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1. ASPECTES LEGALS DE LA FISCALITZACIÓ 

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

2. COMPTE GENERAL DE LA GENERALITAT 

El Compte General de la Generalitat de l’exercici de 2014, segons els 
articles 135 i 3 de la Llei 1/2015 d'Hisenda Pública de la Generalitat, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions, estarà format pels 
documents següents: 

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

b) Els comptes retuts per la resta de subjectes integrats en el sector 
públic administratiu de la Generalitat: 

 - Organismes autònoms 

 - Institucions de la Generalitat (article 20.3 de l'Estatut) 

 - Consorcis 

c) Els comptes retuts pels subjectes integrats en el sector públic 
empresarial i fundacional: 

 - Entitats públiques empresarials 

 - Societats mercantils 

 - Fundacions del sector públic de la Generalitat 

 - Altres entitats no administratives 

Així mateix, d'acord amb la mateixa norma, s'adjuntaran al Compte 
General de la Generalitat de cada exercici els comptes de les universitats 
públiques valencianes. 

El Compte General de la Generalitat haurà de subministrar informació 
sobre: 

a) La situació econòmica, financera i patrimonial del sector públic de 
la Generalitat. 

b) Els resultats economicopatrimonials de l'exercici. 

c) L'execució i liquidació dels pressupostos i el grau de realització 
dels objectius 

En compliment de l’article 141 de la Llei 1/2015 i en diversos lliuraments 
complementaris, la Intervenció General va presentar a la Sindicatura el 
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Compte General de la Generalitat, format pels comptes individuals dels 
ens que integren la Generalitat que, a 31 de desembre de 2014, eren els 
següents: 

a) L’Administració de la Generalitat 

b) Les entitats autònomes de caràcter administratiu: 

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

- Servei Valencià d’Ocupació i Formació 

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

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

- Institut Cartogràfic Valencià 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries 

- Institut Valencià de la Joventut 

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

- Aeroport de Castelló, SL 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

- Agència Valenciana del Turisme 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU 

- Ciutat de la Llum, SAU 

- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SAU 

- CulturArts Generalitat 

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana 

- Radiotelevisió Valenciana, SAU, en liquidació 

- Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 

- Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, SL 

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

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- Institut Valencià d'Acció Social 

- Institut Valencià d’Art Modern 

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

- Institut Valencià de Finances 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SAU 
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- Patronat del Misteri d'Elx 

- Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU 

Reciclatge de Residus la Marina Alta, SA 

Reciclats i Compostatge “Piedra Negra”, SA 

e) Fundacions del sector públic de la Generalitat 

- Fundació CV–Regió Europea 

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

- Fundació de la CV. La Llum de les Imatges 

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

- Fundació de la CV per a la Investigació Agroalimentària 

- Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de la CV 

- Fundació per al Foment dels Estudis Superiors de la CV 

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

- Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 
Biomèdica de la CV 

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

- Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la CV 

- Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum 

Separadament del Compte General de la Generalitat, s'han presentat els 
comptes dels consorcis participats majoritàriament per l'Administració 
del Consell o les seues entitats autònomes. D'acord amb la Llei 6/2013, de 
26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici de 
2014, aquests consorcis són: 

- Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana  

- Consorci Hospitalari Provincial de Castelló  

- Consorci Gestió del Centre de Artesania de la CV 

- Consorci Hospital General Universitari de València  

- Consorci Espacial Valencià, Val Space Consortium  

Totes les anteriors sumen 48 entitats, que formen part de la Generalitat, 
subjectes a fiscalització. Aquesta xifra representa aproximadament la 
meitat de les existents cinc anys enrere. 
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Els comptes anuals de les anteriors entitats juntament amb els informes 
d'auditoria que, si s'escau, haja emès la Intervenció General i auditors 
privats són accessibles en la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i 
Administració Pública. També s'adjunten com a annexos al present 
Informe. 

Les incidències que, si és el cas, s'hi hagen pogut produir en la rendició 
de comptes, les destaquem en les introduccions als distints volums 
d'aquest Informe i, si s'escau, en els respectius informes de fiscalització 
individuals. 

