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1. EMPRESES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

La disposició addicional 7ª.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (LHP) estableix 
que als efectes del que preveu l’article 79.2 de l’Estatut d’Autonomia de 
la Comunitat Valenciana, tenen la consideració d’empreses públiques de 
la Generalitat els següents organismes públics, sempre que formen part 
del sector públic empresarial: 

- Les entitats de dret públic de la Generalitat que en l’article 155.1 de 
l’LHP es defineixen com a organismes públics facultats per a exercir 
potestats administratives, realitzar activitats de prestacions i de 
foment, gestionar serveis o produir béns d’interés públic 
susceptibles o no de contraprestació, per al compliment dels 
programes corresponents a les polítiques públiques que 
desenvolupe l’Administració de la Generalitat, en l’àmbit de les 
seus competències. 

 Les entitats de dret públic es regeixen pel dret privat, llevat de la 
formació de la voluntat dels seus òrgans, en l’exercici de les 
potestats administratives que tinguen atribuïdes i en els aspectes 
que s’hi regulen específicament en aquesta Llei, en els seus estatus 
i en la legislació pressupostària. 

- Les entitats públiques empresarials de la Generalitat que, 
conformement disposa l’article 155.3 de l’LHP, són les entitats de 
dret públic, les funcions de les quals siguen susceptibles de 
contraprestació. 

- Les societats mercantils de la Generalitat que, d’acord amb l’article 
156.2 de l’LHP són aquelles en les quals la participació directa o 
indirecta en el seu capital social del Consell o dels ens del sector 
públic instrumental siga igual o superior al 50%, tot sumant les 
participacions que corresponeguen a les entitats integrades en el 
sector públic de la Generalitat, quan en el capital social en 
participen algunes. 

 Les societats mercantils de la Generalitat tenen personalitat jurídica 
de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que 
impliquen l’exercici de potestats administratives. Es regiran, com a 
regla general, per l’ordenament jurídic privat i la seua legislació 
específica, sense perjudici del que estableix l’LHP i la resta de 
normes de dret públic que hi resulten d’aplicació. Als efectes, el 
conjunt dels seus drets i obligacions de caràcter econòmic tindran 
sempre naturalesa privada. 
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1.2 Règim econòmic, financer i comptable 

L’LHP recull les següents disposicions pel que fa al règim econòmic, 
financer i comptable de les entitats de dret públic, entitats públiques 
empresarials i les societats mercantils de la Generalitat: 

- Hauran d’aplicar els principis i normes de comptabilitat recollits en 
el Codi de Comerç i en el Pla General de Comptabilitat de les 
empreses, així con en les seues adaptacions i disposicions que el 
desenvolupen (article 126.3 de l’LHP). 

- Els comptes anuals de les empreses públiques estan formats pel 
balanç a 31 de desembre de 2014, el compte de pèrdues i guanys, la 
memòria, l’estat de canvis en el patrimoni net i, en el seu cas, 
l’estat de fluxos d’efectiu que corresponguen a l’exercici terminat 
en aquesta data, i s’adjunten íntegrament, amb les excepcions 
assenyalades en el quadre 1, juntament amb l’informe d’auditoria, 
en l’annex I d’aquest Informe. Els citats comptes anuals han 
d’incloure la proposta de distribució del resultat de l’exercici, 
l’aprovació de la qual l’efectuarà l’òrgan competent (article 134.1 de 
l’LHP).  

- Les empreses públiques hauran de formular els comptes anuals en 
el termini màxim de tres mesos dels del tancament de l’exercici 
econòmic, i els posaran a disposició dels auditors de la Intervenció 
General, a fi de verificar si presenten en tots els aspectes 
significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, 
dels resultats de l’entitat i, en el seu cas, l’execució del pressupost 
d’acord amb les normes i principis comptables i pressupostaris que 
hi són d’aplicació i contenen la informació necessària per a la seua 
interpretació i comprensió adequada (article 121.1 de l’LHP). 

 Les auditories realitzades per la Intervenció General de la 
Generalitat comprendran, a més a més, la revisió que la informació 
comptable inclosa en l’informe relatiu al compliment de les 
obligacions de caràcter econòmic i financer que assumeixen 
aquestes entitats, com a conseqüència de la seua pertinença al 
sector públic, concorda amb la continguda en els comptes anuals, i 
es podrà estendre l’objecte de l’auditoria de comptes anuals a uns 
altres aspectes de la gestió dels ens públic (article 121.2 i 4 de l’LHP). 

- Els resultats de cada actuació d’auditoria pública es plasmaran en 
informes escrits i es desenvoluparan d’acord amb la normativa en 
vigor, la qual establirà el contingut dels dits informes, destinataris, i 
el procediment per a elaborar aquests informes (article 120.1 de 
l’LHP). 

 Els informes es remetran a la persona titular de l’organisme o 
entitat controlada, a la persona titular de la conselleria que tinga 
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atribuïdes les competències en matèria d’hisenda, i a la conselleria 
que en depenga o a la que estiga adscrita l’òrgan o entitat 
controlada. Les persones que ostenten la presidència de les 
diferents entitats o subjectes que conformen el sector públic 
instrumental de la Generalitat, que compten amb consell 
d’administració o qualsevol altre òrgan de direcció col·legiat 
semblant o amb comité d’auditoria, hauran de remetre-hi els 
informes d’auditoria relatius a l’entitat (article 120.2 de l’LHP). 

- Els comptedants hauran de remetre els seus comptes anuals a la 
Intervenció General de la Generalitat, acompanyats de l’informe 
d’auditoria de la Intervenció General i un informe relatiu al 
compliment de les obligacions de caràcter econòmic financer que 
assumeixen aquestes entitats com a conseqüència de la seua 
pertinença al sector públic. En el cas de les societats mercantils 
s’adjuntarà l’informe imposat per la normativa mercantil i 
l’informe de gestió, si és el cas (articles 134.3 i 143 de  l’LHP). 

 Seran comptedants les persones titulars de les entitats i òrgans 
subjectes a l’obligació de retre comptes, i en tot cas les persones 
que ostenten la presidència o direcció, en cas de no haver-hi 
presidència, de les altres entitats que conformen el sector públic 
instrumental de la Generalitat, així com les persones que ostenten 
la presidència del consell d’administració de les societats 
mercantils (article 142 de l’LHP). 

- Les entitats que integren el sector públic de la Generalitat queden 
sotmeses a l’obligació de retre comptes de les seues operacions, 
qualsevulla que siga la seua naturalesa i determinada informació 
comptable, a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
i d’altres òrgans de control per conducte de la Intervenció General 
de la Generalitat, juntament amb els informes d’auditoria dels 
comptes anuals (articles 120.3, 124.3. 135.1.c i 141 de l’LHP). 

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Objectius 

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

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la 
Generalitat a càrrec de la Sindicatura de Comptes estan previstos en 
l’article 8.3 de la Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes 
(LSC). 
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La Sindicatura de Comptes, d’acord amb l’article 14.1 i 6 de l’LSC, 
estableix a través dels programes anuals d’actuació els ens que seran 
fiscalitzats cada any i el tipus d’auditoria que s’ha de realitzar. En aquest 
context, el Consell de la Institució va aprovar, en data 18 de desembre de 
2014, el Programa Anual d’Actuació de 2015 (PAA2015), que fixava amb 
ple detall els ens per que s’havien de fiscalitzar, el tipus d’auditoria que 
s’havia de realitzar i abastos de cada fiscalització. 

En el present volum s’inclouen els informes de fiscalització dels comptes 
anuals de l’exercici de 2014 de les empreses públiques de la Generalitat, 
l’objectiu dels quals ha consistit a determinar si aquests comptes anuals 
es presenten adequadament, d’acord amb els principis comptables 
aplicables, així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la 
gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici. 

2.2 Abast de la fiscalització 

En la mesura que les empreses públiques estan sotmeses a les auditories 
realitzades per la Intervenció General de la Generalitat, i a fi d’evitar 
duplicitats en el seu control, en determinats casos s’ha considerat 
necessari racionalitzar les tècniques i procediments habituals d’auditoria 
que han de realitzar els equips de fiscalització d’aquesta Sindicatura. 

En el PAA2015, el conjunt d’entitats que formen la Generalitat s’ha 
distribuït en tres nivells de control segons els objectius i abastos concrets 
establits per a cadascuna de les fiscalitzacions: control de regularitat, 
control sobre àrees significatives i control formal. 

La fiscalització prevista en el PAA2015 atén el control de regularitat sobre 
les següents empreses públiques: 

- Ciutats dels Arts i de les Ciències, SA (CACSA) 

- Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV (EPSAR) 

- Institut Valencià de Finances (IVF) 

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 

- Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA) 

- Reciclatge de Residus la Marina Alta, SA (RSMA) 

- Reciclats i Compostatge “Piedra Negra”, SA (RCPN) 

- Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) 

- Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, SL (DUHP) 

- CulturArts (CARTS) 

-  Institut Valencià d’Acció Social (IVAS) 
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El 62,8% del pressupost total de les empreses públiques correspon a les 
incloses en aquest nivell de control. 

La fiscalització prevista en el PAA2015 considera el control sobre àrees 
significatives de les següents empreses públiques: 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

- Radiotelevisió Autonòmica Valenciana, SAU (RTVV), en procés de 
liquidació 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SAU (SPTCV), en procés de 
liquidació 

El 20,3% del pressupost total de les empreses públiques correspon a les 
incloses en aquest nivell de control. 

Les empreses públiques sotmeses a control formal de la rendició de 
comptes, d’acord amb el PAA2015, són les següents: 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

- Agència Valenciana del Turisme (AVT) 

- Ens públic Radiotelevisió Valenciana (RTVV) 

- Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 

- Patronat del Misteri d’Elx (PME) 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA (CMPD) 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SAU (CIEGSA) 

- Ciutat de la Llum, SAU (CLUZ) 

- Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS) 

El pressupost de 2014 de les empreses que conformen aquest apartat 
representa un 16,9% del total de les empreses públiques. 

