’euros, han sigut degudament anul·lats, tal com ha reiterat la 
Sindicatura, en els dos últims exercicis (362,8 milions d’euros en 
2012 i 270,3 milions d’euros en 2013). 

La provisió per a insolvències a 31 de desembre de 2012 era de 299,8 
milions d’euros. Durant 2013 s’ha aplicat la totalitat de la provisió 
inicial i s’ha dotat una nova provisió per import de 20,0 milions 
d’euros. 

De la lectura del contingut informatiu de la memòria, sembla 
desprendre’s que la Generalitat utilitza un criteri individualitzat per 
a calcular la provisió, que destina a la cobertura de determinats 
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drets definits, sense utilitzar una estimació global del risc 
d'incobrats en els saldos d’altres deutors. 

Com hem comentat en informes anteriors, malgrat l'important 
sanejament realitzat i sense perjudici que s’efectuen les gestions de 
cobrament que pertoque, la provisió per a insolvències hauria de 
cobrir la totalitat dels drets que s’estimen de cobrament dubtós i, 
en aquest sentit, considerem que combinant els sistemes individual 
i global d’estimació, caldria tenir en compte el següent: 

- Els drets pendents de cobrament reconeguts en els exercicis 
2008 i anteriors no coberts per a la provisió, per un import de 
147,0 milions d’euros, tenint en compte els seus possibles 
graus de realització. 

- Quant al pendent de cobrament dels exercicis 2009 a 2012, les 
anàlisis de cobrabilitat i de cancel·lació de drets haurien 
igualment d'estendre's als drets dels fons europeus que van 
ser comptabilitzats mitjançant previsions d'ingressos (vegeu 
l'apartat 9.5), l'import pendent dels quals, a 31 de desembre de 
2013, puja a 191,2 milions d'euros, sobre els quals observem 
un baix grau de cobrament i sense perjudici dels amplis 
terminis del procediment. 

Per tot això, la provisió per a insolvències s’hauria d’incrementar en 
l’import estimat de 338,2 milions d’euros per a cobrir els drets que 
es consideren de cobrament improbable. 

10.7 Operacions no pressupostàries 

La informació sobre les operacions no pressupostàries figura en l’apartat 
4I de la memòria. 

Els deutors no pressupostaris pugen a 26,0 milions d'euros que 
comprenen els comptes “Pagaments duplicats ‘mecano’” i “Pagaments 
pendents d'aplicació”, que s'han analitzat en l'apartat 5.4. 

Pel que fa als creditors no pressupostaris, el resum es mostra en el 
quadre següent:   
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Concepte 
Saldos 

01/01/2013 
Abona-
ments Càrrecs 

Saldos 
31/12/2013 

Retencions a compte IRPF 513,9 1.242,3 1.131,5 624,7 

Fons en formalització 193,8 3.536,7 3.402,8 327,7 

Quotes de la Seguretat Social 251,6 907,8 909,9 249,5 

Dipòsits i fiances 212,1 14,9 22,5 204,5 

Operacions transitòries de tresoreria 182,8 3.090,4 3.090,4 182,8 

Ingressos aj., dip. i organismes 279,4 1.941,1 2.187,6 32,9 

D’altres retencions 13,7 166,8 163,6 16,9 

Retenció nòmines drets passius 10,9 56,5 56,6 10,8 

Devolució ingressos 8,1 2.247,7 2.247,3 8,5 

Retencions rend. capital mobiliari 11,0 4,1 13,1 2,0 

IVA 0,7 0,0 0,0 0,7 

Total 1.678,2 13.208,3 13.225,3 1.661,2 

Quadre 10.9 

Tot seguit comentem els aspectes importants dels comptes més 
significatius del quadre anterior a més dels indicats en l’apartat 5.9.4. 

Compte “Retencions a compte d’IRPF” 

El seu saldo comprén 617,3 milions d’euros pendents de pagament a 
l’AEAT; la diferència comptable de 7,3 milions d’euros s’ha d’investigar i 
regularitzar. 

El pendent de pagament a 31 de desembre de 2013 s’ha incrementat 
respecte a 2012 a causa dels ajornaments de pagaments de diverses 
liquidacions de les nòmines del personal, de març a novembre de 2013, 
per un total de 458,5 milions d’euros, i se’n deriven interessos de demora 
per 43,5 milions d’euros. 

El saldo a 31 de desembre de 2013 inclou, entre d’altres: 

- Les retencions practicades en les nòmines d’abril a desembre de 
2013 del personal d’Administració general, docent i sanitari per 
import de 594,6 milions d’euros. 

- Les retencions practicades en les nòmines dels centres docents 
concertats corresponents al quart trimestre de 2013 per import de 
20,0 milions d’euros. 

Compte “Quotes de la Seguretat Social” 

Com en exercicis anteriors, les quotes de la Seguretat Social 
corresponents a les nòmines de novembre i desembre del personal 
adscrit als programes d’assistència sanitària per 68,0 milions d’euros i 
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part de les quotes dels centres concertats, s’han liquidat i comptabilitzat 
a l’any següent. 

A 31 de desembre el saldo pendent puja a 249,5 milions d’euros que 
correspon als mesos de setembre a desembre del personal 
d’Administració general, als mesos de setembre a octubre del personal 
docent concertat i, respecte al personal sanitari, el mes d’octubre i la 
complementària del mes de novembre. La liquidació de l’exercici 2013 ha 
pujat a 32,5 milions d’euros, i s’ha reconegut en març de 2014. 

La Tresoreria General de la Seguretat Social va concedir en maig de 2013 
un ajornament de 24 mensualitats del deute contret durant el període de 
gener de 2010 a desembre de 2012 per un total de 193,9 milions d’euros. 
Durant l’exercici 2013 s’han realitzat pagaments per import de 41,9 
milions d’euros i pagat interessos de demora per 5,7 milions d’euros. 

D’altra banda, per la Resolució del 16 d’abril de 2014 del director general 
del TGSS, al deute anterior s’ha afegit la liquidació resultant de l’exercici 
2013, així doncs, el saldo en la data de la Resolució esmentada és de 
165,2 milions d’euros, que abonarà la Generalitat en 13 quotes mensuals. 

Compte “Fons en formalització” 

Aplega els ingressos rebuts per la Generalitat dels quals no es disposa de 
la informació suficient per a fer-ne la imputació comptable als conceptes 
pressupostaris corresponents. La informació sobre els moviments 
produïts en l'exercici i sobre el seu saldo es mostra en l'apartat 4I.3 
"Partides pendents d'aplicació", de la memòria del Compte de 
l'Administració. Igual com en exercicis anteriors, recomanem obtenir la 
informació necessària per a fer-ne la imputació comptable adequada. 

Compte "Operacions transitòries de tresoreria". 

L’anàlisi d’aquest compte figura en l'apartat 11.5 d'aquest Informe. 

11. ENDEUTAMENT 

11.1 Consideracions generals 

La informació relativa a les operacions d’endeutament figura en 
diferents apartats dels documents integrants del Compte de 
l’Administració. 

En el passiu del balanç figura el saldo viu dels deutes i la periodificació 
d’interessos, mentre que en el compte del resultat econòmic i 
patrimonial es registren les despeses financeres meritades durant 
l’exercici. 
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En la liquidació del pressupost, el capítol 9 d’ingressos comprén els drets 
reconeguts per l’emissió o creació de deute durant l’exercici, alhora que 
el capítol 9 de despeses recull les obligacions reconegudes per 
amortitzacions o reemborsaments de l’exercici, i el capítol 3 comprén les 
obligacions per les despeses financeres amb venciment en l’exercici. 

Quant a la memòria, la informació sobre l’endeutament figura en 
l’apartat 4G. L’apartat 4H està dedicat a les operacions d’intercanvi 
financer, i l’apartat 4I.1 a les operacions de tresoreria. 

En el quadre següent mostrem la informació recollida en el balanç a 31 
de desembre de 2013, juntament amb les dades de l’exercici anterior als 
efectes comparatius: 

 
 31-12-2013 31-12-2012 Variació 

Creditors a llarg termini 20.932,7 17.848,5 17,3% 

I. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 3.861,2 4.231,2 (8,7%) 

1. Obligacions i abonaments 3.850,0 4.220,0 (8,8%) 

4. Deutes en moneda estrangera 11,2 11,2 (0,0%) 

II. D’altres deutes a llarg termini 17.071,5 13.617,3 25,4% 

1. Deutes amb entitats de crèdit 17.071,5 13.617,3 25,4% 

Creditors a curt termini 6.245,8 5.969,3 (4,6%) 

I. Emissions d’obligacions i altres valors negociables 456,0 1.174,0 (61,2%) 

2. Deutes representants en altres valors negociables 370,9 917,3 (59,6%) 

3. Interessos d’obligacions i altres valors 85,1 123,8 (31,2%) 

4. Deutes en moneda estrangera - 132,9 (100,0%) 

II. Deutes amb entitats de crèdit 476,0 402,9 18,1% 
1. Préstecs i altres deutes-operacions de tresoreria 182,8 182,8 0,0% 

2. Deutes per interessos 293,2 220,1 33,2% 

III. Creditors 5.313,8 4.392,4 21,0% 
5. D’altres creditors (entitats financeres) 5.313,8 4.392,4 21,0% 

Total deute financer 27.178,5 23.817,8 14,1% 

Quadre 11.1 

El deute financer que figura en el balanç a 31 de desembre de 2013 puja a 
27.178,5 milions d’euros, classificat en 20.932,7 milions d’euros a llarg 
termini i 6.245,8 milions d’euros a curt termini. En el curt termini 
s’inclouen, els comptes de periodificació d’interessos meritats no 
vençuts, per 378,3 milions d’euros, i les operacions de tresoreria amb un 
import de 182,8 milions d’euros. 

El significatiu increment experimentat durant 2013 en els comptes 
representatius de l'endeutament financer s'ha degut principalment, per 
segon any consecutiu, al finançament obtingut per l'adhesió de la 
Comunitat Valenciana als diversos mecanismes extraordinaris de 
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finançament posats en marxa per l'Estat, així com l'assumpció per part 
de la Generalitat de la titularitat de part del deute financer de les entitats 
que integren el sector públic empresarial i fundacional. 

Per a una interpretació adequada de l’endeutament financer 
comptabilitzat en el passiu del balanç, cal tenir en compte, a més a més, 
la reclassificació que pertocaria efectuar a comptes amb entitats de 
crèdit de 674,3 milions d'euros corresponents a ajornaments de 
pagament de deute sanitari segons diversos acords del Consell de 2007 i 
2009 comptabilitzats en el compte 411 (apartat 5.9.3), així com la 
comptabilitat dels convenis amb l’FMI i les universitats públiques 
(apartat 10.5). 