D'acord amb l'article 1.2 de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat, els pressupostos de la Generalitat per a 
l'exercici de 2014, són el resultat de la integració dels pressupostos 
següents: 

a) El del sector Administració General de la Generalitat 

b) Els de les entitats autònomes de la Generalitat 

c) Els de les societats mercantils de la Generalitat 

d) Els de les entitats de dret públic de la Generalitat 

e) Els de les fundacions públiques de la Generalitat 

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

Els pressupostos inicials agregats de despeses, segons la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat de 2014, es resumeixen així, en milions 
d'euros: 
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Administració 
Generalitat 

Entitats 
autònomes 

Empreses 
públiques (1) 

Fundacions 
públiques 

Consorcis 

Despeses personal 4.944,5 81,2 203,9 32,8 162,0 

Despeses funcionament 2.854,5 29,9 386,2 25,0 116,4 

Despeses financeres 1.243,3 0,2 67,1 0,2 3,5 

Transferències corrents 2.271,2 272,8 2,8 0,0 1,0 

Inversions reals 316,7 13,6 123,3 12,9 10,2 

Transferències de capital 812,3 82,5 37,8 0,0 0,0 

Actius financers 191,1 0,0 222,4 0,0 0,0 

Passius financers 2.944,3 0,0 186,0 0,1 4,4 

Total pressupost 2014 16.034,9 480,1 1.229,5 71,1 297,6 

Total pressupost 2013 12.784,9 357,5 1.324,2 83,5 273,7 

Variació 2014/2013 25,4% 34,3% -7,2% -14,9% 8,7% 

(1) Societats mercantils i ens de dret públic 

Quadre 1 

Així mateix, d'acord amb els articles 135.2 de la Llei 1/2015, d'Hisenda 
Pública de la Generalitat, s'adjunten al Compte General de la Generalitat 
de cada exercici els comptes de les universitats publiques valencianes, 
integrades per: 

- Universitat de València 

- Universitat Politècnica de València 

- Universitat d’Alacant 

- Universitat Jaume I 

- Universitat Miguel Hernández d’Elx 

3. PRINCIPIS APLICABLES A LA INFORMACIÓ FINANCERA I A LA GESTIÓ 
DELS RECURSOS PÚBLICS 

La gestió dels recursos públics està subjecta als següents principis: 

Principi de legalitat 

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

Principis comptables 

La comptabilitat del sector públic de la Generalitat es configura com un 
sistema d'informació economicofinancera i pressupostària que té per 
objecte mostrar, mitjançant estats i informes, la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l'execució del 
pressupost de cada una de les entitats que l'integren, mitjançant 
l'aplicació dels principis comptables establits en la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. 

Principi d’estabilitat pressupostària 

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

Principis d’eficàcia, eficiència i economia 

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

Principi de transparència 

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

La nova Llei 172015, d'Hisenda Pública, estableix en el seu article 24 que: 
La programació pressupostària de la Generalitat es regirà pels principis 
d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, plurianualitat, 
transparència, eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics, 
responsabilitat i lleialtat institucional. 

4. OBJECTIUS I ABAST GENERAL DE LA FISCALITZACIÓ 

4.1 Objectius generals 

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la 
Generalitat efectuada per la Sindicatura de Comptes es troben establits 
en l’article 8.3 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, segons el qual, els 
informes hauran de: 
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a) Determinar si la informació financera es presenta adequadament, d’acord 
amb els principis comptables que hi són d’aplicació. 

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

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

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

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

Segons la Llei de la Sindicatura de Comptes l’activitat fiscalitzadora, que 
comprèn els quatre tipus d’auditoria indicats, ha de realitzar-se sobre el 
conjunt del sector públic valencià (article 1) que bàsicament inclou la 
Generalitat, formada pel conjunt d’institucions detallat en l'apartat 2 
anterior (objecte del present Informe de fiscalització), i les entitats locals 
(article 2.1.b de la mateixa Llei). 

D'acord amb els objectius generals indicats, el treball de fiscalització del 
Compte General de la Generalitat, s'ha planificat i realitzat per a obtenir 
evidència suficient i adequada i emetre'n les conclusions, recomanacions 
i comentaris que es recullen en els diferents informes individuals. 