La fiscalització realitzada sobre les empreses sotmeses a la modalitat de 
control formal de la rendició de comptes ha consistit a: 

- Analitzar la situació a 31 de desembre de 2014 de les empreses 
públiques de la Generalitat, d’acord amb el marc jurídic de 
racionalització i reestructuració d’aplicació fins a la data 
d’aprovació del present treball. 

- Comprovar la rendició en termini i forma dels comptes anuals i 
descriure l’opinió dels informes d’auditoria corresponents a 
l’exercici de 2014. 
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- Efectuar el seguiment de les incidències que ha posat de manifest 
l’Informe de fiscalització de l’exercici anterior, si és el cas, 
mitjançant l’anàlisi de les contestacions remeses per les entitats 
fiscalitzades a aquesta Sindicatura. 

- Comprovar que les empreses públiques han remés la informació 
contractual en compliment del que disposa l’article 29 de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

3. COMPTES RETUTS PER LES EMPRESES PÚBLIQUES 

3.1 Rendició dels comptes anuals i informes d’auditoria 

Un total de 23 empreses públiques de la Generalitat estaven subjectes a 
l’obligació legal de retre a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals 
de l’exercici de 2014, i incloure els informes d’auditoria de la Intervenció 
General de la Generalitat. 

El quadre que recollim tot seguit mostra la informació relativa a l’estat 
de rendició de comptes de les empreses públiques en la data d’aprovació 
de l’Informe, en el qual es poden comprovar que dues empreses no han 
retut els comptes anuals de l’exercici de 2014, ni els corresponents 
informes d’auditoria. En el mateix sentit, unes altres deu no han retut els 
corresponents informes d’auditoria dels comptes anuals, com consta en 
el Compte General de la Generalitat publicada en la seu electrònica de la 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública. 
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EMPRESES 

Comptes anuals Informes d’Auditoria 

No 
retudes 

Retudes 
en 

termini 

Retudes 
fora de 
termini 

No retut Retut en 
termini 

Retut fora de 
termini Opinió 

Patronat del Misteri d’Elx  �    � AMB EXCEPCIONS 

Institut Valencià d’Acció Social   �   � AMB EXCEPCIONS 

Entitat d’Infraestructures de la Generalitat  �    � AMB EXCEPCIONS 

Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva  �   �  AMB EXCEPCIONS 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial  �    � AMB EXCEPCIONS 

Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV  �    � AMB EXCEPCIONS 

CulturArts Generalitat  �    � AMB EXCEPCIONS 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  �    � AMB EXCEPCIONS 

Institut Valencià de Finances  �  �   ------------ 

Ens Públic Radiotelevisió Valenciana  �  �   ------------ 

Agència Valenciana del Turisme  �    � FAVORABLE 

Institut Valencià d’Art Modern  �    � AMB EXCEPCIONS 

Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, SL  �  �   ------------ 

Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU  �    � AMB EXCEPCIONS 

Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA  �    � FAVORABLE 

Ciutat de la Llum, SA  �    � DENEGADA 

Aeroport de Castelló, SL  �  �   ------------ 

Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA  �  �   ------------ 

Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA  �    � AMB EXCEPCIONS 

Societat de Projectes Temàtics de la CV, SA  �    � DENEGADA 

Radiotelevisió Valenciana, SAU  �    � AMB EXCEPCIONS 

Reciclats i Compostatge “Piedra Negra”, SA  
 

�   � FAVORABLE 

Reciclatge de Residus la Marina Alta, SA � 
 

 �   ------------ 

Quadre 1 
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3.2 Balanços individuals i agregats de les empreses públiques 

Els quadres 2.1 a 2.6, elaborats per la Sindicatura de Comptes, a partir 
dels comptes anuals retuts per les empreses públiques de la Generalitat, 
que s’adjunten en l’annex I, presenten la informació resumida dels 
balanços, a 31 de desembre de 2014. 

 
Balanços a 31 de desembre de 2014 PME IVAS EIGE AVAP 

A) ACTIU NO CORRENT 1.084.392 7.995.566 803.674.000 55.674 

I. Immobilitzat intangible 0  1.021.536 299.000 9.404 

II. Immobilitzat material 1.084.392 6.974.030 181.374.000 46.270 

III. Inversions immobiliàries 0 0 516.792.000   

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l.t. 0 0 8.750.000 0 

V. Inversions financeres a llarg termini 0 0 43.434.000 0 

VI. Actius per impost diferit 0   0  0   

VII. Deutors comercials no corrents 0   0 53.025.000   

B) ACTIU CORRENT 234.740 12.894.132 305.544.000 480.791 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 0 

II. Existències 21.494 64.982 158.887.000 0 

III. Deutors comercials  i altres comptes per cobrar 82.589 10.485.486 142.575.000 267.311 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c. t. 0 0 0 0 

V. Inversions financeres a curt termini 0 46.693 2.040.000 0 

VI. Periodificacions a curt termini 5.006  0  0   

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 125.651 2.296.971 2.042.000 213.480 

TOTAL ACTIU 1.319.132 20.889.698 1.109.218.000 536.465 

A)  PATRIMONI NET 1.288.128 (11.760.300) 627.586.000 261.716 

A-1)  Fons propis 219.890 (19.512.466) 422.967.000 209.276 

A-2)  Ajustos per canvis de valor 0  0 (74.000)  

A-3)  Subvencions, donacions i legats rebuts 1.068.238 7.752.166 204.693.000 52.440 

B)  PASSIU NO CORRENT 0 10.414.281 238.728.000 0 

I. Provisions a llarg termini 0 41.277 322.000 0 

II. Deutes a llarg termini 0 10.373.004 115.983.000 0 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l.t. 0 0 122.423.000  

IV. Passius por impost diferit 0 0 0  

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

C)  PASSIU CORRENT 31.004 22.235.717 242.904.000 274.749 

I. Provisions a curt termini 0  209.243 8.542.000 33.617 

II. Deutes a curt termini 3.080 12.538.035 42.661.000 (347) 

III. Deutes amb empreses del grup y associades a c.t. 
 

0 127.627.000 93.299 

IV. Creditors comercials i altres comptes per pagar 27.924 9.488.439 64.074.000 148.180 

V. Periodificacions a curt termini 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.319.132 20.889.698 1.109.218.000 536.465 

Quadre 2.1  
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Balanços a 31 de desembre de 2014 IVACE EPSAR CARTS FGV 

A) ACTIU NO CORRENT 69.436.883 885.832.576 68.042.189 1.156.961.692 

I. Immobilitzat intangible 3.140.696 116.675 1.997.187 256.425 

II. Immobilitzat material 10.243.435 885.688.603 66.035.770 1.155.780.957 

III. Inversions immobiliàries 28.814.574   528.777 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l.t. 109.584   301.431 

V. Inversions financeres a llarg termini 27.128.594 27.298 9.232 94.102 

VI. Actius per impost diferit     

VII. Deutors comercials no corrents     

B) ACTIU CORRENT 208.586.267 124.668.380 21.884.086 71.018.220 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 286.101 0 0 

II. Existències 17.075.767 0 19.860 5.433.542 

III. Deutors comercials  i altres comptes per cobrar 176.424.990 87.231.862 20.358.620 54.452.527 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c. t.    0 

V. Inversions financeres a curt termini 7.288.290 21.163.514 5.656 9.466.373 

VI. Periodificacions a curt termini 33.088 18.028 55.718 175.000 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 7.764.132 15.968.876 1.444.231 1.490.778 

TOTAL ACTIU 278.023.150 1.010.500.956 89.926.274 1.227.979.913 

A)  PATRIMONI NET 97.569.406 223.939.016 (1.220.522) 656.639.598 

A-1)  Fons propis 97.569.406 (44.044.294) (18.163.599) 656.203.009 

A-2)  Ajustos per canvis de valor     

A-3)  Subvencions, donacions i legats rebuts 
 

267.983.310 16.943.076 436.589 

B)  PASSIU NO CORRENT 1.179.632 455.392.590 60.569.658 475.663.511 

I. Provisions a llarg termini 996.747   1.377.713 291.577 

II. Deutes a llarg termini 3.925 455.392.590 59.191.945 475.371.934 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l.t. 41.444    

IV. Passius por impost diferit 137.516    

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

C)  PASSIU CORRENT 179.274.112 331.169.350 30.577.139 95.676.803 

I. Provisions a curt termini 1.086.082 
 

2.814.016 3.697.357 

II. Deutes a curt termini 95.580 60.287.774 12.089.334 71.368.971 

III. Deutes amb empreses del grup y associades a c.t. 634.232 200.905.763 
 

34.443 

IV. Creditors comercials i altres comptes per pagar 171.105.276 69.975.705 15.616.354 19.864.080 

V. Periodificacions a curt termini 6.352.942 108 57.435 711.952 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 278.023.150 1.010.500.956 89.926.274 1.227.979.913 

Quadre 2.2  
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Balanços a 31 de desembre de 2014 IVF EPRTVV AVT IVAM 

A) ACTIU NO CORRENT 750.701.144 254.556 41.785.631 118.469.171 

I. Immobilitzat intangible 387.265 0 2.110.500 4.386.367 

II. Immobilitzat material 1.563.882 145.189 39.197.555 114.082.804 

III. Inversions immobiliàries 1.493.967   468.721   

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l.t. 16.273.153 105.172 0 0 

V. Inversions financeres a llarg termini 730.923.197 4.195 8.855 0 

VI. Actius per impost diferit 59.681       

VII. Deutors comercials no corrents         

B) ACTIU CORRENT 319.268.070 12.530.870 22.042.484 1.829.347 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 0 

