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1. LES ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

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

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

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

De caràcter general i pressupostària 

- Llei de la Generalitat 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos 
per l’exercici de 2014 (LPG2014). 

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

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern. 

- 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 (TRLHPG). 

Contractació 

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

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

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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- Articles 253 a 260, del Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny. Aquests preceptes regulen el finançament 
privat, d’altres fonts de finançament i l’ordre jurisdiccional 
competent, en relació amb el contracte de concessió d’obres 
públiques. 

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

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

- Ordre 11/2013, de 17 de juny, que dicta normes de funcionament i 
comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat (ROCG). 

- Ordre HAP/2425/2013, de 23 de desembre, per la qual es fan públic 
els límits dels distints tipus de contractes a partir del primer de 
gener de 2014. 

- 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. 

Comptabilitat 

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

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

Endeutament i estabilitat pressupostària 

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

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

Subvencions  

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

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

Personal 

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

1.2 Règim econòmic, financer i comptable 

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

Règim pressupostari 

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

Règim comptable 

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

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

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

- Ordre 21/2014, de 10 de desembre, del conseller d’Hisenda i 
Administració Pública, que regula les operacions de tancament de 
l’exercici de 2014 pel que fa a la comptabilitat de la Generalitat. 
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- Ordre 12/2013, de 16 de juliol, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, que dicta normes per a l’elaboració del 
pressupost de la Generalitat per a l’exercici de 2014. 

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

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

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

Règim d’intervenció i de control intern 

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

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

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

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Les entitats autònomes que preveu l’LPG2014 són les següents: 

Entitats administratives: 

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

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

Entitats de caràcter mercantil, industrial, financer i anàleg: 

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) 

- Institut Cartogràfic Valencià (ICV) 
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- Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) 

- Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) 

Un canvi important respecte a l'exercici de 2013 és que la Llei 5/2013 ha 
suprimit l’Agència Valenciana de Salut (AVS), que també era una entitat 
autònoma administrativa, si bé estava integrada pressupostàriament i 
comptablement en el Compte de l’Administració. 

D’acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix la seua Llei de 
creació, la Sindicatura de Comptes estableix anualment els ens que seran 
fiscalitzats i els tipus d’auditoria que cal realitzar, que pel que fa a 
l’exercici 2014 es mostra en el Programa Anual d’Actuació de 2015 
(PAA2015). Aquest PAA2015 estableix les següents precisions quant a la 
fiscalització de l’exercici de 2014 de les entitats autònomes: 

Fiscalitzacions especials: 

- AVFGA. Abast: tresoreria i subvencions. 

- SERVOF. Abast: subvencions. 

Els resultats d'aquestes dues fiscalitzacions figuren en els informes 
específics  que s'inclouen en aquest volum. 

Control formal de la rendició de comptes: 

Els objectius i l’abast d’aquesta modalitat de control es determinen en la 
secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, publicat en la seu 
electrònica d’aquesta Institució.  

Els resultats d’aquest control sobre les entitats autònomes, per a les 
quals no es realitza una fiscalització específica, s’inclouen en el següent 
apartat 4. 

3. COMPTES RETUTS PER LES ENTITATS AUTÒNOMES 

3.1 Composició dels comptes anuals 

Els comptes retuts per les entitats autònomes són documents que 
formen part del Compte General de la Generalitat, que va ser presentat 
en aquesta Sindicatura el 30 de juny de 2015, a través de la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG), i comprenen els comptes de les sis 
entitats detallades en l’apartat anterior. 

No obstant això, la IGG no ha retut els informes d'auditoria dels comptes 
anuals de cap entitat autònoma no administrativa, fet que implica un 
incompliment de l'article 62.bis.3 del TRLHPG. 
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Posteriorment, el 24 de novembre de 2015, la IGG ha retut els informes 
relatius a l'AVFGA. 