En 2014, les Institucions de Control Extern (ICEX) espanyoles van aprovar 
els principis fonamentals de fiscalització denominades ISAI-ES, basades 
en les NIA-ES (normes internacionals d'auditoria aplicables a Espanya) i 
en les ISSAI (normes d'auditoria de l'Organització Internacional 
d'Entitats Fiscalitzadores Superiors). 

Encara que aquestes normes no han presentat cap canvi substancial en 
la metodologia de treball de la Sindicatura, han comportat la necessitat 
d'adaptar l'estructura dels informes de fiscalització a l'establida en les 
dites normes. Amb la nova estructura es pretén comunicar els resultats 
de les fiscalitzacions  d'una forma més clara i comprensible per als 
destinataris dels informes. 

El treball s'ha dut a terme d'acord amb els esmentats principis 
fonamentals de fiscalització (ISSAI-ES) i amb les "Normes tècniques de 
fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el 
Manual de fiscalització publicat en la seu electrònica de la Sindicatura. Per 
tant, no ha inclòs una revisió detallada de totes les transaccions, sinó 
que ha comprés totes aquelles proves selectives, revisions de 
procediments, de registres i antecedents i altres tècniques habituals 
d'auditoria que s'han considerat necessàries en cada circumstància, en 
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funció dels objectius perseguits, considerant també la importància 
relativa de les incidències detectades. 

4.2 Abast general de la fiscalització de regularitat 

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

El Consell de la Sindicatura va aprovar el 18 de desembre de 2014 i va 
trametre a les Corts el 9 de gener de 2015, el Programa Anual d'Actuació 
de 2015, en el qual es determinaven els ens que s'havien de fiscalitzar, 
tipus d'auditoria que calia realitzar i l'abast de cada fiscalització. 

Hem fiscalitzat els ens següents, amb indicació del seu pressupost per a 
2014, en milions d'euros: 

 

Administració  

Compte de l'Administració 16.034,9 

Entitats autònomes  

Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 214,6 

Servei Valencià d'Ocupació i Formació 227,0 

Empresas públiques   

Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. 218,6 

EP de Sanejament d'Aigües Residuals de la CV. 231,8 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 142,2 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial  

Institut Valencià de Finances 
103,9 

VAERSA 74,5 

Entitat d'Infraestructures de la Generalitat 53,0 

Institut Valencià d'Acció Social 36,0 

CulturArts Generalitat 20,9 

Desenvolupaments Urbans per a Habitatges 
Protegits, SL 

n/d 

Fundacions públiques  

Consorcis  

Consorci Hospital General Universitari de València 215,4 
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Les àrees fiscalitzades en cada cas s'indiquen detalladament en els 
respectius informes de fiscalització. 

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

Els comptes anuals complets de tots els ens, juntament amb els informes 
d’auditoria de la Intervenció, s’inclouen en els annexos dels respectius 
volums de l’Informe de fiscalització.  

Addicionalment, la informació continguda en aquests comptes anuals 
s’ha enregistrat en la Base de Dades Econòmics del Sector Públic Autonòmic 
Valencià, d’on s’han obtingut les dades per a elaborar els quadres amb la 
informació econòmica i financera de les introduccions als distints 
volums del present Informe de fiscalització. 

4.3 Auditoria operativa i informes especials 

D’acord amb el que preveu el Programa Anual d'Actuació de 2015, s'han 
realitzat diverses auditories operatives i informes especials, alguns dels 
quals tenen un abast plurianual, i estan en curs d'execució, per això no 
estan inclosos en aquest Informe. 

En 2015 s’han emès els informes següents: 

- Gestió de la prestació farmacèutica: la recepta electrònica. Auditoria 
dels sistemes d'informació i de control intern. Exercici de 2014. 

- Informe especial sobre la contractació de l'Administració de la 
Generalitat. Exercici de 2014. 

- Fiscalització de les despeses de personal del Compte de 
l'Administració de la Generalitat de l'exercici de 2014. 

- Auditoria operativa sobre l'ordenació i prestacions de la 
dependència: Avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i 
economia del programa pressupostari 313.70. Exercicis de 2012-
2014. 

- Auditoria operativa de l'ensenyament primari: avaluació amb 
criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 
422.20. Exercicis 2009-2013. 
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- Fiscalització de les comandes de gestió de la Generalitat ordenades 
en l'exercici de 2013 i executades en 2013 i 2014. 