II. Existències 43.816 0   34.970 

III. Deutors comercials  i altres comptes per cobrar 29.513.120 2.987.885 20.650.369 1.587.741 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c. t. 11.372 0 0 0 

V. Inversions financeres a curt termini 283.652.370 8.060.931 0 0 

VI. Periodificacions a curt termini 75.426   70.632   

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.971.966 1.482.054 1.321.483 206.636 

TOTAL ACTIU 1.069.969.215 12.785.426 63.828.115 120.298.518 

A)  PATRIMONI NET 114.567.568 (266.841.048) 41.785.631 118.462.069 

A-1)  Fons propis 112.782.218 (247.719.665) 40.259.609 78.599 

A-2)  Ajustos per canvis de valor   (19.121.383)     

A-3)  Subvencions, donacions i legats rebuts 1.785.350   1.526.022 118.383.470 

B)  PASSIU NO CORRENT 715.604.311 243.553.857 1.883.664 240 

I. Provisions a llarg termini 30.811.668 303.491 1.883.664 0 

II. Deutes a llarg termini 684.652.494 243.250.366 0 240 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l.t.         

IV. Passius por impost diferit 140.149       

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

C)  PASSIU CORRENT 239.797.336 36.072.617 20.158.820 1.836.209 

I. Provisions a curt termini   470.000 4.707   

II. Deutes a curt termini 232.802.012 35.381.871 2.423.609 138.748 

III. Deutes amb empreses del grup y associades a c.t.         

IV. Creditors comercials i altres comptes per pagar 6.995.324 220.746 17.730.504 1.697.461 

V. Periodificacions a curt termini         

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.069.969.215 12.785.426 63.828.115 120.298.518 

Quadre 2.3  
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Balanços a 31 de desembre de 2014 DUVP CMPD CIEGSA CLUZ 

A) ACTIU NO CORRENT 305 37.052.248 6.910.175 133.031.539 

I. Immobilitzat intangible 0 83 13.401 0 

II. Immobilitzat material 0 37.045.013 6.888.340 133.031.539 

III. Inversions immobiliàries 0 0 0 0 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l.t. 0 0 0 0 

V. Inversions financeres a llarg termini 305 7.152 8.434 0 

VI. Actius per impost diferit 0 0 0 0 

VII. Deutors comercials no corrents 0 0 0 0 

B) ACTIU CORRENT 2.411.796 8.121.849 304.261.166 627.616 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 0 

II. Existències 2.403.000 60.998 57.447.139 0 

III. Deutors comercials  i altres comptes per cobrar 8.796 4.579.764 246.631.141 78.872 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c. t. 0 0 0 0 

V. Inversions financeres a curt termini 0 20.497 1.000 53.611 

VI. Periodificacions a curt termini 0 44.466 0  12.064 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0 3.416.124 181.886 483.069 

TOTAL ACTIU 2.412.101 45.174.096 311.171.341 133.659.155 

A)  PATRIMONI NET (2.638.699) 9.532.688 62.616.694 (95.330.129) 

A-1)  Fons propis (2.638.699) 5.185.858 62.616.694 (95.330.129) 

A-2)  Ajustos per canvis de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvencions, donacions i legats rebuts 0 4.346.830 0 0 

B)  PASSIU NO CORRENT 3.522.170 15.373.928 75.365.100 185.366.188 

I. Provisions a llarg termini 0 364.351 0 0 

II. Deutes a llarg termini 3.522.170 7.813 75.365.100 0 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l.t. 0 15.001.764 0 185.366.188 

IV. Passius por impost diferit  0 0 0 

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 0 0 

C)  PASSIU CORRENT 1.528.630 20.267.481 173.189.547 43.623.096 

I. Provisions a curt termini 0 0 0 107.519 

II. Deutes a curt termini 12.635 2.219.249 71.701.363 154.431 

III. Deutes amb empreses del grup y associades a c.t. 880.205 10.913.814 56.245.647 38.558.630 

IV. Creditors comercials i altres comptes per pagar 635.790 6.696.265 45.242.537 4.802.516 

V. Periodificacions a curt termini 0 438.153 0 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.412.101 45.174.096 311.171.341 133.659.155 

Quadre 2.4 
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Balanços a 31 de desembre de 2014 AEROCAS VAERSA CACSA SPTCV 

A) ACTIU NO CORRENT 176.376.752 43.393.208 1.098.961.000 473.559.223 

I. Immobilitzat intangible 796 3.152.570 31.433.000 229.325 

II. Immobilitzat material 176.375.956 34.227.190 1.067.509.000 234.957.922 

III. Inversions immobiliàries  0  0 0 0  

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l.t. 0 3.544.970 0 227.088.725 

V. Inversions financeres a llarg termini 0 372.322 19 11.283.251 

VI. Actius per impost diferit  0 617.745 0 0  

VII. Deutors comercials no corrents  0 1.478.410 0 0  

B) ACTIU CORRENT 11.262.430 29.032.770 16.483.000 85.981.870 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 0 0 

II. Existències 2.934.780 7.067.294 193.000 0 

III. Deutors comercials  i altres comptes per cobrar 454.442 16.577.962 14.695.000 64.126.216 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c. t. 0  0 0 1.380 

V. Inversions financeres a curt termini 0 2.019 27.000 19.317.755 

VI. Periodificacions a curt termini 17.834 77.711 0  2.393.769 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 7.855.374 5.307.785 1.568.000 142.750 

TOTAL ACTIU 187.639.182 72.425.978 1.115.444.000 559.541.093 

A)  PATRIMONI NET (38.424.180) 29.535.444 410.752.000 204.953.375 

A-1)  Fons propis (47.242.374) 22.383.088 371.360.000 203.739.544 

A-2)  Ajustos per canvis de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvencions, donacions i legats rebuts 8.818.194 7.152.356 39.392.000 1.213.831 

B)  PASSIU NO CORRENT 87.146.312 20.347.331 363.173.000 227.600.601 

I. Provisions a llarg termini 0 2.872.913 0 133.748.885 

II. Deutes a llarg termini 26.923.774 14.403.565 363.173.000 92.007.742 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l.t. 60.222.538 0 0 0 

IV. Passius por impost diferit 0 3.070.853 0 0 

V. Periodificacions a llarg termini 0 0 0 1.843.974 

C)  PASSIU CORRENT 138.917.051 22.543.203 341.519.000 126.987.117 

I. Provisions a curt termini 0 1.733.041 1.174.000 3.903.644 

II. Deutes a curt termini 2.071.059 4.880.836 314.054.000 115.505.811 

III. Deutes amb empreses del grup y associades a c.t. 128.523.103 0 0 0 

IV. Creditors comercials i altres comptes per pagar 8.322.888 15.929.326 26.241.000 7.577.662 

V. Periodificacions a curt termini 0 0 50.000 0 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 187.639.182 72.425.978 1.115.444.000 559.541.093 

Quadre 2.5  
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Balanços a 31 de desembre de 2014 RTVV RCPN AGREGADO 

A) ACTIU NO CORRENT 26.776.118 2.605.000 5.902.959.042 

I. Immobilitzat intangible 0 2.384.000 50.938.230 

II. Immobilitzat material 26.776.118 89.000 4.179.116.965 

III. Inversions immobiliàries 0  0 548.098.039 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a l.t. 0 0 256.173.035 

V. Inversions financeres a llarg termini 0 0 813.319.937 

VI. Actius per impost diferit 0  132.0000 809.426 

VII. Deutors comercials no corrents 0  0 54.503.410 

B) ACTIU CORRENT 43.368.645 14.723.000 1.617.255.529 

I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0 0 286.101 

II. Existències 0 0 251.687.642 

III. Deutors comercials  i altres comptes per cobrar 25.213.544 6.088.000 925.071.236 

IV. Inversions en empreses del grup i associades a c. t. 0 0 12.752 

V. Inversions financeres a curt termini 1.282.513 3.000 352.431.222 

VI. Periodificacions a curt termini 0  0 2.978.742 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 16.872.588 8.632.000 84.787.834 

TOTAL ACTIU 70.144.763 17.328.000 7.520.214.571 

A)  PATRIMONI NET (96.020.667) 7.389.000 2.094.642.787 

A-1)  Fons propis (96.020.667) 7.389.000 1.432.291.298 

A-2)  Ajustos per canvis de valor 0  0 (19.195.383) 

A-3)  Subvencions, donacions i legats rebuts 0  0 681.546.872 

B)  PASSIU NO CORRENT 11.241.120 6.243.000 3.198.368.494 

I. Provisions a llarg termini 11.241.120 6.243.000 190.498.406 

II. Deutes a llarg termini 0 0 2.619.622.662 

III. Deutes amb empreses del grup i associades a l.t. 0  0 383.054.934 

IV. Passius por impost diferit 0  0 3.348.518 

V. Periodificacions a llarg termini 0  0 1.843.974 

C)  PASSIU CORRENT 154.924.310 3.696.000 2.227.203.290 

I. Provisions a curt termini 75.702.712 1.605.000 101.082.938 

II. Deutes a curt termini 48.958.654 2.000 1.029.349.705 

III. Deutes amb empreses del grup y associades a c.t. 0  34.000 564.450.136 

IV. Creditors comercials i altres comptes per pagar 30.262.944 2.055.000 524.709.921 

V. Periodificacions a curt termini 0  0 7.610.590 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 70.144.763 17.328.000 7.520.214.571 

Quadre 2.6 
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3.3 Comptes de pèrdues i guanys individuals i agregats de les empreses 
públiques 

Els quadres 3.1 a 3.4, que han sigut confeccionats per la Sindicatura de 
Comptes a partir dels comptes anuals retuts per les empreses públiques 
de la Generalitat, que s’adjunten en l’annex I, mostren la informació 
resumida dels comptes de pèrdues i guanys de 2014. 
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Quadre 3.1 