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

Tots els comptes retuts per les entitats autònomes s’adjunten 
íntegrament, en format digital, en l’annex I d’aquest Informe. 

3.2  Balanços a 31 de desembre de 2014 

El quadre següent mostra els balanços individuals a 31 de desembre de 
2014 segons els comptes anuals retuts per les entitats autònomes. Una 
agregació d’aquests figura en l’última columna. 
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BALANÇOS INDIVIDUALS I AGREGAT DE LES ENTITATS AUTÒNOMES. EXERCICI DE 2014 

 
 SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Immobilitzat 105.516.026 580.504 4.706.547 1.749.723 23.346.287 23.564.212 159.463.299 

I. Inversiones destinades a l’ús general 21.225 - 4.691.735 - - - 4.712.960 

II. Immobilitzacions immaterials 2.488.250 - 11.514 52.080 705.745 44.206 3.301.795 

III. Immobilitzacions materials 103.006.551 580.504 3.298 1.697.643 22.640.542 23.520.006 151.448.544 

C) Actiu circulant 258.258.647 744.725 93.702.485 241.025 6.389.290 5.206.897 364.543.069 

I. Existències - - - 3.921 105.302 15.333 124.556 

II. Deutors 238.462.180 787 91.625.470 59.380 3.912.384 4.057.323 338.117.524 

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

IV. Tresoreria 19.796.467 743.938 2.077.015 177.724 2.371.003 1.134.241 26.300.388 

Total actiu 363.774.673 1.325.229 98.409.032 1.990.748 29.735.577 28.771.109 524.006.368 

 
       

A) Fons propis 259.016.406 528.966 69.282.217 1.753.644 23.928.735 9.730.858 364.240.826 

I. Patrimoni - - (12.529.292) 1.721.364 31.546.274 11.195.706 31.934.052 

II. Reserves - - - 452.102 - - 452.102 

III. Resultats d’exercicis anteriors 202.940.916 661.629 32.510.005 - (6.233.529) (1.698.976) 228.180.045 

IV. Resultat de l’exercici 56.075.490 (132.663) 49.301.504 (419.822) (1.384.010) 234.128 103.674.627 

B) Provisions per a riscos i despeses - - 6.000.000 - - - 6.000.000 

C) Creditors a llarg termini - - - - - 75.720 75.720 

D) Creditors a curt termini 104.758.267 796.263 23.126.815 237.104 5.806.842 18.964.531 153.689.822 

I. Creditors pressupostaris 22.358.144 68.630 19.931.844 27.073 506.739 4.962.854 47.855.284 

II. Creditors no pressupostaris 499.097 337.991 379.231 21 368 13.877.459 15.094.167 

III. Administracions públiques 3.237.180 389.483 21.621 158.355 3.242.669 104.617 7.153.925 

IV. Credit. admin. rec. altres admin. públ. - - 1.875.325 - - - 1.875.325 

V. D’altres creditors 78.663.846 159 918.794 51.655 2.057.066 19.601 81.711.121 

Total passiu 363.774.673 1.325.229 98.409.032 1.990.748 29.735.577 28.771.109 524.006.368 

Quadre 1 
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3.3 Comptes del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici de 2014 

El quadre següent mostra els comptes del resultat econòmic i 
patrimonial individual de l’exercici de 2014 segons els comptes anuals 
retuts per les entitats autònomes. Una agregació d’aquests figura en 
l’última columna. 
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COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC I PATRIMONIAL DE LES ENTITATS AUTÒNOMES. EXERCICI DE 2014 

 

 SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Ingressos        
1. Vendes i prestacions de serveis - - - - - 3.758.252 3.758.252 

3. D’altres ingressos de gestió ordinària 7.814.503 140.992 1.929.786 4.441 198.925 1.123.533 11.212.180 

a) Ingressos tributaris - - - - - 1.102.974 1.102.974 

b) Reintegraments 5.931.817 137.085 1.485.373 - 91.604 2.265 7.648.144 

c) Altres ingressos de gestió corrent 1.180.495 - 316.502 4.441 106.892 17.580 1.625.910 

f) Altres interessos i ingressos assimilats 702.191 3.907 127.911 - 429 714 835.152 