5. CONCLUSIONS GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ DEL COMPTE 
GENERAL DE LA GENERALITAT DE L’EXERCICI DE 2014 

Com a conseqüència de la fiscalització del Compte General de la 
Generalitat de l’exercici de 2014 efectuada per aquesta Sindicatura de 
Comptes, posem de manifest les següents conclusions generals: 

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

 Com a resultat del treball efectuat, i amb els objectius i l’abast 
general que assenyalem en l’apartat 4 anterior i els particulars que 
es fixen en els respectius informes individuals de fiscalització, el 
Compte General de la Generalitat de l’exercici de 2014 format pels 
documents que indiquen els articles 135 i 3 de la Llei 1/2015 
d’Hisenda Pública de la Generalitat, del Sector Públic Instrumental i 
de Subvencions i que hem detallat en l’apartat 2 anterior, presenta, 
en general, la informació d’acord amb els principis comptables i 
amb la normativa legal aplicable, amb les reserves i excepcions que, 
si és el cas, apareixen convenientment detallades en les 
conclusions dels diferents informes individuals de fiscalització del 
sector públic autonòmic. 

b) Pel que fa a les situacions de responsabilitat comptable 

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

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

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

- Que la tal acció o omissió culpable vulnere les lleis reguladores 
del règim pressupostari i comptable que resulten aplicables a 
les entitats del sector públic que es tracte o, si és el cas, als 
perceptors de subvencions, crèdits, avals o d’altres ajudes 
provinents del dit sector. 
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- Que s’haja produït un dany o menyscabament efectiu i 
avaluable en cabals o efectes públics. 

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

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

 Aquesta Institució, —d’acord amb el contingut dels diversos 
informes individuals que componen aquest Informe, amb l’anàlisi 
de la documentació revisada, tenint en compte els abasts 
expressats en aquells informes i en l’exercici de la funció 
fiscalitzadora—, no ha trobat situacions en les quals pogueren 
concórrer les característiques bàsiques de la responsabilitat 
comptable, segons queda regulat en la secció 1240 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes, excepte les que pogueren 
derivar dels fets posats de manifest en l'informe de CACSA. 

 Atès que aquesta Sindicatura no té competències jurisdiccionals i 
en compliment de l'article 4t.u de la Llei de la Sindicatura de 
Comptes, tots els informes de fiscalització són tramesos al Tribunal 
de Comptes a tal efecte. 

 Per a millorar la tramitació i establir les vies formals de 
comunicació a la Fiscalia del Tribunal de Comptes d'aquells casos 
en què s'havia observat algun tipus de responsabilitat, el 10 de 
març de 2015 es va signar el "Protocol d'actuació entre la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i la Fiscalia del 
Tribunal de Comptes per a millorar-ne la coordinació i 
col·laboració" que es pot consultar en la pàgina web de la 
Sindicatura. 

c) Quant a la gestió dels recursos humans, materials i dels fons 
pressupostaris de forma econòmica i eficient i grau d’eficàcia en la 
consecució dels objectius previstos 

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

 No obstant això, els informes d'auditoria operativa, apleguen el 
treball realitzat per la Sindicatura en aquesta matèria. 
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6. RESUM I ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS SORGITS EN LA 
FISCALITZACIÓ 

En l'informe del Compte de l'Administració expressem una sèrie 
d'excepcions a l'opinió d'auditoria financera, la síntesi de les quals és la 
següent: 

a) No ha sigut possible verificar el saldo de l'immobilitzat del balanç a 
31 de desembre de 2014 que puja a 18.610,9 milions d'euros ni el seu 
impacte en el compte del resultat econòmic i patrimonial. 