  

Comptes de pèrdues i guanys de 2014 PME IVAS EIGE IVAP IVACE EPSAR 

A) OPERACIONS CONTINUADES 
   

   

1. Ingressos de l’activitat pròpia 239.604 5.606.489 27.154.000 174.446 9.146.048 3.927.577 

2. Vendes i d’altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 77.203 0 0 0 0 0 

3. Variació d’existències de productes terminats i en curs (5.167) 12.851 (31.765.000) 0 (2.208.960) 0 

4. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 (79.000) 0 441.923 0 

5. Aprovisionaments (36.304) (92.102) (2.697.000) 0 (890.104) 0 

6. D’altres ingressos de l’activitat 230 2.054.569 3.896.000   35.674.225 265.791.049 

7. Despeses de personal (157.699) (21.385.144) (7.545.000) (417.117) (8.052.361) (2.023.938) 

8. D’altres despeses d’explotació (132.338) (10.266.576) (5.065.000) (351.213) (36.702.817) (161.601.199) 

9. Amortització de l’immobilitzat (18.102) (889.622) (22.199.000) (26.760) (1.379.298) (33.166.845) 

10. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 15.851 883.567 5.832.000 26.760 0 11.328.819 

11. Excés de provisions 0 60.000 0 0 99.330 0 

12. Deterioració i resultat per alienació de l’immobilitzat 0 0 (18.329.000) 0 (2.107.043) (45.890) 

13. D’altres resultats 0 25.113 (10.000) 1.565 1.440.196 0 

A.1) EXCEDENT D’EXPLOTACIÓ (16.723) (23.990.855) (50.808.000) (592.320) (4.538.861) 84.209.573 

14. Ingressos financers 0 12.006 490.000 100 724.910 1.202.162 

15. Despeses financeres (367) (214.267) (4.047.000) (263) (259.728) (14.339.897) 

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 0 0 

17. Diferències de canvi 0 0 0 0 1.055 0 

18. Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers 0 0 (29.646.000) 0 0 0 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (367) (202.261) (33.203.000) (163) 466.237 (13.137.735) 

A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS (17.090) (24.193.116) (84.011.000) (592.483) (4.072.623) 71.071.838 

21. Impost sobre beneficis 0 0 0 0 (620.672) 0 

A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (17.090) (24.193.116) (84.011.000) (592.483) (4.693.295) 71.071.838 

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (17.090) (24.193.116) (84.011.000) (592.483) (4.693.295) 71.071.838 
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Quadre 3.2 

  

Comptes de pèrdues i guanys de 2014 CARTS FGV IVF EPRTVV AVT IVAM DUVP 

A) OPERACIONS CONTINUADES        

1. Ingressos de l’activitat pròpia 1.644.700 0 0 0 364.453 206.493 0 

2. Vendes i d’altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 0 55.490.309 41.029.882 0 0 0 0 

3. Variació d’existències de productes terminats i en curs 0 0 0 0 0 (10.386) 0 

4. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 0 0 0 0 0 

5. Aprovisionaments (4.220.237) (3.073.320) (15.188.060) 0 (675.717) (303.026) (2.352.794) 

6. D’altres ingressos de l’activitat 496.416 4.873.084 740.565 279.976 40.999 241.085 0 

7. Despeses de personal (11.416.523) (65.918.897) (2.348.315) (157.125) (7.242.811) (3.034.742) 0 

8. D’altres despeses d’explotació (11.604.522) (41.613.318) 5.102.728 (417.344) (15.271.444) (2.150.943) (54.392) 

9. Amortització de l’immobilitzat (3.867.016) (83.501.948) (339.213) 0 (2.949.044) (737.898) 0 

10. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 1.581.615 97.003 274.660 0 1.792.422 744.864 0 

11. Excés de provisions 0 (80.424) 0 0 11.093 0 0 

12. Deterioració i resultat per alienació de l’immobilitzat (2.800.703) (28.480) (26.679) 0 (373.033) (6.965) 0 

13. D’altres resultats (392) 470.487 3.359 0 52.673 0 0 

A.1) EXCEDENT D’EXPLOTACIÓ (30.186.663) (133.285.503) 29.248.926 (294.493) (24.250.408) (5.051.519) (2.407.186) 

14. Ingressos financers 8.425 77.463 19.033 20.938 12.622 0 0 

15. Despeses financeres (199.906) (14.724.633) (607) (8.657.605) (124.190) (59.315) (160.430) 

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0 3.566 12.720 0 0 0 0 

17. Diferències de canvi (57) 0 (5.520) 0 (1.946) (171) 0 

18. Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers 0 (77.000) (337.710) 0 0 0 0 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (191.538) (14.720.603) (312.084) (8.636.667) (113.514) (59.486) (160.430) 

A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS (30.378.201) (148.006.106) 28.936.842 (8.931.159) (24.363.922) (5.111.005) (2.567.616) 

21. Impost sobre beneficis 0 0 (5.493.589) 0 0 0 0 

A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (30.378.201) (148.006.106) 23.443.252 (8.931.159) (24.363.922) (5.111.005) (2.567.616) 

RESULTAT DE L’EXERCICI (30.378.201) (148.006.106) 23.443252 (8.931.159) (24.363.922) (5.111.005) (2.567.616) 
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Quadre 3.3 

  

Comptes de pèrdues i guanys de 2014 CMPD CIEGSA CLUZ AEROCAS VAERSA CACSA 

A) OPERACIONS CONTINUADES      
 

1. Ingressos de l’activitat pròpia 7.176.938 24.658.034 0 0 58.745.068 0 

2. Vendes i d’altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 0 0 0 0 0 26.407.000 

3. Variació d’existències de productes terminats i en curs 0 (14.206.610) 0 0 (10.898.262) 0 

4. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 0 0 41.552 0 

5. Aprovisionaments (992.807) (10.451.424) 0 0 (4.985.066) (260.000) 

6. D’altres ingressos de l’activitat 2.664.863 0 104.684 3.049 22.425 18.000 

7. Despeses de personal (1.015.595) (1.637.526) (249.666) (191.866) (34.393.897) (5.901.000) 

8. D’altres despeses d’explotació (11.105.479) (11.639.053) (1.980.829) (7.990.625) (6.126.078) (23.790.000) 

9. Amortització de l’immobilitzat (2.676.710) (155.081) 0 (242.661) (2.903.395) (20.711.000) 

10. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 867.915 0 0 0 594.501 1.515.000 

11. Excés de provisions 0 0 374.072 0 0 0 

12. Deterioració i resultat per alienació de l’immobilitzat 7.421 2.900 (5.433.402) 0 (477.191) (5.678.000) 

13. D’altres resultats (20.127) 0 7.308 5.998.957 128.539 (11.000) 

A.1) EXCEDENT D’EXPLOTACIÓ (5.093.581) (13.428.760) (7.177.833) (2.423.146) (251.804) (28.411.000) 

14. Ingressos financers 0 0 349 4.248 176.942 15.000 

15. Despeses financeres (3.327) (2.097.092) (5.014.921) (1.839.322) (908.354) (20.992.000) 

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0 0 0 0 0 0 

17. Diferències de canvi 548 0 0 0 0 (23.000) 

18. Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers 0 0 0 0 0 0 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (2.779) (2.097.092) (5.014.572) (1.835.074) (731.412) (21.000.000) 

A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS (5.096.360) (15.525.852) (12.192.405) (4.258.220) (983.215) (49.411.000) 

21. Impost sobre beneficis 0 0 0 0 254.723 0 

A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (5.096.360) (15.525.852) (12.192.405) (4.258.220) (728.492) (49.411.000) 

RESULTAT DE L’EXERCICI (5.096.360) (15.525.852) (12.192.405) (4.258.220) (728.492) (49.411.000) 
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Quadre 3.4 

Comptes de pèrdues i guanys de 2014 SPTCV RTVV RCPN AGREGADO 

A) OPERACIONS CONTINUADES 
  

 
 

1. Ingressos de l’activitat pròpia 0 0 6.272.000 145.315.850 

2. Vendes i d’altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 0 669.096 0 123.673.490 

3. Variació d’existències de productes terminats i en curs 0 0 0 (59.081.534) 

4. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu 0 0 0 404.475 

5. Aprovisionaments 0 (252.062) (229.000) (46.699.023) 

6. D’altres ingressos de l’activitat 1.087.556 524.573 2.000 318.515.348 

7. Despeses de personal (717.889) (37.531.048) (651.000) (211.989.159) 

8. D’altres despeses d’explotació (11.730.247) (18.637.064) (4.420.000) (377.547.752) 

9. Amortització de l’immobilitzat (12.011.273) 0 (472.000) (188.246.866) 

10. Imputació de subvencions d’immobilitzat no financer i d’altres 0 0  25.554.977 

11. Excés de provisions 0 726.316  1.190.387 

12. Deterioració i resultat per alienació de l’immobilitzat 0 0  (35.296.065) 

13. D’altres resultats (6.699.859) 1.753.008  3.139.827 

A.1) EXCEDENT D’EXPLOTACIÓ (30.071.712) (52.747.180) 502.000 (301.066.045) 

14. Ingressos financers 10.574.727 78.455 76.000 13.493.380 

15. Despeses financeres (4.830.297) (704.123)  (79.177.644) 

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0 0  16.286 

17. Diferències de canvi 0 (1.394.050)  (1.423.141) 

18. Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers (16.519.723) 0  (46.580.433) 

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (10.775.293) (2.019.718) 76.000 (113.671.552) 

A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS (40.847.005) (54.766.899) 578.000 (414.737.597) 

21. Impost sobre beneficis 0 0 (200.000) (6.059.538) 

A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (40.847.005) (54.766.899) 378.000 (420.797.135) 

RESULTAT DE L’EXERCICI (40.847.005) (54.766.899) 378.000 (420.797.135) 
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3.4 Transferències de la Generalitat a les empreses públiques 

L’anàlisi de les transferències corrents i de capital consignades en la Llei 
6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici de 2014 (LPG2014), en favor de les empreses públiques, així com 
les obligacions reconegudes i els pagaments realitzats, obtinguts de la 
liquidació del pressupost de despeses del Compte de l’Administració de 
la Generalitat, permet ressaltar la informació següent: 

- L’LPG2014 preveu transferències corrents a empreses públiques de 
la Generalitat per 221.691.660 euros. A partir de l’execució del 
pressupost s’han reconegut a aquestes empreses obligacions per 
import de 320.017.655 euros, dels quals s’han pagat en l’exercici 
221.733.609 euros, que representa un 69,3% de les obligacions 
reconegudes. 