11.2 Situació del deute de la Generalitat 

L’apartat 4G.1 de la memòria està dedicat a l’estat de “Situació del deute 
de la Generalitat”. Aquest document distingeix el deute en euros del 
deute en unes altres monedes i entre les operacions de deute públic i els 
préstecs, que al seu torn es classifiquen entre curt i llarg termini. 
Igualment, en els moviments de l’exercici es distingeix entre les 
operacions que repercuteixen en el volum final per creació o reembors 
de deute, i les que tenen el seu origen en conversió o refinançament 
d’operacions ja existents que no afecten el saldo global al tancament de 
l’exercici. 

S’ha de tenir en compte que en aquest estat de la memòria es classifica 
el deute a llarg i curt termini segons és emés, mentre que en el balanç els 
venciments en 2014 del deute a llarg termini estan classificats en el curt 
termini. 

Quant a la classificació del deute atenent la classe de moneda, en el 
balanç figura en els comptes d’acord amb la moneda d’emissió (nacional 
o estrangera), mentre que en l’estat del deute, la part coberta per un 
acord de permuta de divises o qualsevol instrument derivat, es considera 
transformada en moneda nacional. 

En el quadre següent mostrem un resum d’aquest estat i agrupem el 
deute per tipus d’operació:   
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Tipus operació 
Deute 

1-1-2013 

Augments Disminucions Deute  
31-12-2013 Creació Conversió Reembors Conversió 

Deute públic a curt termini  19,0 - 1,1 - 19,3 0,8 

Deute públic a llarg termini  5.258,5 - - 44,7 982,6 4.231,2 

 a) Deute públic 5.277,5 - 1,1 44,7 1.001,9 4.232,0 

Préstecs curt termini 3.006,2 183,6 3.664,4 40,5 3.895,0 2.918,7 

Préstecs llarg termini 15.003,6 3.357,7 1.735,7 126,1 504,3 19.466,6 

 b) Préstecs 18.009,8 3.541,3 5.400,1 166,6 4.399,3 22.385,3 

Total deute de la G. 23.287,3 3.541,3 5.401.2 211,3 5.401,2 26.617,3 

Quadre 11.2 

El deute a 31 de desembre de 2013 que figura en aquest apartat 4G1 de la 
memòria (quadre 11.2) puja a 26.617,3 milions d’euros, mentre que en el 
balanç (quadre 11.1) figura per 27.178,5 milions d’euros. La diferència 
entre els dos documents correspon a la periodificació d’interessos i les 
operacions de tresoreria comentades, i en la memòria figuren en els 
apartats 4G.2 i 4I.1, respectivament. 

A més a més, en els epígrafs 2.3 i 2.4 de l’apartat 1 del Compte de 
l’Administració donen informació sobre les partides que componen els 
creditors del balanç i la seua conciliació amb l’estat del deute (vegeu 
l’apartat 5 d’aquest Informe). 

Si analitzem el quadre 11.2 observem que el saldo viu del deute a 31 de 
desembre de 2013 s’ha incrementat en 3.330,0 milions d’euros (un 14%) 
respecte al de l’1 de gener del dit any, mentre que l’LPG2013 fixava un 
límit inicial de 939,2 milions d’euros, així com en els casos que es 
revisarà automàticament, entre els quals destaca el derivat de l’adhesió 
als mecanismes extraordinaris de finançament. 

La càrrega financera (amortitzacions netes més interessos) de 2013 de 
l’endeutament de la Generalitat, segons la informació revisada és inferior 
al límit del 25% dels ingressos corrents previstos per l’article 89.1 del 
TRLHPG. 

Tot seguit comentem els principals moviments del quadre 11.2, la 
composició detallada dels quals pot consultar-se en l’apartat 4G.1 de la 
memòria. 

11.2.1 Deute públic 

En 2013 el deute públic ha tingut una disminució neta de 1.045,5 milions 
d’euros, desglossada en augments per conversió d’1,1 milions d’euros, i 
disminucions per reembors de 44,7 milions d’euros i per conversió de 
1.001,9 milions d’euros. 
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11.2.2 Préstecs a curt termini 

Els préstecs a curt termini han tingut una disminució neta de 87,5 
milions d’euros, desglossada en augments per creació de 183,6 milions 
d’euros i per conversió de 3.664,4 milions d’euros, i disminucions per 
reemborsament de 40,5 milions d’euros i per conversió de 3.895,0 milions 
d’euros. 

Els augments per creació inclouen 106,2 milions d’euros d’operacions 
financeres d’ens del sector públic assumits per la Generalitat en 2013, i 
77,4 milions d’euros de reconversió d’operacions de tresoreria en deute 
públic.  

Quant al saldo a 31 de desembre de 2013, 2.918,7 milions d’euros, 
comprén: disposicions de pòlisses de crèdit per 737,1 milions d’euros, 
operacions de gestió de pagaments (confirming) per 983,0 milions d’euros, 
i préstecs a curt termini per 1.198,6 milions d’euros. 

11.2.3 Préstecs a llarg termini 

En 2013 els préstecs a llarg termini han tingut un increment net de 
4.463,0 milions d’euros, desglossat en augments per creació de 3.357,7 
milions d’euros i per conversió de 1.735,7 milions d’euros, i disminucions 
per reembors de 126,1 milions d’euros i per conversió de 504,3 milions 
d’euros. 

La distribució dels augments per tipus d’operacions és la següent: 

 

Origen préstecs llarg termini Milions 
euros 

Mecano, 2a i 3a fases 1.000,4 

FLA 2013 3.119,1 

Préstecs assumits d’ens públics  614,4 

D’altres préstecs  359,5 

Total 5.093,4 

Quadre 11.3 

Tot seguit comentem els aspectes més importants d’aquestes fonts de 
finançament a llarg termini. 

11.2.3.1 Mecanisme extraordinari de finançament per al pagament a proveïdors 
(“mecano”) 

a) Primera fase, exercici 2012 

Per tal de finançar els pagaments a proveïdors tramitats per aquest 
mecanisme en 2012, l'IVF, en representació de la Generalitat, va 
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subscriure amb diverses entitats financeres onze operacions de 
préstec a llarg termini per un import total de 4.354,8 milions 
d'euros, el saldo del qual a 31 de desembre de 2012, després de les 
amortitzacions anticipades era de 4.350,7 milions d'euros.  

El termini d’amortització dels préstecs és de deu anys amb els dos 
primers de carència del principal. En l’estat dels deute figura com a 
únic moviment d’aquests préstecs en 2013 una petita disminució 
per conversió, de manera que el saldo a 31 de desembre de 2013 a 
penes ha variat i puja a 4.350,6 milions d’euros. 

b) Segona i tercera fase, exercici 2013 

La segona fase del “mecano” es va aprovar mitjançant el Reial 
Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de Mesures a l’Emprenedor i 
d’Estímul del Creixement i de la Creació d’Ocupació, ampliant els 
seus àmbits subjectiu i objectiu. 

L’adhesió a aquesta nova fase la va acordar el Consell de la 
Generalitat en la seua reunió de 26 de juliol de 2013, per un import 
de 69,8 milions d’euros, formalitzant-se el 30 de juliol de 2013 tres 
préstecs amb entitats financeres els terminis d’amortització és de 
deu anys amb els dos primers de carència del principal i un tipus 
d’interés trimestral variable equivalent a l’Euribor 3 mesos més un 
diferencial, que en el cas del primer trimestre ha sigut del 3,95%. 

Per la seua banda, la tercera fase es va aprovar mitjançant el 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, que va ampliar novament els seus 
àmbits d’aplicació. 

L’adhesió a aquesta tercera fase la va acordar el Consell de la 
Generalitat en la seua reunió de 12 de juliol de 2013, i es van 
formalitzar dues operacions financeres amb l’ICO per un total de 
930,6 milions d’euros amb termini d’amortització de deu anys, els 
dos primers de carència del principal, i tipus d’interés fix del 3,34% 

La comptabilització d’aquests préstecs figura en el compte 170, 
quan hauria sigut més adequat utilitzar la 171 ja que el prestador (el 
Fons del Finançament de Pagament a Proveïdors creat per Reial 
Decret Llei 7/2012) una entitat pública estatal. 

11.2.3.2 Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) 

a) Exercici 2012 

El 26 d’octubre de 2012 es va formalitzar un contracte de préstec 
entre l’ICO, en representació de l’Administració General de l’Estat, i 
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la Comunitat Valenciana, representada per l’IVF. L’import finalment 
disposat va ser de 3.830,5 milions d’euros, que s’amortitzarà 
mitjançant quotes constants en deu anys, amb els dos primers de 
carència de capital a un tipus d’interés inicial del 5,13% 

En l’estat del deute figura com a únic moviment d’aquest préstec en 
2013 una disminució per conversió de 0,9 milions d’euros, de 
manera que el saldo a 31 de desembre de 2013 és de 3.829,6 milions 
d’euros. 

b) Exercici 2013 

El 19 de febrer de 2013 es va formalitzar un contracte de préstec 
amb l’ICO, que després de dos addendes va fixar un import de fins a 
3.119,1 milions d’euros, que s’amortitzarà en deu anys amb els dos 
primers de carència de capital a un interés inicial del 3,82%. El 
desglossament de la seua destinació és el següent. 

 

Concepte Generalitat
Ens 

públics 
Univer-
sitats Total 

Tram I 
Venciments 1.269,1 293,9 116,2 1.679,2

Liquidacions negatives 221,4 0,0 0,0 221,4

Tram II 
Interessos 51,7 16,9 26,0 94,6

Proveïdors 1.123,9 0,0 0,0 1.123,9

Total 2.666,1 310,8 142,2 3.119,1

Quadre 11.4 

En l’estat del deute l’import formalitzat del préstec apareix 
desglossat en dues xifres entre creació i conversió. 

11.2.2.3 Préstecs assumits d’ens del sector públic 

D’acord amb la informació facilitada per l’IVF, durant l’exercici 2013 
s’han assumit préstecs d’ens públics per un total de 614,4 milions 
d’euros, que en l’estat del deute (resum en el quadre 11.2) figura 
desglossat de la següent manera: augments per creació: 507,3 milions 
d’euros; augments per conversió a llarg termini: 0,8 milions d’euros; 
augments per conversió a curt termini: 106,3 milions d’euros. 

En el balanç, l’assumpció de deute figura per 614,9 milions d’euros (vegeu 
l’apartat 5.3.1 i la pàgina 12 de la memòria). La diferència amb la 
quantitat abans indicada de 614,4 milions d’euros és per dos conceptes: 

- S’inclouen en l’actiu del balanç com a deute assumit, però no en 
l’estat del deute, 1,3 milions d’euros de RTVV, corresponents al 
pagament directe per la Generalitat d’interessos meritats de deutes 
del dit ens. 
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- Per contra, no s’inclouen en el balanç, però sí en l’estat del deute, 
0,8 milions d’euros que és la diferència entre els capitals dels 
préstecs subrogats de CIEGSA i CIRCUIT i els capitals pendents. 