4. Transferències i subvencions 225.841.549 7.036.125 257.994.555 1.182.179 14.043.835 7.602.687 513.700.930 

5. Guanys i ingressos extraordinaris 3.863.111 - 1.119.197 - - 3.866 4.986.174 

Total ingressos 237.519.163 7.177.117 261.043.538 1.186.620 14.242.760 12.488.338 533.657.536 

B) Despeses 
       

2. Aprovisionaments - - - - 1.550.651 956.120 2.506.771 

3. D’altres despeses de gestió ordinària 60.207.166 7.296.329 1.194.253 1.469.130 13.749.483 10.675.185 94.591.546 

a) Despeses de personal 49.944.771 6.482.354 836.177 990.628 9.723.557 4.980.400 72.957.887 

b) Prestacions socials - - - - - - - 

c) Dotacions per a amortització d’immobilitzat - 203.035 5.854 429.626 1.968.266 633.443 3.240.224 

d) Variació de provisions de tràfic 1.358.112 - 23.696 - - - 1.381.808 

e) D’altres despeses de gestió corrent 8.768.581 610.940 280.251 48.876 2.053.114 5.013.149 16.774.911 

f) Despeses financeres i assimilables  135.702 - 48.275 - 4.546 48.193 236.716 

4. Transferències i subvencions 72.056.046 13.451 197.791.034 137.312 309.086 622.421 270.929.350 

5. Pèrdues i despeses extraordinàries. 49.180.461 - 12.756.747 - 17.550 483 61.955.241 

Total despeses 181.443.673 7.309.780 211.742.034 1.606.442 15.626.770 12.254.209 429.982.908 
        

Resultat de l'exercici: 56.075.490 (132.663) 49.301.504 (419.822) (1.384.010) 234.129 103.674.628 

Quadre 2 



Introducció dels informes de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici 2014 

17 
 

3.4 Liquidacions dels pressupostos de l’exercici de 2014 

El següent quadre mostra les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 
de 2014 segons els comptes anuals retuts per les entitats autònomes. 
Una agregació d’aquests figura en l’última columna. 
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  LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS AUTÒNOMES. EXERCICI DE 2014  
 

Drets reconeguts SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

III Taxes i d’altres ingressos 7.804.387 137.085 1.910.810 4.213 91.604 1.282.790 11.230.889 

IV Transferències corrents 222.406.858 6.808.404 172.715.107 1.205.000 11.676.725 7.502.187 422.314.281 

V Ingressos patrimonials 10.116 3.907 13.458 227 107.321 14.814 149.843 

VII Transferències de capital 3.434.691 227721 85.279.448 90.000 5.406.404 100.500 94.538.764 

Total 233.656.052 7.177.117 259.918.823 1.299.440 17.282.054 8.900.291 528.233.777 
        

Obligacions reconegudes SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

I Despeses de personal 49.944.771 6.482.354 836.176 990.628 6.816.907 4.980.400 70.051.236 

II Despeses de funcionament 8.904.533 618.178 6.221.064 48.876 1.688.962 2.196.268 19.677.881 

III Despeses financeres 135.702 - 48.275 - 4.546 44.823 233.346 

IV Transferències corrents 71.666.805 13.451 150.822.811 137.312 309.086 612.421 223.561.886 

VI Inversions reals 1.454.625 63.134 1.983.506 9.803 5.423.259 1.915.763 10.850.090 

VII Transferències de capital 389.241 - 46.968.223 - - 31.570 47.389.034 

Total 132.495.677 7.177.117 206.880.055 1.186.619 14.242.760 9.781.245 371.763.473 