 Les entitats que han rebut els majors imports han sigut: FGV 
(130.816.710 euros), Grup RTVV (95.293.122 euros), IVAS (25.787.440 
euros), i AVT (20.251.899 euros). Aquestes han rebut el 85% del total 
de subvencions corrents concedides en l’exercici a les empreses 
públiques de la Generalitat. 

- Les transferències de capital previstes en l’LPG2014 han pujat a 
163.173.640 euros. L’import de les obligacions reconegudes durant 
l’exercici ha sigut de 141.022.106 euros, dels quals s’han pagat en 
l’exercici una xifra de 79.886.630 euros, que representa un 56,6% de 
les obligacions reconegudes. 

 Les entitats a les quals se’ls ha concedit un major volum d’aquestes 
subvencions han sigut: IVACE (73.294.720 euros), CIEGSA (26.013.05 
euros) i FGV (23.658.546 euros). L’import concedit a aquestes 
entitats representa un 87,2% del total concedit a les empreses 
públiques de la Generalitat. 

El quadre que figura tot seguit, que ha sigut realitzat per la Sindicatura 
de Comptes, per a cadascuna de les empreses públiques, mostra les 
transferències corrents i de capital consignades en l’LPG2014, així com 
les obligacions reconegudes i els pagaments realitzats, obtinguts de la 
liquidació del pressupost de despeses del Compte de l’Administració de 
la Generalitat. 
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EMPRESES 
PÚBLIQUES 

Subvencions corrents Subvencions de capital 

Consignació 
inicial 

LPGV2014 

Obligacions 
reconegudes Pagat 

Consignació 
inicial 

LPGV2014 

Obligacions 
reconegudes Pagat 

PME 40.000 43.958 0 0 0 0 

IVAS 25.787.440 25.787.440 19.016.687 360.000 360.000 159.075 

EIGE 0 75.420 0 3.250.000 5.358.274 4.406.318 

AVAP 645.770 645.770 397.098 18.200 18.200 1517 

IVACE 10.288.360 9.308.360 9.308.360 94.883.080 73.294.720 73.294.720 

EPSAR 0 0 0 1550.000 799.808 0 

CulturArts 15.490.000 19.500.000 8.161.363 3.150.000 4.435.250 750.000 

FGV 61.386.900 130.816.710 82.347.171 26.684.450 23.658.546 0 

IVF 2.516.020 2.498.020 451.703 664.860 301.097 0 

RTVV 283.100 1.077.093 0 0 0 0 

AVT 22.473.000 20.251.899 6.105.000 7.950.000 6.450.000 1.150.000 

IVAM 5.091.370 5.091.370 3.650.101 150.000 150.000 125.000 

CMPE 4.005.000 2.583.660 0 0 0 0 

CIEGSA 7.044.700 7.044.700 5.486.727 26.013.050 26.013.050 0 

RTVV, S.A. 66.640.000 95.293.122 86.809.399 1.500.000 183.161 0 

Total 221.691.660 320.017.655 221.733.609 163.173.640 141.022.106 79.886.630 

Quadre 4 

4. CONTROL FORMAL DELS COMPTES ANUALS DE LES EMPRESES 
PÚBLIQUES 

Els comptes de les empreses públiques s’han de retre a la Sindicatura de 
Comptes juntament amb l’informe d’auditoria de regularitat de la 
Intervenció General de la Generalitat, que té per objecte verificar si els 
comptes anuals representen en tots els aspecte significatius la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats de l’Entitat, i 
en el seu cas, l’execució del pressupost d’acord amb les normes i 
principis comptables i pressupostaris que hi són d’aplicació i contenen la 
informació necessària per a la seua interpretació i comprensió adequada. 

Els següents apartats recullen les conclusions dels onze informes 
d’auditoria que ha presentat la Intervenció General de la Generalitat a la 
Sindicatura de Comptes  

4.1 Patronat del Misteri d’Elx 

L’informe d’auditoria de la Intervenció General expressa una opinió 
favorable amb una excepció, que es refereix a què no està formalitzat 
jurídicament el dret derivat de la cessió d’ús del bé immoble on s’ubica la 
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seu social de l’empresa, i no es disposa de documentació acreditativa 
que justifique la seua valoració. 

4.2 Institut Valencià d’Acció Social 

L’informe d’auditoria expressa una opinió favorable, que conté cinc 
excepcions: 

- Pel que fa als béns rebuts en adscripció o cedits en ús, no ha sigut 
possible verificar la raó del valor net comptable a la data del 
tancament de l’exercici, dels quals estan registrats per 976 milers 
d’euros en l’epígraf “Concessions” de l’actiu del balanç. En el mateix 
sentit, tampoc no disposem d’informació sobre el valor comptable 
pel qual haurien d’incorporar-se els béns de la mateixa naturalesa 
registrats en l’epígraf “Immobilitzat material”, únicament pel valor 
de les ampliacions i millores realitzades per l’Entitat. 

- A la data de tancament de l’exercici no està comptabilitzat l’import 
de 459 milers d’euros que l’Entitat ha de tornar a la Generalitat, en 
aplicació del Decret 204/1990, de 26 de desembre, sobre 
reintegrament de transferències corrents i de capital, per excés de 
finançament rebut en l’exercici. 

- Del saldo pendent de cobrament d’Administracions Públiques, 2.021 
milers d’euros han sigut finançat amb entitats de crèdit mitjançant 
contractes d’operacions de gestió de pagaments sense recurs, per la 
qual cosa aquest import ha de donar-se de baixa, tant de l’epígraf 
“Deutors” de l’actiu, com de “Deutes a curt termini” del passiu del 
balanç. 

- En la memòria del comptes anuals no s’ha desglossat la totalitat 
dels saldos i transaccions amb parts vinculades, alhora que es 
produeixen omissions d’informació pel que fa a la comparabilitat 
de la integració d’AVAPSA en l’exercici anterior i una altra 
informació comparativa en les notes de diversos epígrafs. 

- Hi ha diversos procediments judicials per les reclamacions del 
personal dels quals es poden derivar passius addicionals, alhora 
que cap la possibilitat que es produïsquen reclamacions dels 
usuaris que han satisfet quotes registrades en l’epígraf d’ingressos. 

En l’informe hi ha, a més a més, un paràgraf d’èmfasi perquè l’Entitat 
presenta fons propis negatius, generats per dèficits d’explotació 
d’exercicis anteriors, i finança una part molt important de les seues 
operacions mitjançant les subvencions de la Generalitat. 
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4.3 Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 

L’informe d’auditoria de la Intervenció General expressa una opinió 
favorable amb les següents excepcions: 

- Hi ha diferències no conciliades en saldos significatius amb entitats 
vinculades que estan en procés de conciliació i compensació, a la 
data de tancament de l’exercici, en els epígrafs “Clients, empreses 
del grup i associades”, per 126.030 milers d’euros, i “Deutes amb 
empreses del grup i associades curt termini” per 36.196 milers 
d’euros. 

- No s’ha disposat dels comptes anuals auditades i formulades de 
dues societats participades per EIGE, per la qual cosa no s’ha pogut 
determinar el possible impacte en els comptes anuals de l’empresa. 

L’informe d’auditoria recull, a més a més, una incertesa, que no afecta 
l’opinió, pel que fa al calendari i les condicions de cobrament de saldos 
de 93.342 milers d’euros amb dues entitats locals, per obres 
d’infraestructura per al desenvolupament d’actuacions urbanístiques. 

4.4 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals realitzat per la Intervenció 
General mostra una opinió favorable amb una excepció, motivada per la 
circumstància que la Generalitat ha cedit temporalment i de forma 
gratuïta les instal·lacions on l’empresa desenvolupa la seua activitat, 
sense que s’haja registrat comptablement, quan hauria d’haver 
comptabilitzat el dret d’ús pel valor raonable del bé rebut, encara que no 
n’hi ha documentació suport. 

4.5 Institut Valencià de Competitivitat 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de la Intervenció General de la 
Generalitat presenta una opinió amb les excepcions següents: 

- En l’epígraf “Inversions immobiliàries” de l’actiu del balanç està 
comptabilitzat el valor net d’uns terrenys per un import de 3.250 
milers d’euros, encara que l’entitat noi a registrat la correcció sobre 
el dit valor, que es deriva del fet que en exercicis anteriors es van 
constituir de manera gratuïta drets de superfície a favor de tercers. 