Del deute assumit d’ens públics durant, 2013, el més significatiu és el de 
RTVV, l’import del qual és de 456,6 milions d’euros, el que representa el 
74,2 del total assumit en el dit exercici. 

En l’anàlisi de les operacions de deutes de RTVV s’han posat de manifest 
altres aspectes significatius: 

- Segons certificació emesa per l’IVF, durant 2013 la Generalitat ha 
pagat també interessos  de deutes de RTVV per un total de 12,2 
milions d’euros, que han sigut imputats al capítol 3 del pressupost 
de despeses de la Generalitat, i que no s’han reflectit en el balanç ni 
en l’estat del deute com a deute assumit de RTVV. 

- També durant 2013 s’ha pagat mitjançant el FLA la quantitat de 37,2 
milions d’euros corresponent a amortitzacions de préstecs subscrits 
per RTVV que no havia assumit la Generalitat en la data de 
pagament. Aquest import ha sigut comptabilitzat en el compte 542 
“Crèdits a curt termini”, encara que no s’inclou en els 614,9 milions 
d’euros de deute assumit detallats en la pàgina 12 de la memòria. 

11.2.4 Tractament comptable pressupostari 

Totes les operacions d’endeutament s’enquadren en programes 
financers anuals, cadascun dels quals està format per una multiplicitat 
d’instruments de crèdit que experimenten variacions permanents al llarg 
de la vigència d’aquests programes financers. 

Per al registre de les operacions d’endeutament en els pressupostos 
d’ingressos i de despeses de l’Administració de la Generalitat, aquesta 
aplica el criteri de considerar els programes financers anuals com una 
unitat als efectes de comptabilitzar les variacions netes experimentades 
cada any en l’endeutament, per entendre que així ho requereix l’article 
87, últim paràgraf, de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat. 

D’aquesta manera, els augments per creació que figuren en el quadre 
11.2 per import de 3.541,3 milions d’euros, 2.927,8 dels quals han sigut 
registrats en el capítol 9 del pressupost d’ingressos com a drets 
reconeguts (quadre 9.1), i la resta, 613,5 milions d'euros, és el capital 
pendent de venciment del deute financer assumit per la Generalitat de 
diversos ens públics, que no té reflex pressupostari. 

La diferència entre l’últim import i el deute financer assumit a través 
dels mecanismes extraordinaris de finançament que figura en el balanç 
(614,9 milions d’euros) és degut a les partides comentades en l’apartat 
anterior. 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2013 

152 

Per la seua banda, de les disminucions per reembors que figuren en el 
quadre 11.2, per import de 211,3 milions d’euros, estan pagades amb 
càrrec al crèdit del capítol 9 per la quantitat de 147,1 milions d’euros. La 
resta, 64,2 milions d’euros, són reemborsos compensats amb els crèdits 
de l’IVF. 

No obstant això, les emissions i amortitzacions addicionals 
d’instruments de crèdit efectuades en 2013 al si dels programes financers 
ha pujat a 5.401,2 milions d’euros, com es pot observar en el quadre 11.2. 
La Generalitat denomina aquestes variacions dins d’un mateix programa 
financer com a “conversions”, que no tenen efecte sobre el resultat 
pressupostari. 

Un criteri més acord amb la literalitat de les normes en matèria de 
registre comptable de les operacions d’endeutament de les 
administracions públiques (document núm. 5 dels principis comptables 
públics i els principis comptables del PGCPG), consisteix a registrar en el 
pressupost tant la formalització com l'amortització de totes les 
operacions amb venciment superior a 12 mesos pel seu import total, i 
possibilitar que només les operacions amb venciment igual o inferior a 
12 mesos puguen registrar-se per la seua variació neta anual en el 
pressupost. Això suposaria, segons l’estimació realitzada per la 
Sindicatura, el reconeixement addicional d’obligacions i de drets en els 
pressupostos de despeses i ingressos per import de 1.658,3 milions 
d’euros.  

La Llei de Pressupostos per a l’exercici 2014 estableix, en el seu article 
35.6, que el producte de les operacions d’endeutament (no s’hi esmenta 
per tant el saldo net) s’aplicarà a l’estat d’ingressos del pressupost, a 
excepció de les operacions amb termini no superior a un any, que es 
comptabilitzaran com a operacions extrapressupostàries. 

Mantenim la recomanació, formulada en exercicis anteriors, que 
s’informe en la memòria sobre el criteri adoptat per a la comptabilitat de 
les operacions d’endeutament en el Compte de l’Administració.  

11.2.5 Operacions de gestió de pagaments (“confirming”) 

Es pot consultar en informes anteriors els antecedents sobre aquesta 
modalitat de pagaments. 

El termini de 120 dies previst en el conveni, amb caràcter general, per a 
les ordres de pagament de les remeses és superior al assenyalat per 
l’article 216.4 del TRLCSP. Això implica que tots els pagaments de 
factures comercials que es tramiten per aquest procediment d’operació 
de gestió de pagaments (“confirming”) consideren un termini que supera 
el màxim legal aplicable, si bé el sistema ofereix als creditors la 
possibilitat d’avançar el cobrament dels seus deutes dins del termini 
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legal, amb una deducció per descompte comercial. Les despeses 
financeres corresponents a aquests acomptes van a càrrec dels creditors. 

Al tancament de l’exercici de 2013 existien remeses d’operacions de 
gestió de pagaments pendents de venciment per un total de 186 milions 
d’euros, dels quals 114,5 corresponien a proveïdors i 71,5 milions d’euros 
al sector públic valencià. Comptablement, aquests deutes figuren dins 
dels creditors pressupostaris en fase d’ordenació de pagament. 

També existeixen al tancament de 2013 remeses ajornades pendents de 
venciment, per un total de 983,0 milions d’euros, que figuren 
comptabilitzades en comptes de deutes amb entitats de crèdit (vegeu 
apartat 11.2.2 anterior). 

La normativa de comptabilitat pública aplicable no considera criteris de 
registre per a aquest tipus d’operacions. En l’àmbit privat, el tractament 
comptable de la modalitat d’operacions de gestió de pagaments està 
recollit en la consulta 10 del BOICAC 38, de juny de 1999, que considera 
un sistema similar a l’utilitzat per la Generalitat. 

Un procediment comptable alternatiu per a les remeses pendents de 
venciment al tancament de l’exercici consistiria a obtenir de les entitats 
financeres la informació referent als proveïdors que hagen optat pel 
descompte dels seus crèdits i, en aquests casos, reclassificar els saldos 
de creditors pressupostaris a deutes amb entitats de crèdit, ja que 
aquestes entitats tenen la titularitat dels crèdits segons els convenis 
signats. 

11.3 Avals de la Generalitat 

La informació sobre els avals figura en l’apartat 4G.3 de la memòria, i en 
fem un resum en el quadre següent:  
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Entitat 
Avalat 
1/1/13 

Formalitzats Cancel·lats 
Avalat 

31/12/13 
Risc 
viu 

AEROCAS 46,0 0,0 0,0 46,0 31,1

CACSA 214,5 0,0 6,0 208,5 156,5

CIEGSA 254,2 0,0 108,3 146,0 146,0

EIGE 122,7 0,0 30,7 92,0 66,1

EPSAR 380,0 0,0 0,0 380,0 314,4

Fira Mostrari Internacional Val. 292,1 0,0 0,0 292,1 228,0

FGV 680,7 0,0 0,0 680,7 535,9

Ford Crédit Europe, PLC  50,0 0,0 0,0 50,0 8,3

Institució Firal Alacantina 32,0 0,0 0,0 32,0 29,6

RTVV 1.047,3 0,0 480,6 566,7 507,4

SPTCV 116,9 0,0 23,5 93,4 78,9

J.C. Us. Vinalopó, l'Alacantí i CAMB. 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0

VAERSA 53,4 0,0 33,6 19,8 19,8

CulturArts 25,0 0,0 10,0 15,0 6,4

Societat Garantia Recíproca CV 395,4 201,7 25,7 571,3 486,1

Total 3.711,2 201,7 718,4 3.194,5 2.615,5

Quadre 11.5 

Al tancament de l’exercici 2013 el risc viu per operacions avalades és de 
2.615,5 milions d’euros. El sector públic autonòmic concentra el 66,2% del 
total avalat. 

Durant l’exercici 2013 s’ha autoritzat i formalitzat un aval a la Societat de 
Garantia Recíproca per 201,7 milions d’euros. El límit per a avals fixat en 
l’LPG2013 era un màxim de 400 milions d’euros. 

Les cancel·lacions d'avals han pujat a 718,4 milions d’euros i s'originen 
principalment pel fet que la Generalitat assumeix el deute financer 
corresponent a diversos ens del sector públic (619,9 milions d'euros) per 
venciments d’operacions de crèdit o resolució (97 milions d'euros) i per 
incobrats (1.5 milions d'euros). 

11.4 Operacions d’intercanvi financer 

Les operacions d’intercanvi financer tenen per objecte cobrir les 
diferències produïdes en el risc de tipus de canvi de divises en les 
operacions en moneda estrangera i dels tipus d’interés. En l’apartat 4H 
de la memòria s’inclou la informació relativa a aquestes operacions. 

El resultat global d’aquestes operacions ha sigut negatiu per 108,9 
milions d’euros, una major despesa financera que ha sigut 
comptabilitzada en el capítol 3 del pressupost i en el compte del resultat 
econòmic i patrimonial. 
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11.5 Operacions de tresoreria a curt termini 

Les operacions de tresoreria a curt termini són aquelles que es 
formalitzen amb entitats de crèdit a termini igual o inferior a un any, i 
que tenen per objecte el finançament dels dèficits transitoris produïts en 
la tresoreria. En l’apartat 4I.1 de la memòria, dedicat a operacions no 
pressupostàries, es dóna informació sobre aquestes operacions. 

Durant l’exercici 2013 estaven vigents set pòlisses de crèdit amb un límit 
de 1.615 milions d’euros fins al 28 de febrer. A partir d’aquesta data es 
redueix el dit límit fins als 969 milions d’euros a causa de la modificació 
del contracte de serveis financers a la Generalitat i al seu sector públic, 
que, entrant en vigor l’1 de març de 2013, abastarà fins al 28 de febrer de 
2014. 

El saldo al tancament de l’exercici d’operacions a curt termini que 
financen dèficits transitoris de tresoreria va arribar a 182,8 milions 
d’euros, import que en el balanç figura comptabilitzat en el compte de 
“Deutes a curt termini amb entitats de crèdit”. D’altres disposicions 
realitzades en les dites pòlisses de crèdit per un total de 737,1 milions 
d’euros (vegeu apartat 11.2.2), figuren en el balanç en el compte de 
“Deutes a curt termini”. 