        
1. (+) Operacions no financeres 101.160.375 - 53.038.768 112.821 2.932.498 (880.954) 156.363.508 

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

3. (+) Operacions comercials - - - - 106.796 (180.230) (73.434) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 101.160.375 - 53.038.768 112.821 3.039.294 (1.061.184) 156.290.074 

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

5. (-) Desviacions de finançament positives de l’exercici 114.256.815 - 55.129.136 - 7.737 - 169.393.688 

6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici 13.106.556 - 13.246.532 - - 1.698.937 28.052.025 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 10.116 - 11.156.164 112.821 3.031.557 637.753 14.948.411 

Quadre 3 
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3.5 Transferències i subvencions de la Generalitat 

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

 

2014 SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

Transferències corrents        

Crèdits autoritzats  68.674.220 10.558.260 7.000.510 1.205.000 - 8.925.630 96.363.620 

Obligacions reconegudes 68.674.220 10.558.260 7.000.510 1.205.000 - 8.925.630 96.363.620 

Pagaments realitzats 1.182.480 1.513.460 800.000 1.205.000 - 5.883.758 10.584.698 

Transferències de capital        

Crèdits autoritzats  2.910.500 190.000 14.040.640 50.000 13.732.258 100.500 31.023.898 

Obligacions reconegudes 2.910.500 190.000 14.040.640 50.000 13.732.258 100.500 31.023.898 

Pagaments realitzats 727.625 15.833 4.640 11.307 10.100.430 100.500 10.960.335 

Quadre 4 

El 2014, els crèdits autoritzats per a transferències corrents han pujat a 
96.363.620 euros, que s’han reconegut totalment al tancament de 
l’exercici, amb un grau d’execució ha sigut del 100%. Els pagaments han 
sumat 10.584.698 euros, import que representa un grau de compliment 
del 11,0%. 

Pel que fa a les transferències de capital, els crèdits autoritzats són de 
31.023.898 euros, que s’han reconegut totalment al tancament de 
l’exercici, amb un grau d’execució del 100%. Els pagaments han sumat 
10.960.335 euros, import que representa un grau de compliment del 
35,3%. 

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

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Entitats sotmeses a control formal 

Les entitats autònomes sotmeses al nivell de control formal de la 
rendició de comptes de l’exercici de 2014 són les següents: 

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

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

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

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

4.2 Treball realitzat en el control formal 

D’acord amb la secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, la 
fiscalització sobre les entitats incloses en el control formal ha consistit a 
comprovar que els seus comptes anuals de l’exercici de 2014: 

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

b) Han sigut formulats i aprovats pels òrgans competents de cada 
entitat, dins dels terminis establits. 

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

El treball realitzat ha comprés també l’anàlisi dels informes de la IGG i de 
les excepcions, en cas que n’hi haja hagut. 

Pel que fa al seguiment d’incidències de l’Informe de 2013 (apartat 8 del 
PAA2015), aquestes entitats van ser sotmeses a control formal en el dit 
any, en el qual no es van posar de manifest incidències significatives. 

4.3  Conclusions generals 

Com a resultat del control formal efectuat sobre els comptes anuals 
retuts per les entitats autònomes INVASSAT, ICV, IVIA i IVAJ, no s’han 
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posat de manifest incidències significatives, tot i que hi hem 
d’assenyalar les circumstàncies següents: 

- En els comptes anuals de les entitats ICV i IVAJ no es mencionen les 
dates i òrgans que els han formulat i aprovat, tot i que, a sol·licitud 
d’aquesta Sindicatura, les dues entitats han remés la documentació 
acreditativa quant a l’aprovació. 

- Els comptes anuals retuts de l’IVIA estaven pendents que els 
aprovés el seu Consell Rector. 

5. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

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

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com dels respectius acords 
del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes en què tingué 
coneixement dels esborranys dels informes individuals de fiscalització 
corresponents a l’any 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. 

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. 