- La resta del dit epígraf “Inversions immobiliàries”, que puja a 25.564 
milers d’euros, es correspon amb el valor net comptable de terrenys 
i construccions, de la naturalesa i destinació dels quals l’entitat no 
disposa d’informació suficient per determinar-ne el valor 
recuperable, atesa la naturalesa i destinació d’aquests terrenys i 
contruccions. 
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- En la data de tancament de l’exercici no es disposa d’informació 
suficient per determinar la correcció valorativa que pogués 
correspondre als actius següents del balanç: en l’epígraf 
“Immobilitzat material”, un import de 4.279 milers d’euros, que és 
el valor net comptable d’un edifici cedit gratuïtament a la Societat 
Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU (VAERSA); en 
l’epígraf “immobilitzat intangible”, la xifra de 20702 milers d’euros, 
que és el valor d’un terreny cedit per l’Ajuntament de Novelda; en 
l’epígraf “Immobilitzat material”, un total de 1.042 milers d’euros, 
que correspon a l’edifici seu d’AIDICO al Parc Teconològic de 
Paterna. 

- No s’ha pogut verificar la raonabilitat del saldo pendent de 
cobrament, a 31 de desembre de 2014, de l’epígraf “Deutors 
empreses del grup”, per import de 166.549 milers d’euros, perquè hi 
ha diferències no conciliades que afecten el dit saldo. 

En l’informe d’auditoria es recullen, addicionalment, els paràgrafs 
següents d’èmfasi, referits a la informació que es recull en diverses notes 
de la memòria dels comptes anuals: 

- En la nota 9 de la memòria s’indica que en l’epígraf “Inversions 
financeres a llarg termini” de l’actiu del balanç està registrat el 
crèdit a llarg termini amb la Societat Parc Empresarial de Sagunt, 
SL, participada per la Generalitat al 50%, que puja a 9.025 milers 
d’euros i va ser formalitzat en l’exercici 2011, novat en 2015 i amb 
venciment el 31 de maig de 2016. En la data de l’informe 
d’auditoria, el crèdit no ha sigut atés i la possibilitat de recuperar-lo 
depén de les dites aportacions. 

- En la nota 2.3 de la memòria s’expressa que l’entitat no genera els 
recursos necessaris per al compliment dels seus fins i rep de la 
Generalitat els fons necessaris per a aquest fi, de manera que la 
seua continuïtat depén de les dites aportacions. 

- En la nota 11 de la memòria es fa menció al fet que l’entitat 
desenvolupa part de la seua activitat en el mercat immobiliari 
espanyol, que ha experimentat una crisi profunda. En particular, hi 
ha una incertesa sobre la capacitat que puga realitzar un apart 
significativa de les existències que figuren registrades en el balanç, 
que són de cicle llarg, circumstància que afectarà, previsiblement, 
els nivells d’activitat i generació de resultats futurs. 

4.6 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals 

L’informe d’auditoria de la Intervenció General expressa una opinió 
favorable, encara que conté un excepció, perquè en l’epígraf “Deutors 
comercials i d’altres comptes per a cobrar” estan registrats deutes en 
concepte de cànon de sanejament facturat a usuaris, però l’absència de 
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conciliació individualitzada per deutor dels cobraments no permet 
concloure sobre la raó i naturalesa del dit saldo i de la provisió global 
realitzada, per import de 64.141,9 milers d’euros i 29.470,5 milers d’euros, 
respectivament. 

S’inclouen en l’esmentat informe d’auditoria, a més a més, els següents 
paràgrafs d’èmfasi, referits a la nota 2 de la memòria dels comptes 
anuals: 

- L’empresa té un fons de maniobra negatiu de 209.500.969,97 euros, 
derivat de l’elevat endeutament, per la qual cosa necessita el suport 
financer de les administracions que en depén. 

- Hi ha un ajust realitzat en “Deutors comercials i d’altres comptes 
per a cobrar”, amb motiu del registre de la deterioració de l’import 
de cànon de sanejament facturat i no recaptat, que correspon a 
l’exercici de 2010 i anteriors, les possibilitat de recaptació del qual 
són molt reduïdes, si tenim en compte el temps transcorregut des 
de la seua emissió. 

4.7 CulturArts Generalitat 

En l’informe d’auditoria dels comptes anuals de la Intervenció General de 
la Generalitat es presenta una opinió amb una excepció, que es refereix 
al fet que l’entitat no ha registrat comptablement, per no haver-se 
formalitzat jurídicament ni disposar de documentació acreditativa que 
en justifique la valoració, la cessió del dret d’ús dels immobles en els 
quals desenvolupa la seua activitat a la ciutat de València, que són la seu 
de l’administració, l’edifici Rialto i el Teatre Principal. El reconeixement 
d’aquests drets en els comptes anuals tindria un efecte significatiu, que 
no ha sigut possible quantificar. 

En l’informe d’auditoria es recull, així mateix, un paràgraf d’èmfasi, que 
es refereix a la nota 6 de la memòria dels comptes anuals, en la qual 
s’expressa que la Generalitat no ha formalitzat el dret d’ús en favor de 
l’entitat, sobre un edifici que aquesta utilitza com a arxiu fílmic i que 
està registrat en l’immobilitzat material, amb un valor net comptable de 
1.181 milers d’euros. 

4.8 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

L’informe d’auditoria de la Intervenció General expressa una opinió 
favorable, encara que conté una excepció per la falta d’inclusió de la 
provisió estimada de 13.479 milers d’euros, per les indemnitzacions del 
procediment d’acomiadament col·lectiu, formalitzat el 20 de febrer de 
2013. L’empresa ha registrat aquesta indemnització en els comptes 
anuals de l’exercici de 2013, dins de l’epígraf “Despeses de personal” del 
compte de pèrdues i guanys, per l’import de liquidació definitiva d’11.466 
milers d’euros. En la mesura que la meritació d’aquesta despesa 
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correspon a l’exercici de 2012, hauria d’augmentar les pèrdues 
acumulades en l’epígraf “Resultats negatius d’exercicis anteriors” del 
patrimoni net del balanç de l’exercici de 2013 i disminuir les pèrdues de 
l’epígraf “Resultat de l’exercici de 2913” en la dita quantitat. 

S’inclou en l’esmentat informe d’auditoria, a més a més, un paràgraf 
d’èmfasi, referit a la nota V.1.4 de la memòria dels comptes anuals, que 
indica que els ingressos obtinguts per FGV són insuficients per a cobrir 
les despeses de les seues operacions, i per a garantir-ne la continuïtat 
calen els recursos aportats per la Generalitat. 

4.9 Agència Valenciana del Turisme 

L’informe d’auditoria de la Intervenció General expressa una opinió 
favorable, encara que conté un paràgraf d’èmfasi que expressa que en la 
nota 3 de la memòria dels comptes anuals l’empresa indica que no 
genera recursos suficients per al compliment del seu objecte social, però 
rep de la Generalitat els fons necessaris per a això, per la qual cosa ha 
aplicat el principi d’empresa en funcionament. 

4.10 Institut Valencià d’Art Modern 

L’informe d’auditoria expressa una opinió favorable, però conté dues 
excepcions: 

- L’Institut no ha registrat comptablement el dret derivat de la cessió 
d’ús del bé immoble on s’ubica el centre Julio González perquè no 
està formalitzada jurídicament, ni disposen de documentació 
acreditativa que en justifique la valoració. 

- En l’epígraf “Immobilitzat intangible” de l’actiu del balanç l’Entitat 
té registrats 4.331.568 euros per l’import acumulat dels 
desemborsos realitzats en el projecte d’ampliació de l’IVAM. Com 
que les expectatives que el dit projecte es realitze són remotes, 
aquest import està deteriorat en la seua totalitat, i redueix el 
resultat de l’exercici. 

 L’informe recull, a més a més, un paràgraf d’èmfasi ja que la 
continuïtat de l’Entitat depén de les aportacions dels fons que rep 
de la Generalitat per al compliment del seu objecte social, atés que 
no genera els recursos suficients. 

4.11 Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU 

L’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General presenta una 
opinió favorable amb les següents excepcions: 
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- Els comptes anuals de l’exercici no recullen informació comparativa 
de l’estat d’ingressos i despeses reconegudes i de l’estat total de 
canvis del patrimoni net. 

- En la nota 8 de la memòria dels comptes anuals falta informació 
sobre la situació en què es troba el contracte amb Formula One 
Administration Limited, a la qual l’empresa s’ha vist vinculada pel 
procés de fusió amb l’entitat Valmor Sports, SL en l’exercici de 2012. 

- La nota 5 de la memòria dels comptes anuals presenta diversos 
errors de classificació, en la taula de moviments de l’exercici de 
2014, que impedeixen el seu enteniment. 

- Segons s’indica en les notes 1 i 5 de la memòria dels comptes 
anuals els terrenys sobre els quals l’empresa ha construït el circuit 
de velocitat de Xest són propietat de la Generalitat, sense que s’hi 
haja formalitzat cap cessió. 

- L’empresa ha de disminuir l’epígraf “Subvencions d’explotació”, 
incorporades al resultat de l’exercici dels compte de pèrdues i 
guanys, i incrementar-hi el resultat negatiu de l’exercici i l’epígraf 
“D’altres aportacions” del balanç en un import de 2.000.000 d’euros. 

- Manca d’informació sobre les possibles contingències que podrien 
derivar-se del fet que el Gran Premi de Fórmula 1 no s’ha celebrat a 
la ciutat de València en els exercicis de 2013 i 2014. 

 Aquesta contingència es deriva dels compromisos assumits per 
l’entitat en la fusió amb Valmor Sports, SL. 

- La societat va modificar de manera significativa els percentatges 
d’amortització d’alguns elements del seu immobilitzat material, 
sense comptar amb un estudi tècnic que justifique adequadament 
el canvi de criteri. 

L’informe d’auditoria expressa, a més a més, dos paràgrafs d’èmfasi 
relatius als següents temes que recull la memòria dels comptes anuals: 

- La nota 2.d de la memòria indica que el patrimoni net de l’empresa 
és inferior als dos terços del seu capital social, per la qual cosa 
l’hauria de reduir, d’acord amb l’article 327 de la Llei de Societats de 
Capital. 