Les operacions de tresoreria no han superat el límit establit en l’article 36 
de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2013. 

12. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

12.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’Administració de la Comunitat Valenciana té la consideració 
d’Administració Pública als efectes del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic i està plenament sotmesa a aquesta Llei.  

Quant a les obligacions legals de subministrament de la informació 
relativa a l’activitat contractual, les que conté l’article 333 del TRLCSP pel 
que fa al Registre de Contractes del Sector Públic han sigut 
desenvolupades en la Generalitat mitjançant el Decret 79/2000, de 30 de 
maig, del Govern Valencià, pel qual es va crear el Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat (ROCG), i l’Ordre de 22 de maig de 2001 de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, que ha estat en vigor fins a 
l’1 de juliol de 2013, en què ha sigut derogada per l’Ordre 11/2013, de 17 
de juny, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública. Les dades 
dels contractes que s’han de comunicar per a fer-ne la inscripció en el 
ROCG figuren detalladament en l’annex de l’Ordre 11/2013. 

D’altra banda, per l’Acord de 13 de setembre de 2013 del Consell de la 
Sindicatura de Comptes es va aprovar la Instrucció relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats del 
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sector públic valencià, que regula les corresponents a les relacions 
anuals i als contractes de l’article 29 del TRLCSP. 

12.2 Perfil del contractant 

De la revisió del perfil de contractant podem assenyalar, en relació amb 
el compliment de la normativa que el regula, que en la mostra revisada 
de documents del procediment de contractació publicats en els perfils de 
contractant, aquests documents no estan signats electrònicament. 

Recomanem que aquests documents siguen signats electrònicament, per 
a millorar les garanties previstes en l'LCSP i en la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, respecte a 
l’autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 

12.3 Contractes adjudicats en l’exercici 2013 

Aquesta Sindicatura ha utilitzat la base de dades del ROCG per a obtenir 
la informació dels contractes formalitzats durant l’exercici 2013, que ha 
sigut contrastada amb la sol·licitada i obtinguda de les pròpies 
conselleries així com dels registres comptables de l’exercici, realitzant 
proves d’auditori a fi de verificar la coherència i integritat de les diferents 
fonts d’informació. 

Hem analitzat el grau de compliment en la comunicació de dades dins 
del termini legal establit, quinze dies des de la formalització del 
contracte, i els resultats es mostren en el quadre següent: 

 
Termini de comunicació Contractes % 

En el termini de 15 dies 142 22,6% 

Entre 16 i 30 dies 114 18,1% 

Entre 31 i 90 dies 161 25,6% 

Entre 91 i 180 dies 152 24,2% 

Entre 181 i 365 dies 58 9,2% 

Més de 365 dies 2 0,3% 

Total 629 100,0% 

Quadre 12.1 

La comunicació de dades al ROCG dins del termini legal representa el 
22,6% en 2013, similar encara que lleugerament superior a la de 2012, que 
va ser del 21,7%, de manera que es considera vigent la recomanació 
formulada en informes anteriors perquè es prenguen les mesures 
escaients perquè es comuniquen adequadament i en el termini previst 
les dades dels contractes requerits per la normativa aplicable. 
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En el quadre següent es mostra el número i import dels contractes 
formalitzats en 2013 per cada conselleria, classificats per tipus de 
contracte.  
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Conselleria 
Obres Serveis Subministram. D’altres (1) Totals 

Nombre Import Nomb. Import Nomb. Import Nomb. Import Nomb. Import 

Presidència, Agric., Pesca, Alim. i Aigua 0 0,0 35 5,0 6 1,2 0 0,0 41 6,1

Hisenda i Administració Pública 0 0,0 37 17,8 16 7,5 1 0,0 54 25,3

Infraestructures, Territori i M. Ambient 9 77,2 32 5,1 1 0,9 1 12,4 43 95,6

Educació, Cultura i Esport 9 9,6 39 11,6 45 4,5 0 0,0 93 25,6

Sanitat 2 0,5 108 133,2 118 88,5 8 282,0 236 504,2

Economia, Indústria i Ocupació 1 0,1 8 0,5 2 0,1 0 0,0 11 0,6

Benestar Social 3 2,8 63 105,4 2 0,1 56 71,4 124 179,7

Governació i Justícia 6 4,8 15 51,4 6 1,7 0 0,0 27 58,0

Total 2013 30 95,0 337 330,0 196 104,3 66 365,8 629 895,1

% participació 4,8% 10,6% 53,6% 36,9% 31,2% 11,7% 10,5% 40,9% 100,0% 100,0%

Total 2012 35 25,0 223 135,5 127 17,6 7 12,2 392 190,2

Variació 2013/2012 -14,3% 280,6% 51,1% 143,5% 54,3% 493,8% 842,9% 2906,8% 60,5% 370,6%

(1) Administratius especials, de gestió de serveis públics i d’altres. 

Quadre 12.2 
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En el quadre anterior s’inclouen també les dades que figuraven en 
l’informe de l’exercici anterior relatives als contractes adjudicats en 
2012, a l’efecte de poder realitzar anàlisis sobre l’evolució interanual, 
però tenint en compte que les dades no són totalment comparables. 

En termes del total formalitzat/adjudicat, la contractació administrativa 
durant l’exercici 2013 ha augmentat respecte a 2012 en un 370,6% i en un 
60,5% en nombre de contractes. L’augment de la contractació es 
concentra principalment en la Conselleria de Sanitat. 

Cal tenir en compte, d’altra banda, que el ROCG no inclou la informació 
relativa als contractes executats per les entitats públiques que tenen la 
consideració de mitjà propi de l’Administració (TRAGSA, TRAGSATEC, 
VAERSA, IVHSA), les dades de les quals no es comuniquen al registre 
perquè es tracta de negocis i contractes exclosos del TRLCSP. Segons la 
informació obtinguda de les conselleries, durant 2013 s’han executat 66 
contractes d’aquest tipus per un import de 46,8 milions d’euros. 

Segons amb la modalitat d’adjudicació dels contractes, la informació es 
resumeix en el quadre següent: 

 

Conselleria 
Obert Negociat D’altres (1) Totals 

Nomb. Import Nomb. Import Nomb. Import Nomb. Import 

Presidència, Agric., Pesca, Alim. i Aigua 14 3,9 20 1,8 7 0,4 41 6,1

Hisenda i Administració Pública 33 17,2 13 5,1 8 3,0 54 25,3

Infraestr., Territori i Medi Ambient 18 93,2 22 2,1 3 0,2 43 95,6

Educació, Cultura i Esport 51 22,3 40 2,4 2 0,9 93 25,6

Sanitat 76 403,1 104 17,1 56 83,9 236 504,2

Economia, Ind., Turisme i Ocupació 5 0,4 3 0,2 3 0,1 11 0,6

Benestar Social 82 149,1 41 30,6 1 0,0 124 179,7

Governació i Justícia 21 56,9 5 0,9 1 0,2 27 58,0

Total 2013 300 746,2 248 60,2 81 88,6 629 895,1

Participació en total 47,7% 83,4% 39,4% 6,7% 12,9% 9,9% 100,0% 100,0%

Total 2012 181 141,3 204 37,6 7 11,3 392 190,2

Participació en total 46,2% 74,3% 52,0% 19,8% 1,8% 5,9% 100,0% 100,0%

(1) Emergències, contractes derivats d’acords marc, diàleg competitiu i d’altres. 

Quadre 12.3 

El procediment obert és la modalitat d’adjudicació més utilitzada, tant en 
nombre de contractes com en import.  
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12.4 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada en 
l’exercici de 2013, hem seleccionat la mostra de contractes que detallem 
en el quadre 12.4, extreta de la població de contractes que figura en el 
quadre 12.2, que representa un 55,4% del total formalitzat en l’exercici. 

 
Núm. Conselleria Objecte Cap. Tipus 

Mo. 
adj. 

Lici-
tació 

Adjud. Baixa 

1 Pres i Agr. 
Subministrament de productes fitosanitaris i 
materials campanya arrossars 2013 

2 Subm. N 0,5 0,5 0,0%

2 Pres i Agr. 
Instal·lació, manteniment i desmuntatge 
d’estands dues fires agroalimentàries 
internacionals en 2013 i cinc  en 2014 

2 Serv. O 0,9 0,9 2,5%

3 Pres i Agr. 
Accions de comunicació, campanyes, publicitat i 
promoció institucional de la Generalitat en 
mitjans de comunicació 

2 Serv. O 1,9 1,9 0,0%

4 Hisenda  
Acord marc prestació serveis postals 
Administració de la Generalitat 

2 Serv. O 12,4 11,3 8,5%

5 Hisenda 
Actualització de versions de productes i serveis 
de manteniment bàsic 

2 Subm. N 2,9 2,9 ---

6 Hisenda Col·laboració amb l’IGG d’auditories a entitats  2 Serv. O 0,6 0,4 25,5%

7 Infraestruc. Conservació, senyalització, jardineria de 
carreteres Castelló centre 

6 Obres O 19,0 19,0 0,0%

8 Infraestruc. Conservació, senyalització, jardineria de 
carreteres Alacant centre 

6 Obres O 19,0 19,0 0,0%

9 Infraestruc. 
Manteniment de la xarxa valenciana de 
vigilància i control de la contaminació 
atmosfèrica 

6 Serv. E 0,2 0,2 0,0%

10 Infraestruc. 
Gestió integral del servei públic de transport de 
viatgers de la línia 1 del TRAM de Castelló 2 GSP O 12,4 12,4 0,0%

11 Educació Construcció del CEIP  núm. 100 "Russafa"  6 Obres O 5,8 4,3 24,6%

12 Educació Construcció del CEIP  núm. 29 "Princesa 
d’Astúries" d’Elx  

6 Obres O 5,5 3,8 30,5%

13 Educació 

Redacció del projecte bàsic i d’execució, la 
direcció d’obra, direcció d’execució i coordinació 
de seguretat i salut de les obres de demolició de 
forjats de l’edifici principal i reforç del forjat de 
la planta baixa del CP Joan Carles I d’Almenara. 

6 Serv. E 0,1 0,1 0,0%

14 Educació 

Emmagatzemament, gestió d’expedicions i 
distribució del material adquirit per la 
Conselleria per a distribuir en centres públics 
dependents 

2 Serv. O 4,9 4,5 8,0%

15 Educació 
Demolició de forjats de l’edifici principal i reforç 
del forjat de la planta baixa del CP Joan Carles I 
d’Almenara. 

6 Obres E 0,8 0,8 0,0%

16 Educació 
Lliurament i instal·lació d’equipament escolar 
amb destinació als centres públics dependents 
de la Conselleria 

2 Subm. O 2,2 1,3 40,3%

17 Sanitat 
Transport sanitari urgent i ordinari mitjançant 
ambulàncies i similars 

2 GSP O 258,4 235,8 8,7%

18 Sanitat 
Manteniment Integral d’edificis sanitaris i no 
sanitaris de l’AVS 

2 Serv. O 27,3 13,0 52,3%

19 Sanitat 

Concert per a la prestació del servei sanitari 
domiciliari d’oxigenoteràpia, ventiloteràpia, 
aerosolteràpia i altres tècniques de teràpia 
respiratòria 

2 Serv. O 60,6 49,0 19,1%
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Núm. Conselleria Objecte Cap. Tipus 
Mo. 
adj. 

Lici-
tació 

Adjud. Baixa 

20 Sanitat  
Acord marc per al subministrament de 
medicaments d’ús humà i les seues formes 
farmacèutiques  

2 Subm. Altres 6,3 6,3 0,0%

21 
Sanitat 
(Hosp. La Fe) Digitalització, arxiu i gestió d’històries clíniques 2 Serv. O 2,4 2,1 -17,6%

22 Sanitat 
Vigilància, seguretat i manteniment dels 
sistemes d’alarma i protecció en els centres 
dependents de la Conselleria de Sanitat 

2 Serv. O 3,3 3,3 0,9%

23 Sanitat Gestió externa de residus sanitaris de l’AVS 2 Serv. O 5,8 3,6 39,0%

24 Sanitat 
Subministrament de vacunes incloses en els 
calendaris de vacunació sistemàtica infantil, de 
l’adult i per a viatgers de la CV 

2 Subm. Altres 10,8 10,2 5,6%

25 Sanitat 
Acord marc per al subministrament de 
productes d’incontinència 

2 Subm. Altres 8,0 6,5 19,3%

26 Economia 
Neteja de les dependències de l’edifici Torre de 
la Generalitat  

2 Serv. O 0,1 0,1 10,7%

27 Benestar 
Posada a disposició de la Conselleria de 
Benestar Social de noves places de residencials 
de la zona 4 

2 AE N 2,6 2,6 0,0%

28 Benestar Gestió integral del centre específic de malalts 
mentals crònics de Bétera 

2 Serv. O 10,1 9,1 10,5%

29 Benestar 
Servei de gestió del centre de reeducació de 
menors “Reiets” d’Alacant 

2 Serv. O 10,6 10,2 4,3%

30 Benestar  
Programa "menjar a casa" en municipis de la 
Comunitat Valenciana 

2 Serv. O 19,8 14,3 27,7%

31 
Governació i 
Justícia 

Servei d’helicòpters i brigades destinades a les 
tasques d’extinció d’incendis 

2 Serv. O 42,2 37,8 10,5%

32 
Governació i 
Justícia 

Reforma integral de l’Audiència Provincial 
d’Alacant 

6 Obres O 4,9 3,3 32,9%

33 
Governació i 
Justícia 

Explotació i manteniment del sistema de gestió 
d’emergències i comunicacions 112 

2 Serv. O 5,1 5,1 0,0%

O: obert; AE: administratiu especial, E: emergència; GSP: gestió de serveis públics; COP: concessió 
obra pública; N: procediment negociat; R: restringit; Serv.: serveis; Subm.: subministraments 

Quadre 12.4 

L’abast de la fiscalització realitzada, distingint per tipus de contractes i 
per sistemes d’adjudicació, es mostra en el quadre següent:  
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Formalitzats Fiscalitzats  

Nombre Import  Nombre Import  % 

Per tipus de contracte     

Obres 30 95,0 6 50,2 52,8% 

Subministraments 196 104,3 6 27,8 26,7% 

Serveis 337 330,0 18 166,9 50,6% 

Gestió de serveis públics 40 343,7 2 248,2 72,2% 

Administratius especials 26 22,1 1 2,6 11,8% 

Total 629 895,1 33 495,7 55,3% 

Per sistema d’adjudicació      

Obert 300 746,3 24 465,4 62,4% 

Negociat 248 60,2 3 6,1 10,1% 

Diàleg competitiu 1 9,4 0 0,0 - 

D’altres 80 79,2 6 24,2 30,5% 

Total 629 895,1 33 495,7 55,3% 

Quadre 12.5 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s’ajusta a la normativa que hi és d’aplicació en les 
distintes fases de preparació, selecció del contractista i adjudicació, 
efectes, compliment i extinció del contracte, així com els documents 
justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

Hem fet especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, el seu 
barem i valoració en els procediments d’adjudicació que ho 
requerisquen, i en la justificació i motivació de les declaracions 
d’urgència, donat que comporten una tramitació especial segons el que 
estableix el TRLCSP. 

La revisió d’expedients de contractes menors s’ha centrat principalment 
en l’àmbit de la fiscalització d’hospitals i d'una mostra de conselleries. 

Pel que fa al seguiment de contractes formalitzats en exercicis anteriors, 
la fiscalització s’ha realitzat sobre la següent mostra d’expedients: 
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Expedient 
Proced. 

adjudicac. Objecte 
O.R. 
2013 

2/06CCO Obert 
Execució, conservació i manteniment de les obres 
del complex administratiu 9 d’Octubre 

17,0 

555/2006 Obert Assistència sanitària integral dep. l'Horta-Manises 135,6 

700/2006 Obert Assistència sanitària integral dep. Elx-Crevillent 108,0 

86/2003 Obert Assistència sanitària integral àrea 10, la Ribera 184,6 

87/2003 Obert Assistència sanitària integral àrea 20, Torrevella 115,7 

822/2004 Obert Assistència sanitària integral àrea 12, Dénia 118,6 

Quadre 12.6 

La revisió dels contractes relatius a les assistències sanitàries integrals 
del quadre anterior s’ha limitat a verificar el compliment de la 
presentació de les liquidacions anuals d’acord amb el que estipulen els 
contractes i els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP). 

12.5 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

12.5.1 Contractes formalitzats en 2013 

En el quadre 12.7 hem resumit i sistematitzat les incidències més 
comuns i de menor importància observades (assenyalades amb una X) 
en la tramitació dels expedients revisats.  
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Núm. expedient 
Incidència 

Pres Aig Ec Hda Infraestruc. Educació Sanitat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

a) Actuacions administratives prèvies                          

 No consta ordre d’inici i/o justificació de la necessitat o idoneïtat del contracte       X X   X X              

 Inadequada o insuficient justificació de la tramitació d’urgència art. 112 TRLCSP                     X     

 L’objecte del contracte i/o preu no queda determinat adequadament   X                       

 Els criteris de valoració d’ofertes no estan adequadament establits i/o desglossats en 
els PCAP; no s’hi inclouen els aspectes econòmics i tècnics per a negociar.                X          

 Ponderació relativa de criteris de valoració, art. 150 TRLCSP  X  X  X X X  X X X    X X  X X X    X 

 No consta publicitat de la licitació en el BOE, art. 142 TRLCSP                     X     

 No consten en la publicitat de la licitació els criteris de valoració     X   X X   X X  X  X X  X   X    

 No consten totes les actuacions procedimentals requerides             X  X           

 El nomenament de la mesa de contractació no consta o no es realitza sobre persones 
o càrrecs concrets a efectes de l’art. 319 TRLCSP 

             X            

b) Forma de selecció i adjudicació                          

 El termini de presentació d’ofertes en l’anunci de licitació és incorrecte      X X X          X   X  X   

 S’incompleix el termini d’adjudicació art. 151 TRLCSP o PCAP      X               X  X   

 No consta la publicitat en el DOCV i/o BOE de l’adjudicació i/o formalització                       X  X 

 Les resolucions d’adjudicació no estan motivades ni adeqüen el seu contingut al 
previst legalment 

      X X   X X  X  X          

c) Formalització dels contractes                          

 S’excedeix del termini màxim per a constituir o no consta fiança definitiva                          

 És incompleta, incorrecta o extemporània la documentació del contractista X            X  X   X     X   

 S’incompleix el termini per a la formalització establit en el TRLCAP o PCAP      X    X X X    X          

d) Execució dels contractes i comptabilització                          

 No consta o s’incompleix el termini per a presentació i aprovació del programa de 
treball       X X                  

 No consta o s’incompleix el termini per a l’acta de replanteig o la seua comprovació                           

 No consta o és inadequada la conformitat de la recepció del servei o 
subministrament                          

 La revisió de preus establida en els PCAP no compleix amb el que estableixen els art. 
89 i 90 TRLCSP 

                  X       

Quadre 12.7 (I) 
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Núm. expedient 
Incidència 

Ec Benestar Govern 

26 27 28 29 30 31 32 33 

a) Actuacions administratives prèvies         

 No consta ordre d’inici i/o justificació de la necessitat o idoneïtat del contracte         

 Inadequada o insuficient justificació de la tramitació d’urgència art. 112 TRLCSP X     X  X 

 L’objecte del contracte i/o preu no queda determinat adequadament         

 Els criteris de valoració d’ofertes no estan adequadament establits i/o desglossats en els PCAP; no s’hi inclouen els aspectes 
econòmics i tècnics per negociar         

 Ponderació relativa de criteris de valoració, art. 150 TRLCSP X  X X X    

 No consta publicitat de la licitació en el BOE, art. 142 TRLCSP         

 No consten en la publicitat de la licitació els criteris de valoració    X X X    

 No consten totes les actuacions procedimentals requerides         

 El nomenament de la mesa de contractació no es realitza sobre persones o càrrecs concrets a efectes de l’art. 319 TRLCSP         

b) Forma de selecció i adjudicació         

 El termini per a presentació d’ofertes en l’anunci de licitació és incorrecte        X 

 S’incompleix el termini d’adjudicació,  art. 151 TRLCSP o PCAP         

 No consta la publicitat en el DOCV i/o BOE de l’adjudicació i/o formalització         

 Les resolucions d’adjudicació no estan motivades ni adeqüen el seu contingut al previst legalment          

c) Formalització dels contractes         

 S’excedeix del termini màxim per a constituir o no consta fiança definitiva          

 És incompleta, incorrecta o extemporània la documentació del contractista         

 S’incompleix el termini per a la formalització establit en el TRLCAP o PCAP         

d) Execució dels contractes i comptabilització         

 No consta o s’incompleix el termini per a la presentació i aprovació del programa de treball         

 No consta o s’incompleix el termini per a l’acta de replanteig o la seua comprovació        X  

 No consta o és inadequada la conformitat de la recepció del servei o subministrament      X   

 La revisió de preus establida en els PCAP no compleix amb el que s’estableix  en els art. 89 i 90 TRLCSP   X X X    

Quadre 12.7 (II) 
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A més a més de les resumides en el quadre 12.7, tot seguit analitzem i 
comentem les incidències més rellevats dels expedients revisats: 

Actuacions administratives prèvies 

1. Expedient 9. Tramitat per emergència, la informació econòmica de 
l’expedient indica que l’inici de l’execució va tenir lloc en un 
termini superior al mes des de l’adopció de l’acord, així doncs, 
d’acord amb l’article 113.1 del TRLCSP la contractació es devia 
d’haver tramitat per un procediment ordinari. 