- Hem constatat que, a la data d’emissió de l’informe d’auditoria, no 
havia conclòs l’expedient d’expropiació dels terrenys utilitzats per 
l’empresa, segons expressa la nota 5 de la memòria. 
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4.12 Construccions i Infraestructures Educatives de la GV 

En virtut del que estableix l’article 29 del 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, 
s’incorporaran la totalitat de les accions d’aquesta empresa a favor de 
l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE). Una vegada 
incorporades les accions, s’extingirà la Societat i la cessió global del seu 
actiu i passiu a favor de l’entitat indicada, sense practicar-ne liquidació. 

L’informe d’auditoria de la Intervenció General expressa una opinió 
favorable sense excepcions, encara que recull un paràgraf d’èmfasi, 
referit a la nota 2.3 de la memòria dels comptes anuals, en la qual indica 
que es desconeix la data en què s’extingirà l’empresa, mitjançant la 
cessió global del seu actiu i passiu a EIGE. 

4.13 Ciutat de la Llum, SAU 

L’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General no emet una 
opinió per l’efecte molt significatiu que representa la incertesa sobre la 
capacitat de l’empresa per a realitzar les operacions tendents a executar 
la decisió de la Comissió Europea de 8 de maig de 2012, confirmada per la 
sentència de 3 de juliol de 2014 del Tribunal General de la Unió Europea, 
que conclou que el finançament públic que concedeix la Generalitat, per 
import 265 milions d’euros i els incentius concedits a productors 
cinematogràfics, constitueixen ajudes incompatibles amb el mercat 
interior i han de ser tornades pel beneficiari, més els interessos des que 
van ser posades a la seua disposició. 

L’esmentat informe d’auditoria indica que els comptes anuals de 
l’empresa han sigut formulats amb criteris de liquidació, però no és 
possible determinar l’efecte que el desenllaç final del procés de licitació 
puga tenir sobre la realització dels actius materials, que figuren en el 
balanç amb un valor net comptable de 133.032 milers d’euros, i sobre la 
capacitat per a tornar les ajudes i incentius referits en el paràgraf 
anterior. 

4.14 Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

L’informe d’auditoria expressa una opinió favorable, encara que recull 
les següents excepcions: 

- La Generalitat és propietària d’alguns terrenys sobre els quals 
s’ubica el complex Ciutat de les Arts i de les Ciències, i l’empresa ha 
realitzat desemborsos per import de 31.284 milers d’euros, pel que 
fa a la seua adquisició i càrregues urbanístiques. A la data del 
tancament de l’exercici estava pendent de formalitzat la concessió 
d’aquests actius a l’empresa, per la qual cosa no és possible 
realitzar la seua valoració i adequat registre en els comptes anuals. 
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- En l’epígraf “Immobilitzat en curs i acomptes de l’immobilitzat 
material” de l’actiu del balanç, l’empresa manté registrat el cost de 
15 milions d’euros de l’avantprojecte realitzat per a la construcció 
de dues torres d’oficines en el complex. En la mesura que és molt 
probable que el projecte no es realitze, s’ha d’estimar que el dit 
import està deteriorat en la seua totalitat, i redueix el resultat 
d’exercicis anteriors. 

El citat informe expressa, a més a més, els següents paràgrafs d’èmfasi: 

- La nota 12.2 de la memòria dels comptes anuals indica que es 
desconeix el desenllaç de la demanda de l’empresa operadora de 
l’Oceanogràfic, sobre la compensació del saldo de crèdits recíprocs 
amb l’empresa per import de 8.245 milers d’euros. El febrer de 2015, 
d’altra banda, CACSA ha reclamat a l’operadora 40.374 milers 
d’euros, en concepte d’indemnitzacions per incompliment 
d’obligacions de manteniment i conservació i d’altres obligacions 
contractuals. 

- La nota 17 de la memòria indica que l’empresa ha contestat la 
demanda de reclamació interposada per Parques Reunidos 
València, SA i ha reconvingut sol·licitar una indemnització de 6.805 
milers d’euros, per l’incompliment de les obligacions de 
manteniment i conservació, així com una indemnització de 33.569 
milers d’euros per l’incompliment d’incorporar orques a 
l’Oceanogràfic. 

- A la data de tancament de l’exercici de 2014, el fons de maniobra és 
negatiu en 325 milions d’euros, i la nota 2.c de la memòria dels 
comptes anuals indica que la viabilitat de l’activitat de l’empresa 
depén del suport financer de la Generalitat, que està regulat per un 
conveni de 30 de març de 1999. 

- La nota 2.c de la memòria expressa que l’agost de 2014 es va licitar 
la gestió i explotació de les instal·lacions de l’Oceanogràfic i de 
l’Àgora, així com el suport per a la dinamització de la Ciutat de les 
Arts i de les Ciències. Una vegada terminat el procediment, es va 
signar el contracte amb l’empresa adjudicatària el dia 10 de juny de 
2015. 

4.15 Societat Projectes Temàtics de la CV, SAU 

L’article 100 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de 
Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, que 
modifica la Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures 
Fiscals de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial 
i Fundacional de la Generalitat, estableix que extingirà l’SPTCV, per 
qualsevulla de les formes previstes en la legislació vigent sobre societats 
mercantils i de modificacions estructurals d’aquestes societats. 
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En aquest sentit, en data 27 de juny de 2014, el Consell, en la seua 
condició de soci únic d’SPTCV, va acordar que l’extinció prevista en la 
dita Llei es durà a terme sense liquidació mitjançant la cessió global 
d’actius i passius i que s’iniciaran els tràmits necessaris per a portar-la a 
cap. 

L’informe d’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat no emet 
una opinió, per l’efecte molt significatiu que representa l’existència de 
les següents limitacions a l’abast: 

- No s’ha rebut comunicació sobre els saldos per préstecs rebuts i 
deute subrogat de la Generalitat, per sengles imports de 78,7 i 36,5 
milions d’euros. 

- Els comptes anuals de la filial Aeroport de Castelló, SL no han sigut 
sotmeses a auditoria, per la qual cosa no hi ha informació suficient 
que permeta avaluar la raó de la provisió per a riscos i despeses 
dotats per SPTCV a 31 de desembre, així com sobre la recuperació 
dels crèdits concedits dotats per l’Entitat en la seua relació amb 
aquesta societat. 

- No tenim informació per a avaluar els mateixos aspectes sobre la 
també participada Ciutat de la Llum, SA, pel que fa al desenllaç 
final del procés de liquidació i venda d’actius per l’execució d’una 
decisió de la Comissió Europea de 8 de maig de 2012, que conclou 
que el finançament públic concedit per la Generalitat, per import de 
265 milions d’euros, i els incentius concedits a productors 
cinematogràfics, constitueixen ajudes incompatibles amb el mercat 
interior i han de ser tornades pel beneficiari. 

- En l’epígraf “Immobilitzat material” de l’actiu del balanç figuren els 
costos incorreguts per la posada en marxa i obres de projectes en 
els quals no s’han realitzat inversions des d’exercicis anteriors que 
estan paralitzats actualment, per un import de 25,9 milions d’euros, 
que presenten indicis de deterioració, i havien d’haver efectuat les 
correccions valoratives que pertocaven, de les quals no és possible 
comptabilitzar-ne l’import. 

- Es desconeix el desenllaç i les conseqüències econòmiques de 
l’execució de la sentència dictada pel Tribunal Suprem que anul·la 
tota l’expropiació realitzada en els terrenys on s’ubica la Ciutat de 
la Llum, SAU, societat pública participada per l’SPTCV. 

- Es va concedir a la Ciutat de la Llum, SAU un préstec participatiu 
amb venciment que figura en l’epígraf “Inversions d’empreses del 
grup a llarg termini” de l’actiu del balanç, per un import total 
disposat de 95 milions d’euros, que hauria de figurar en l’epígraf 
“Inversions en empreses del grup a curt termini” de l’actiu corrent 
del balanç. 
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- La memòria presenta significatives insuficiències d’informació per 
a l’adequada interpretació dels comptes anuals. relativa a 
determinats consellers que també ho són de les societats públiques 
participades Ciutat de la Llum SAU o d’Aeroport de Castelló, SL, així 
com a possibles situacions de conflicte d’interessos. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals recullen, a més a més, els 
següents paràgrafs d’èmfasi, relatius a la informació que recullen els 
comptes anuals de l’exercici: 

- Les notes 1 i 2.d de la memòria indiquen que el patrimoni net de 
l’empresa és de 204,9 milions d’euros, circumstància que obliga a 
reduir el capital a fi de restablir l’equilibri patrimonial. Aquesta 
situació pot generar dubtes significatius sobre la capacitat de 
l’empresa per a continuar amb la seua activitat d’acord amb el 
principi d’empresa en funcionament, encara que està previst que la 
Generalitat continue prestant suport financer a SPTCV. 

- Els apartats g i j de la nota 14 de la memòria menciona l’existència 
de diversos contenciosos pendents de resolució amb l’Agència Estat 
de l’Administració Tributària, per un import d’1,6 milions d’euros, 
relacionats amb l’Impost sobre el Valor Afegit. 

4.16 Radiotelevisió Valenciana, SAU 

L’informe d’auditoria dels comtes anuals de la Intervenció General de la 
Generalitat presenta una opinió amb les excepcions següents: 

- La memòria dels comptes anuals no conté determinada informació 
requerida per la normativa vigent, en concret la referida per la 
normativa vigent, en concret la referida al període mitjà de 
pagament a proveïdors, l’alta direcció de la Societat i l’aportació no 
dinerària realitzada en l’ampliació de capital i a la fusió per 
absorció de Ràdio Autonomia Valenciana, SAU, realitzada en 
l’exercici 2013. 