2. Expedient 15. L’objecte del contracte és la demolició d’un forjat en 
mal estat i la construcció d’un de nou, amb un termini d’execució 
indeterminat ja que queda establit que serà el necessari per a la 
completa resolució de les deficiències. D’acord amb la 
documentació econòmica, durant els primers tres mesos l’execució 
no havia assolit el 50% de l’obra. De l’anàlisi de l’expedient es 
desprén que comprén prestacions que no tenen caràcter 
d’emergència, de manera que, d’acord amb l’article 113.2 del 
TRLCSP s’haurien d’haver contractat seguint la tramitació ordinària. 

3. Expedient 17. En 2013 s’ha tramitat en un sol lot, que en exercicis 
anteriors es dividia en diversos lots, sense que conste justificació 
dels motius que abonen el canvi de criteri. En aquest sentit, cal 
indicar que a la licitació de 2013 solament s’ha presentat una oferta, 
de manera que el sistema elegit podria haver minorat l’efectivitat 
del principi de concurrència. 

4. Expedient 18. L’informe de la intervenció delegada assenyala que la 
tramitació de l’expedient hauria d’haver sigut informada al Consell, 
per donar compliment a l’article 317.1 del TRLCSP. 

5. Expedient 24. No consta l’informe previ de l’Advocacia, previst en 
l’article 115.6 del TRLCSP, per a l’aprovació dels plecs de clàusules 
administratives particulars. 

6. Expedient 27. Hi són d’aplicació els comentaris d’aquesta 
Sindicatura en informes anteriors (vegeu informe de 2011) per a 
contractes similars de l’inicial adjudicat en 2001, relatius a la 
classificació i al procediment d’adjudicació, i continua vigent el 
referent a la necessitat d’observar els requisits de l’article 23.1 del 
TRLCSP pel que fa a la naturalesa de les prestacions i el 
sotmetiment periòdic a concurrència d’aquestes. 

 L’expedient revisat en 2013 (noves places en zona 4) s’ha tramitat 
d’urgència, perquè el contracte va finalitzar el 31 de març de 2012 i 
no va ser possible tramitar un nou expedient per no existir dotació 
pressupostària en el dit exercici, el que va donar lloc al 
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reconeixement d’expedients de rescabalament. Els PCAP preveuen 
un termini de duració del contracte des de l’1 de febrer fins al 31 de 
desembre de 2013, sense pròrroga, si bé la prestació del servei, 
determinada pels PCAP de 2001, s’estén fins al 2016, més, si s’escau, 
les possibles pròrrogues. 

 Els PCAP de 2013 preveuen que l’aspecte objecte de negociació serà 
el preu, i que a l’efecte es constituirà una comissió tècnica. No hi ha 
constància en l’expedient, però, d’actes o documents del treball 
realitzat per l’esmentada comissió, estipulat en els dits plecs. 

7. Expedient 33. No consta documentació que acredite que l’execució 
del contracte s’ha iniciat en el termini establit en l’article 112.2 c) 
del TRLCSP. 

Selecció i adjudicació del contractista 

1. En el quadre 12.7 la incidència sobre la ponderació relativa de 
criteris indica que la fórmula, en assignar puntuació al preu de 
licitació, no garanteix, d’una manera raonable, que la importància 
relativa que es concedeix en el plec a l’oferta econòmica, en relació 
amb els altres criteris de valoració previstos, siga totalment 
efectiva, tal com requereix l’article 150 del TRLCSP, si bé en la 
pràctica aquesta circumstància podrà tenir o no un efecte 
distorsionador en la valoració final, en funció de les circumstància 
de cada expedient. 

 Sobre aquest aspecte, algunes conselleries han presentat 
al·legacions i són especialment detallades les de la Conselleria 
d'Hisenda i Administració Pública, la lectura completa de les quals 
és recomanable. 

2. Expedient 18. S’ha incomplit el termini de dos mesos, previst en 
l’article 161 del TRLCSP, per a l’adjudicació del contracte des de 
l’obertura de les ofertes. 

3. Expedient 22. No consta la notificació, requerida per l’article 151.4 
del TRLCSP, de l’adjudicació a la resta de licitadors. 

Formalització dels contractes 

1. Expedients 14 i 16. Els contractes no preveuen els preus unitaris 
requerits per l’article 71.3.c) de l’RGLCS. En el contracte de 
l’expedient 16 tampoc no constava el desglossament de l’import 
limitatiu per cada lot (article 71.6.b). 

2. Expedient 17. No es justifica suficientment (article 95.1 del TRLCSP) 
que el contractista quede eximit de presentar garantia definitiva, ja 
que la principal justificació segons els PCAP és “l’alt import de 
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licitació del contracte...”, així com altres motius que es podrien 
aplicar a qualsevol contracte, com ara el risc de no poder portar a 
terme la prestació o l’obligació del contractista de presentar una 
assegurança d’indemnització; sobre aquest últim aspecte, cal 
indicar que la intervenció delegada no el va poder comprovar en la 
fiscalització prèvia, i tampoc la Sindicatura en la revisió de 
l’expedient. 

Execució dels contractes 

1. Pel que fa al pagament de les factures, la major part dels proveïdors 
de la mostra estan adscrits al sistema d’operació de gestió de 
pagaments (confirming), i per tant és aplicable la incidència descrita 
en l’apartat 11.2 relativa al compliment del termini de pagament de 
l’article 216 del TRLCSP. 

Contractes menors 

La revisió d’aquesta modalitat de contractació s’ha realitzat en una 
mostra de tres hospitals (Baix Segura, Elx i General de Castelló) i dos 
conselleries (Infraestructures, Territori, Aigua i Medi Ambient i Benestar 
Social), a les quals s’ha sol·licitat relacions certificades dels contractes 
menors celebrats durant 2013. 

Pel que fa a la revisió en els tres hospitals, ha posat de manifest que 
continuen vigents els aspectes que hem comentat en els últims informes 
de fiscalització, i que es resumeixen tot seguit: 

1. L’import total dels contractes menors, tramitats com a tals, no és 
significatiu en relació amb els capítols 2 i 6 de cada centre, en gran 
mesura perquè en les relacions facilitades no consten contractes 
menors relatius a compres de farmàcia i productes sanitaris, que 
constitueixen el volum més important de la despesa de cada centre. 
Aquestes adquisicions es tramiten principalment a través de caixa 
fixa i, en el cas dels medicaments, per mitjà de compres directes. 

2. La major part dels contractes menors corresponents a despeses de 
funcionament, sobretot de tracte successiu, s’han pagat a través de 
caixa fixa, i en alguns casos per import superior als 12.020 euros 
previst en l’Ordre reguladora de les caixes fixes. 

3. En general, no consta la justificació adequada de la necessitat i 
idoneïtat de la tramitació del contracte, requerida per l’article 22 del 
TRLCSP. 

4. S’han observat casos de possibles incompliments de l’article 86.2 
del TRLCSP, especialment en l’Hospital General de Castelló, en 
contractes de suport tècnic i administratiu a diferents unitats del 
centre, adjudicats als mateixos proveïdors i amb el mateix objecte. 
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Pel que fa a les dues conselleries seleccionades, de la revisió de les 
relacions certificades dels contractes menors celebrats i d’una mostra 
d’aquests es desprenen els aspectes següents: 

1. Amb caràcter general en ambdues conselleries: 

- Alguns expedients no contenien la factura de la despesa, que 
és requerida per l’article 111 del TRLCSP. 

- S’observen casos de possibles incompliments de l’article 86.2 
del TRLCSP. 

- Absència de justificació documental dels criteris que s’han 
seguit per a elegir el contractista No se sol·liciten diversos 
pressupostos. 

2. La Conselleria d’Infraestructures ha certificat 256 contractes 
menors, i hem observat que en  89 d’aquests contractes l’import 
figura entre 17.000 i 18.000 euros, màxim legalment establit per als 
contractes menors de serveis. 

3. La Conselleria de Benestar Social ha certificat 50 contractes menors. 
Les comprovacions realitzades sobre una mostra de vuit d’aquests 
contractes han posat de manifest que tots tenen per objecte 
realitzar tasques pròpies de l’Administració Pública l’exercici de les 
quals es troba reservat a personal funcionari, i que a més es 
contracten recurrentment tots els anys. D’altra banda, els vuit 
contractes revisats tenen per import el màxim legal establit per a la 
tramitació menor o molt pròxim a aquest, i no hi ha constància 
documental que acredite com s’han determinat els preus. 

Com a conclusió general, i en consonància amb informes anteriors, 
recomanem: 

a) Reduir el volum de contractes menors, i en particular les 
adquisicions realitzades per compra directa, sobre tot de productes 
farmacèutics, amb la tramitació dels expedients de contractació 
corresponents, i donar compliment adequat al TRLCSP. 

b) Sol·licitar almenys tres ofertes en els contractes menors de major 
import, i deixar-ne la constància adequada en els expedients sobre 
l’elecció realitzada i sobre la necessitat i idoneïtat de la 
contractació. Pel que fa a això cal considerar que l’article 87.1 del 
TRLCSP estableix que els òrgans de contractació cuidaran que el 
preu siga adequat per al compliment efectiu del contracte 
mitjançant l’estimació correcta del seu import, d’acord amb el preu 
general del mercat. 
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c) Millorar els procediments dels centres en relació amb el registre, 
control i seguiment adequats d’aquest tipus de contractes, 
implantant a tal efecte una aplicació informàtica que registre 
correlativament tots els expedients tramitats com a contractes 
menors. 

12.5.2 Seguiment de contractes formalitzats en exercicis anteriors 

Revisió de l’expedient 2/06CCO 

Contracte formalitzat el 10 de gener de 2008 que tenia per objecte les 
obres d’execució, conservació i manteniment integral del Complex 
Administratiu 9 d’Octubre, per un import de 79,3 milions d’euros, IVA no 
inclòs, dels quals 75,7 milions d’euros corresponen a l’execució de les 
obres i 3,6 milions a la conservació i manteniment. El termini d’execució 
de l’obra segons els termes estipulats ha de finalitzar el 15 d’octubre de 
2011, i el de manteniment en sis anys a comptar des de l’endemà a la 
signatura de l’acta d’inici de serveis. 

En els exercicis 2011 i 2012 es van formalitzar dues modificacions del 
contracte per imports respectius de 7,4 i 7,6 milions d’euros, així com 
revisions de preus per 0,6 i 2,8 milions d’euros, imports sense IVA. 

També van ser aprovades i formalitzades diverses ampliacions del 
termini d’execució, que a l’inici de 2013 estava fixat en el 30 d’abril del 
dit any. 

En la revisió de l’execució d’aquest contracte durant l’exercici 2013 s’han 
posat de manifest els aspectes significatius següents: 

- Amb data de 7 de febrer de 2013 es formalitza la modificació III, 
l’objecte de la qual és introduir una nova clàusula per la qual 
podran ser objecte de recepció parcial els diferents edificis i les 
seues instal·lacions. 

- La CHAP acorda el 2 d’abril de 2013 una nova ampliació del termini 
d’execució, sol·licitada prèviament per la direcció facultativa 
mitjançant informe tècnic motivat. Amb data de 9 d’abril de 2013 es 
formalitzat el nou termini, que s’estipula en el 30 de juny del dit 
any. 

- S’han formalitzat quatre actes de recepció parcial, l’última de les 
quals, datada el 12 de juliols de 2013, és la de final de l’obra. 

- Juntament amb les recepcions parcials s’han aprovat certificacions 
finals per un total de 7,6 milions d’euros, IVA no inclòs, i hem 
observat que dues, la 1ª i la 2ª, incompleixen el termini de tres 
mesos previst en l’article 147.1 del Reial Decret Llei 2/2000, en 
l’LCAP (article 235.1 del TRLCSP). 
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- Els pagaments de les certificacions durant 2013 s’han realitzat fora 
del termini o n’estan pendents i que ja han superat el termini. 

- Mitjançant Resolució de 16 de maig de 2013, del conseller d’Hisenda 
i Administració Pública, s’ha autoritzat la redacció del projecte 
modificat IV, sol·licitada per la direcció facultativa per a atendre 
noves unitats no previstes inicialment, per un cost estimat de 
140.000 euros, IVA no inclòs. A la data de redactar-se aquest 
Informe, no conta que la dita modificació s’haja formalitzat. 

- Com a fet posterior, cal assenyalar que el 27 de febrer de 2014 el 
conseller d’HAP ha resolt aprovar la revisió de preus de les 
certificacions finals parcials 1 a 4, per un import de 0,4 milions 
d’euros, IVA no inclòs. 

- Si considerem aquest últim import, el cost total de les obres del 
contracte pugen, segons les dades indicades, a 102,1 milions 
d’euros, IVA no inclòs. 

Revisió de les liquidacions anuals 

L’objecte de la revisió ha sigut verificar el compliment de presentar 
liquidacions anuals d’acord amb el que s’estipula en els contractes i en 
els PCAP, i a l’efecte s’ha sol·licitat la informació corresponent a la 
Conselleria de Sanitat. 

En el quadre següent es resumeix la contestació rebuda de la Conselleria 
pel que fa a les liquidacions que estan pendents d’aprovació i 
comptabilització. Amb signe positiu figuren les favorables a 
l’Administració i amb signe negatiu, les favorables a l’adjudicatari en 
milions d’euros. 

 
Liquidacions pendents d’aprovació i/o comptabilització 

Exercicis 86/2003 87/2003 822/2004 555/2006 700/2006 

2006 -- (0,3) -- -- -- 

2007 -- 5,7 -- -- -- 

2008 0,1 (6,7) -- -- -- 

2009 (6,3) (7,5) En tràmit En tràmit -- 

2010 (0,8) (6,8) En tràmit En tràmit En tràmit 

2011 6,0 (4,8) En tràmit En tràmit En tràmit 

2012 En tràmit 4,4 En tràmit En tràmit En tràmit 

2013 En tràmit En tràmit En tràmit En tràmit En tràmit 

Quadre 12.8 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2013 

172 

De la informació aportada per la Conselleria de Sanitat es conclou, igual 
com en exercicis anteriors, que es produeix un retard molt significatiu en 
la confecció de les liquidacions anuals en tots els contractes de 
concessió, i especialment en els expedients 822/2004 i 555/2006, encara 
que el termini previst en els PCAP per a la realització d’aquestes 
liquidacions és, com a màxim, el 31 de març de l’any següent al que 
corresponen,  i no consten en els expedients les causes i imputabilitat 
dels retards. 

D’altra banda, la no aprovació ni comptabilització de les liquidacions té 
com a efecte un desfasament en la imputació adequada de la despesa, 
tant pressupostària com econòmica, a l’exercici que corresponen; així 
l’import net de les liquidacions ja quantificades que estan pendents 
d’aprovació (quadre 12.8) representa una major despesa en el compte de 
resultats econòmic i patrimonial de 17,0 milions d’euros. 

Quant a això, poden consultar-se les explicacions aportades per la 
Conselleria de Sanitat en les al·legacions presentades a l'Informe. 

12.5.3 Morositat en les operacions comercials 

La revisió del compliment per l’Administració de la Generalitat de la Llei 
3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
els operacions comercials, i la seua modificació per la Llei 15/2010, de 5 
de juny, ha posat de manifest els següents aspectes importants: 

- Pel que fa amb el termini de pagament establit en l’article 216.4 del 
TRLCSP, s’ha incomplit en un percentatge important de les 
operacions, tal com en indicat anteriorment en els apartats 12.5.1 i 
12.5.2, així comen l’apartat 11.2 d’aquest Informe. 

- Quant a la informació de morositat prevista per l’article 4.2 de la 
Llei 15/2010, a la data de redactar-se aquest Informe no s’havia 
rebut la documentació sol·licitada sobre això. 

- D’altra banda, la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010 
estableix per a les societats l’obligació de publicar en la memòria 
dels comptes anuals la informació sobre terminis de pagament a 
proveïdors, qüestió que ha sigut desenvolupada per Resolució de 
l’ICAC de 29 de desembre de 2010. Si bé aquesta disposició no és 
obligatòria per a les administracions públiques subjectes al PGCP, es 
recomana, com en exercicis anteriors, que s’aplique en la memòria 
del Compte de l’Administració. 
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13. PROGRAMES D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE LA CONSELLERIA DE 
SANITAT: L’AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT 

13.1 Aspectes generals 

La Llei d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana (LOS) crea 
l’Agència Valenciana de Salut (AVS) per a dur a terme una adequada 
gestió i administració del sistema valencià de salut i de la prestació 
sanitària de la Comunitat Valenciana. L’AVS és un organisme autònom 
de caràcter administratiu adscrit a la Conselleria de Sanitat, dotat de 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les 
seues finalitats, que es regeix pel que disposa la Llei esmentada i per les 
disposicions reglamentàries que es dicten en el seu desenvolupament. 

L’AVS inicia les seues activitats el 8 de maig de 2005, segons el que 
estableix el Decret 25/2005, de 4 de febrer, del Consell, pel qual són 
aprovats els seus estatuts. 

Pressupostàriament i comptablement l’AVS està, com en exercicis 
anteriors, integrada en el Compte de l’Administració, raó per la qual es 
fiscalitza en aquest àmbit. Atesa la seua importància quantitativa, i a fi 
de proporcionar informació addicional relativa a l’AVS, en els següents 
paràgrafs s’indiquen les dades pressupostàries més rellevants. 

Les dotacions pressupostàries de l’AVS es troben incloses dins de la 
secció 10 “Sanitat”, servei pressupostari 02, i estan compostes pels 
programes de despesa que mostrem en el quadre 13.2, al conjunt dels 
quals se’ls denomina PASCS (Programes d’Assistència Sanitària de la 
Conselleria de Sanitat). 

En el quadre 13.1, elaborat per aquesta Sindicatura a partir de la 
informació corresponent als PASCS, es mostra l’execució global del 
pressupost de l’AVS en 2013 per capítols: 

 

Capítol 
Crèdits 

definitius 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagam. 

Obligacions 
pendents de 
pagament 

Grau 
d’execució 

Grau de 
compli-

ment 
1 Despeses de personal 2.248,2 2.246,2 2.246,1 0,1 99,9% 100,0%

2 Despeses de funcionament 2.422,6 2.394,0 1.355,8 1.038,2 98,8% 56,6%

4 Transferències corrents 1.513,1 1.496,1 1.389,2 106,9 98,9% 92,9%

6 Inversions reals 23,5 20,0 9,7 10,4 85,2% 48,2%

7 Transferències de capital 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0% -

8 Actius financers 0,7 0,7 0,7 0,0 100,0% 100,0%

Total 6.210,7 6.157,0 5.001,4 1.155,6 99,1% 81,2%

Quadre 13.1 
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El pressupost definitiu de l’AVS ha pujat a 6.210,7 milions d’euros, que 
representa el 41,8% del pressupost total de la Generalitat de l’exercici 
2013. Amb càrrec a aquests crèdits pressupostaris s’han reconegut 
obligacions per import de 6.157,0 milions d’euros, el 43,6% del total 
d’obligacions reconegudes en el Compte de l’Administració. Les 
obligacions reconegudes en 2013 han disminuït un 16,2% respecte de 
l’exercici 2012, a causa de les imputacions pressupostàries de despeses 
d’exercicis anteriors, tal com vam comentar en l’informe del dit exercici. 

Les obligacions reconegudes en 2013 tenen la distribució següent: 

 

Programa pressupostari 
Obligacions reconegudes per capítols 

1 2 4 6 8 Total 

313.20 D.G. de drogodependències 0,7 7,1 3,3 0,0 0,0 11,1

411.60 Anàlisis i av. atenció al pacient 1,7 2,8 0,8 0,0 0,0 5,3

412.10 Centres integrats salut pública 44,6 4,9 0,0 0,0 0,0 49,5

412.22 Assistència sanitària 2.024,3 1.812,5 5,2 15,7 0,7 3.858,5

412.23 Prestacions farmacèutiques 1,9 21,8 1.462,1 0,0 0,0 1.485,7

412.24 Prestacions externes 0,0 424,2 3,5 0,0 0,0 427,8

412.26 Personal sanitari resident 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,0

412.27 Prestacions ext. complementàries 0,0 80,4 18,7 0,0 0,0 99,0

412.28 Aten. sanit. mitjana i llarga 
estància 54,1 14,4 0,7 0,0 0,0 69,2

413.10 Salut 7,0 25,9 1,8 4,2 0,0 38,9

Total 
2.246,2 2.394,0 1.496,1 20,0 0,7 6.157,0

36,5% 38,9% 24,3% 0,3% 0,0% 100,0%

Quadre 13.2 

El programa més important quantitativament és el d’“Assistència 
sanitària” (412.22), perquè amb 3.858,5 milions d’euros representa el 
62,7% del total d’obligacions reconegudes; dins d’aquest programa, el 
capítol més significatiu és el de “Despeses de personal”. 