- Una part significativa dels terrenys i construccions inclosos en el 
balanç, per un valor net comptable de 25.882 milers d’euros, es van 
incorporar a la societat mitjançant aportació no dinerària en 
l’operació d’ampliació de capital mencionada en el paràgraf 
anterior, que es va emmarcar dins del procés de reequilibri 
patrimonial de l’entitat i en la qual també es va produir la fusió per 
absorció de la societat indicada. No s’ha realitzat, però, la inscripció 
registral dels dits béns, que estan registrats en l’epígraf 
d’“Immobilitzat material i no és possible determinar-ne el valor de 
liquidació, quan el consell de liquidació finalitze aquest procés. 

- No s’ha pogut verificar la raonabilitat dels saldos a 31 de desembre 
de 2014 amb proveïdors i creditors, perquè no s’ha rebut suficient 
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nombre de respostes a la sol·licitud de confirmació. Tampoc no s’ha 
rebut confirmació actualitzada sobre els riscos associats als litigis 
en curs i els ajornaments de pagament realitzats a proveïdors. 

- No s’ha obtingut evidència per verificar la raonabilitat dels saldos 
dels epígrafs “Provisions a curt termini” i “Remuneracions pendents 
de pagament” del passiu corrent del balanç, així com de les 
“Despeses de personal” del compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici, per un imports, respectivament de 3.8000 milers d’euros, 
1.496 milers d’euros i 1.007 milers d’euros. 

En l’informe d’auditoria s’expressa, addicionalment, un paràgraf 
d’èmfasi, referit a les notes 1 i 13 de la memòria dels comptes anuals, en 
les quals s’indica que no és possible determinar les conseqüències que 
sobre el procés de liquidació de l’entitat i sobre els comptes anuals de 
l’exercici 2014 puga tenir la resolució del recurs interposat davant el 
Tribunal Constitucional, pel que fa a la constitucionalitat de la Llei 
4/2013, de 27 de novembre, així com la demanda d’impugnació de comiat 
col·lectiu interposada en la Sala Social de l’Audiència Nacional, pel que 
fa a l’expedient de regulació d’ocupació extintiu de la societat. 

En la dita Llei 4/2013, de 27 de novembre de la Generalitat, es va establir 
la supressió de la prestació dels serveis de radiodifusió i televisió d’àmbit 
autonòmic, com també la dissolució i liquidació de la societat, havent 
manifestat el seu suport financer per portar a terme el procés esmentat. 

5. INFORMACIÓ REBUDA EN COMPLIMENT DE L’ARTICLE 29 DE LA LLEI DE 
CONTRACTES DEL SECTOR PUBLIC 

L’article 29 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), el Text Refós 
de la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, estableix l’obligació de remetre determinada informació dels 
contractes formalitzats als òrgans de control extern, i per a regular 
aquesta obligació en l’àmbit del Sector Públic Valencià, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes va aprovar la Instrucció de 13 de setembre de 
2913. 

El citat precepte legal indica que dins dels tres mesos següents a la 
formalització de contracte, s’haurà de remetre al Tribunal de Comptes o 
òrgan extern de fiscalització de la comunitat autònoma, una còpia 
certificada del document en què s’hagués formalitzat aquell, 
acompanyada d’un extracte de l’expedient del qual es derive, sempre 
que la quantia del contracte excedisca de 600.000 euros, si es tracta 
d’obres, concessions d’obres públiques, gestió de serveis públics i 
contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat; de 
450.000 euros, si es tracta de subministraments; i de 150.000 euros en els 
serveis i en els contractes administratius especials. 
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Es comunicaran, a més a més, al Tribunal de Comptes o òrgan extern de 
fiscalització de la comunitat autònoma les modificacions, pròrrogues o 
variacions de terminis, les variacions de preu i l’import final, la nul·litat i 
l’extinció normal o anormal dels contractes indicats. 

Les esmentades previsions legislatives s’entrendran sense perjudici de 
les facultats del Tribunal de Comptes i, en el seu cas, dels corresponents 
òrgans de fiscalització externs de les comunitats autònomes per a 
reclamar totes les dades, documents i antecedents que estime pertinents 
pel que a als contractes de qualsevol naturalesa i quantia. 

L’anàlisi de la documentació remesa a la Sindicatura de comptes permet 
concloure que les empreses públiques que han complit amb la citada 
obligació de comunicar la informació contractual a la Sindicatura de 
Comptes són les següents: 

 
Institut Valencià d’Acció Social 

Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana 

CulturArts Generalitat 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

Agència Valenciana del Turisme 

Institut Valencià d’Art Modern 

Aeroport de Castelló, SL 

Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

Radiotelevisió Valenciana, SAU 

Quadre 5 

6. SEGUIMENT DE RECOMACIONS 

En compliment del que estableix l’article 11 de la Llei de Sindicatura de 
Comptes i en el Programa Anual d’Actuació de 2015, a data 16 d’abril de 
2015 es va sol·licitar als responsables de les empreses públiques de la 
Generalitat que comunicaren les mesures adoptades o en estudi per a 
esmenar les incidències assenyalades en l’informe de fiscalització de 
l’exercici de 2013. 

La resposta de les empreses a aquests requeriments ha permés el 
seguiment d’un significatiu nombre de conclusions generals i 
recomanacions per a la millora de la gestió, el detall de les quals es fa 
constar en els corresponents informes de cadascuna de les empreses 
públiques. 
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Pel que fa a les empreses que van ser sotmeses a control d’àrees 
significatives en la fiscalització de l’exercici de 2013 i que el 2014 s’han 
inclòs dins del control formal, a la data d’aprovació d’aquest Informe 
s’ha rebut contestació de l’Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS). 

L’esmentat escrit informa que s’han aplicat tres de les quatre 
recomanacions formulades, pel que fa al contingut de la memòria i la 
publicació de la memòria d’activitats, així com la gestió dels contractes i 
la comunicació de la informació contractual al Registre Oficial de 
Contractes. D’altra banda, s’argumenta que la plantilla de l’Entitat és 
reduïda i per això no es considera necessari formalitzar les funcions 
relatives a la gestió del perfil de contractant. 

7. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

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

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com dels respectius acords 
del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes en què tingué 
coneixement dels esborranys dels informes individuals de fiscalització 
corresponents a l’any 2014, els dits esborranys han sigut enviats als 
comptedants perquè, en els terminis concedits, hi formularen 
al·legacions. 

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

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

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

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

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

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Normes jurídiques aplicables 
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El règim jurídic de les empreses públiques de la Generalitat està 
determinat fonamentalment per la normativa que relacionem tot seguit: 

Normes generals 

- Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. 

- Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
per a l’exercici de 2014. 

- Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de Mesures Urgents contra la 
Morositat de les Administracions Públiques i de Suport a les Entitats 
Locals amb Problemes Financers. 

- Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat. 

- 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. 

- Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de 
desenvolupament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I 
i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012. 

- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei 
orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

- Decret Llei 7/2012, de 9 de març, que crea el Fons per al 
Finançament dels pagaments a proveïdors. 

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

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

- Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que aprova el Text 
Refós de la Llei de Societats de Capital. 
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- Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les 
societats mercantils. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

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

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

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la 
Generalitat, que aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de 
la Generalitat Valenciana. 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, General de Subvencions. 

- Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol, que aprova el Reglament del 
Registre Mercantil. 

- Decret 83/2012, d’1 de juliol, del Consell que aprova el Reglament de 
la Corporació Pública Empresarial Valenciana i que desenvolupa el 
Decret Llei 1/2011. 

- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, que desenvolupa les 
obligacions del subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012. 

- Acord de 6 de març de 2012, del Consell de Política Fiscal i 
Financera, que fixa les línies generals d’un mecanisme 
extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les 
comunitats autònomes. 

Normativa sobre contractació 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
modificada per la Llei 34/2010, de 5 d’agost. 

- Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en 
els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. 

- Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell, que distribueix 
competències en matèria de contractació centralitzada en l’àmbit 
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de l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i 
els ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, 
i que crea la Central de Compres de la Generalitat. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

- Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, que regula el 
procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea 
dels projectes de la Generalitat adreçats a establir, concedir o 
modificar ajudes públiques. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, que crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i que 
regula els registres oficials de contractes i de contractistes i 
empreses classificades de la Comunitat Valenciana i les garanties 
globals. 

- Ordre de 17 de juny de 2012, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, que dicta normes de funcionament i 
comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

- Ordre EHA/3479/2011, de 19 de desembre, que publica els límits dels 
distints tipus de contractes als efectes de la contractació del sector 
públic a partir de l’1 de gener de 2012. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació, que aprova la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

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

Normativa sobre comptabilitat 

- Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre, que aprova les normes 
per a formular els comptes anuals consolidats. 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, que aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Reial Decret 1515/2007, de 16 de novembre, que aprova el Pla 
General de Comptabilitat de les Petites i Mitjanes Empreses i els 
criteris comptables específics per a microempreses. 
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- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat, 
sobre reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Ordre EHA/733/2010, de 25 de març, que aprova aspectes 
comptables d’empreses públiques que operen en determinades 
circumstàncies. 

- Resolució de 18 d’octubre de 2013, de l’ICAC, sobre el marc 
d’informació financera quan no resulta adequada l’aplicació del 
principi d’empresa en funcionament. 

- Resolució de 18 de setembre de 2013, de l’ICAC, que dicta normes de 
registre i valoració i informació per a incloure en la memòria dels 
comptes anuals sobre la deterioració del valor dels actius. 

- Resolució de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC, sobre la informació 
que s’ha d’incorporar a la memòria dels comptes anuals pel que fa 
als ajornaments de pagament a proveïdors en operacions 
comercials. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de 
la Generalitat Valenciana, aclaridora del règim de comptabilitat i 
rendició de comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de la 
Generalitat i les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.  

 

 