El programa de “Prestacions farmacèutiques” (412.23) és el segon en 
importància, ja que amb 1.485,7 milions d’euros representa el 24,1% de 
les obligacions totals de l’AVS. El pressupost d’aquest programa es 
concentra fonamentalment en el capítol 4, que s’analitza en l’apartat 8.4 
d’aquest Informe. 

Els programes de l’AVS, tal com hem indicat anteriorment, estan 
integrats plenament en el Compte de l’Administració, raó per la qual han 
sigut fiscalitzats íntegradament i se’n mostren els resultats al llarg 
d’aquest Informe, així: 
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- La fiscalització de les despeses de personal d’aquests programes 
figura en l’apartat 8.2 d’aquest Informe. 

- Els resultats de la fiscalització de la contractació es mostren en 
l’apartat 12. 

- L’anàlisi del programa 412.23 “Prestacions farmacèutiques” es 
mostra en l’apartat 8.4. 

- La fiscalització de les caixes fixes en hospitals s’aborda en el 
següent apartat 13.2. 

Segons s’ha destacat en informes anteriors d’aquesta Sindicatura, un 
problema significatiu en els programes sanitaris des de fa anys es 
refereix al volum de despesa realitzada efectivament i no aplicada al 
pressupost per mancar de crèdit suficient, problema que s’ha aguditzat 
en els últims anys pel diferencial existent entre el creixement de la 
població protegida i el finançament del sistema sanitari. La 
comptabilització en el balanç del deute sanitari l’hem comentat en els 
apartats 5.9.2 i 5.9.3 d’aquest Informe. 

En fase d'al·legacions, la Conselleria de Sanitat ha incorporat unes 
consideracions prèvies que cal tenir en compte a l'hora d'analitzar la 
gestió economicofinancera, en les quals, com en anys anteriors, es 
conclou amb la necessitat de revisar els mecanismes de finançament 
dels serveis de salut públics i, en particular, del Fons de Cohesió 
Sanitària i la compensació total de la despesa generada per l'assistència 
a desplaçats, tant a pacients d'altres comunitats autònomes com d'altres 
països. La Conselleria posa de manifest que el volum de despesa 
sanitària realitzat i no comptabilitzat per no tenir crèdit pressupostari 
suficient, és deu a la diferència existent entre el creixement de la 
població protegida i el finançament del sistema sanitari. 

13.2 Caixes fixes en hospitals 

Segons el que hem indicat en l’apartat 10.3, la fiscalització de les caixes 
fixes dels hospitals s’ha portat a terme en tres centres, i s’ha limitat a 
verificar els aspectes formals en les presentacions dels comptes 
justificatius de cada caixa fixa, així com a revisar una mostra de 
justificants la selecció dels quals (no estadística) s’ha realitzat a partir 
dels fitxers facilitats per la Intervenció General de la Generalitat. 

També hem verificat la comptabilització correcta, almenys, d’un compte 
justificatiu en cada centre, i no hi hem observat incidències. 

El quadre següent mostra, en milions d’euros, la importància de la gestió 
de la caixa fixa en cadascun dels centres visitats: 
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Centre 
Obligacions 
reconegudes 

capítol 2 

Despeses 
gest. per 
caixa fixa 

Hospital General de Castelló  47,7 2,8 5,9% 

Hospital General d’Elx 44,1 2,1 4,8% 

Hospital Vega Baixa d’Oriola 24,4 1,7 6,9% 

Total 116,2 6,6 5,7% 

Quadre 13.3 

Com a resultat de l’anàlisi efectuada sobre els comptes justificatius, 
actes trimestrals d’arqueig i documentació justificativa dels pagaments 
realitzats, es destaquen les circumstàncies següents, la majoria ja 
comentades en informes anteriors: 

a) Els comptes justificatius i les actes trimestrals d’arqueig i 
conciliació s’han elaborat i presentat, en general, d’acord amb els 
models normalitzats. Els comptes corresponents al mes de gener de 
2013 s'han realitzat amb retard, fet que ha comportat una demora 
en el pagament de justificants de l'exercici anterior. 

b) Realitzat un resum per conceptes hem observat que un alt 
percentatge del total es destina al pagament de productes 
farmacèutics i sanitaris, la qual cosa no s’adequa estrictament al 
que estableix l’article 1.1 a) del Decret 24/1998, que només admet 
“despeses de caràcter periòdic o repetitiu, de tracte successiu, en 
particular les referents a dietes, despeses de locomoció, material, 
conservació i manteniment, o qualsevol altra despesa de similars 
característiques”. 

c) Les compres de medicaments i material sanitari, per les seues 
característiques de quantia, terminis, proveïdors, etc., haurien de 
ser objecte, amb caràcter general, d’un tractament de contractació 
ordinari quant a la publicitat, procediment i forma d’adjudicació. 
Amb caràcter general, hem observat que algunes adquisicions pel 
mateix objecte i al mateix proveïdor han superat l'import dels 
contractes menors i que la seua contractació hauria de ser objecte 
de tramitació pels procediments ordinaris. 

d) En els tres hospitals visitats s’han observat possibles 
incompliments de l’article 86.2 del TRLCSP, especialment en 
contractes de manteniment i reparació, adjudicats als mateixos 
proveïdors i amb el mateix objecte. 

e) De la revisió d’una mostra de 60 factures/justificants de les caixes 
fixes dels centres visitats hem observat, com a incidència més 
destacada, que en 26 dels dits justificants no constava l’aprovació 
de la despesa o conformitat adequada de la recepció del 
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subministrament o el servei. En els tres centres s’han realitzat 
pagaments de factures amb posterioritat al termini legal aplicable. 

14. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències 
més significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les 
quals els responsables de la Generalitat han d’adoptar mesures 
correctores per a evitar que es tornen a produir en exercicis futurs. 

A més a més, convé efectuar les recomanacions que assenyalem tot 
seguit, i s’ha de tenir en compte que en aquest apartat de l’Informe 
només incloem les considerades més significatives, i que en apartats 
anteriors en mencionem unes altres l’aplicació de les quals també 
redundaria en una millora dels procediments de gestió. No incloem 
aquelles recomanacions que han esdevingut inaplicables per qualsevol 
motiu. 

Podem destacar que la Intervenció General de la Generalitat, mitjançant 
escrits a aquesta Sindicatura de Comptes de 30 de juny i 8 de juliol de 
2014, ha traslladat les mesures adoptades a fi d’atendre les incidències 
assenyalades en l’informe de l’exercici anterior, que han sigut objecte de 
comprovació en el decurs de la fiscalització. 

a) S’han atès les recomanacions següents proposades per la 
Sindicatura en informes anteriors: 

a.1) Per a la capitalització adequada de deutes assumits d’entitats 
de dret públic i fundacions, ha de constar, en tots els casos, 
acord previ exprés dels òrgans de govern competents de cada 
entitat. (Apartat 5.3.2). 

a.2) Les recomanacions sobre la línia de subvenció “Pla 
d’Habitatge” s’han adoptat en relació amb la seua 
comptabilització, que figura en el compte 409 del passiu del 
balanç a 31 de desembre de 2013. 

 Altres aspectes importants d’aquesta línia que han de ser 
objecte d’atenció i seguiment s’han detallat en l’apartat 3.1. 

b) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions 
proposades en informes d’exercicis anteriors: 

b.1) Acabar les tasques de comprovació, actualització i 
sistematització de les dades que es troben en l'inventari de la 
Generalitat, a fi d'actualitzar els valors de les diferents 
partides que integren els distints epígrafs de l'immobilitzat del 
balanç. 
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b.2) El pressupost inicial ha de contenir la consignació de crèdits 
suficient i adequada de totes les despeses previsibles i 
ineludibles, calculats de forma realista. 

 En particular, cal dotar la Conselleria de Sanitat (programa de 
l'AVS) dels crèdits que s’ajusten a la realitat prevista, de 
manera que els responsables dels diferents centres disposen 
d’una eina fonamental per a la gestió econòmica, la utilitat de 
la qual està actualment desvirtuada pels desfasaments 
existents que dificulten l’aplicació dels principis de legalitat, 
economia, eficiència i eficàcia. 

b.3) Per a possibilitar el seguiment i control comptable de 
qualsevol despesa amb finançament afectat, aquesta despesa 
ha de ser susceptible d’una completa i clara identificació que 
haurà d’estendre’s a tots i cadascun dels períodes comptables 
i abastarà tant les previsions i actes de gestió de la despesa 
pressupostària per a finançar, com les dels ingressos 
pressupostaris amb els quals es finança la dita despesa. 
D’aquesta manera es podran calcular les desviacions de 
finançament que puguen existir. 

b.4) Pel que fa a les subvencions, i a fi de millorar-ne la gestió, 
comptabilitat, execució i seguiment, recomanem adoptar les 
mesures indicades en l’apartat 8.4. 

b.5) Pel que fa a determinats comptes de creditors a curt termini, 
s’han d’analitzar i, si pertoca, regularitzar les diferències amb 
les dades de la memòria, (apartat 5.9.4). 

b.6) Quant a la contractació administrativa, amb caràcter general, 
s’han d’adoptar les mesures pertinents per a evitar que es 
produïsquen les deficiències assenyalades en l’apartat 12 de 
l’Informe en la gestió dels expedients de contractació. 

b.7) S’haurien de reclassificar als comptes apropiats els 
venciments de deutes a llarg termini, com ara els comentats 
en els apartats 5.8 de l’Informe. 

b.8) Establir i executar els controls pertinents perquè en la gestió 
de pagaments mitjançant caixes fixes s’eviten les incidències 
descrites en els apartats 10.3 i 13.2.  

b.9) Els documents publicats en el perfil de contractant s’haurien 
de signar electrònicament per a millorar les garanties 
previstes en l’LCSP i en la Llei 11/2007, de 22 de juny. 
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b.10) Comptabilitzar en el subsistema econòmic i patrimonial les 
estimacions pertinents sobre les liquidacions de concessions 
hospitalàries (apartat 12.5.2). 

b.11) Pel que fa a les operacions amb determinats ens públics amb 
els quals hi ha discrepàncies comptables, s’han d’adoptar les 
mesures adequades per coordinar i formalitzar les 
conciliacions i anàlisis de la coherència i adequació del 
tractament comptable en els respectius comptes anuals 
(apartat 5.9.2a). 

b.12) Els òrgans competents haurien d’adoptar les mesures 
necessàries per regular normativament la tramitació 
administrativa de les obligacions procedents d’exercicis 
anteriors, així com iniciar les actuacions necessàries per 
modificar el règim actualment previst en el TRLHPGV per als 
crèdits pressupostaris (apartat 7.3.c). 
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Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la seua 
reunió del dia 15 de desembre de 2014.  

València, 15 de desembre de 2014 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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