 La comptabilitat dels col·legis i els seus equipaments, construïts per 
l'empresa pública CIEGSA, no ha sigut adequada i estan 
infravalorats els comptes "Altre immobilitzat material" en 2.148,0 
milions d'euros i "Resultats d'exercicis anteriors" en 2.378,8 milions 
d'euros. Els "Resultats de l'exercici" haurien de recollir una menor 
despesa per 230,6 milions d'euros. 

b) Els comptes no registren 148,5 milions d'euros d'estimació 
addicional d'interessos de demora meritats al tancament de 
l'exercici 2014. 

c) La comptabilitat dels convenis amb l'FMI i amb les universitats 
públiques comportaria un passiu addicional de 767,9 milions 
d'euros. 

d) L'epígraf "Creditors no pressupostaris" del balanç recull 432,9 
milions d'euros corresponents a "Convenis deute sanitari" que 
haurien de reclassificar-se a comptes a llarg i curt termini amb 
entitats de crèdit. També caldria reclassificar a llarg termini el saldo 
del compte "Convenis amb universitats públiques" per un import de 
388,6 milions d'euros. 

e) Dins de l'epígraf "Creditors pressupostaris" del passiu del balanç, 
figura el compte 409 "Creditors per operacions pendents d'aplicar a 
pressupost" amb un saldo a 31 de desembre de 2014, de 1.291,8 
milions d'euros. 

 De la quantitat anterior, 659,3 milions corresponen a la Conselleria 
de Sanitat i 193,4 milions d'euros són ajudes concedides a l'empara 
del Pla d'Habitatge. 

 Si les obligacions que figuren en aquest compte s'havien aplicat als 
pressupostos dels exercicis en què es van meritar les despeses, 
l'efecte net sobre el resultat pressupostari de l'exercici de 2014, 
seria una disminució del seu saldo negatiu en l'import de 647,6 
milions d'euros. 
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f) La memòria del Compte de l'Administració és excessivament 
extensa, ja que inclou una informació molt detallada sobre 
assumptes, la importància relativa dels quals és escassa i no aporta 
informació suficient sobre d'altres aspectes que sí que són 
significatius, si atenem les normes comptables aplicables. 

g) El compte 565, "Fiances i depòsits constituïts a curt termini" de 
l'actiu del balanç a 31 de desembre de 2014, mostra un saldo de 
118,3 milions d'euros, que és conseqüència de la comptabilitat 
realitzada sobre les operacions fallides derivades del contracte de 
reafiançament signat amb la Societat de Garantia Recíproca de la 
Comunitat Valenciana (SGR). Aquestes quantitats representen una 
despesa o pèrdua que s'ha de comptabilitzar en el compte del 
resultat economicopatrimonial de l'exercici en què es meriten i 
imputar-la al pressupost quan siguen exigibles. 

h) Estan en tràmit o pendents d'aprovar 26 liquidacions anuals de cinc 
contractes de concessió administrativa per a la prestació del servei 
d'assistència sanitària integral. Com que no coneixem els imports 
definitius de les dites liquidacions, no és possible determinar els 
efectes que tindria el seu adequat registre comptable sobre el 
Compte de l'Administració de l'exercici de 2014. 

i) En l'exercici de 2014, s'han reconegut drets nets per 132,3 milions 
d'euros de l'"Impost sobre depòsits en entitats de crèdit", tribut 
autonòmic creat per l'article 161 de la Llei 5/2013, de 23 de 
desembre, que figuren pendents de cobrament al tancament de 
l'exercici. En febrer de 2015, els tribunals els han declarat nuls. La 
Sindicatura considera que els dits drets no s'haurien d'haver 
comptabilitzat en 2014. 

 En l'any 2015 s'han anul·lat els drets pendents de cobrament 
traspassats a l'agrupació d'exercicis tancats. 

j) La provisió per a insolvències s'hauria d'incrementar en 282,2 
milions d'euros per a cobrir la totalitat dels drets que s'estimen de 
cobrament dubtós. 

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

1.  Sobre l'evolució del resultat pressupostari 

L'evolució del resultat pressupostari en els últims exercicis segons 
els diferents comptes de l'Administració, ha sigut la següent: 
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Concepte1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

+ Drets reconeguts 13.136,1 11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.574,0 

- Obligacions reconegudes 15.101,7 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 

Resultat pressupostari -1.965,6 -2.857,3 -3.642,3 -6.222,5 -3.399,5 -4.479,1 

Quadre 2 

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

1.1 Els ingressos presenten, després del fort descens experimentat 
en el període 2009-2011, una situació d'estancament en els 
últims anys com a conseqüència de la crisi econòmica general 
i del deficient sistema de finançament autonòmic que, com ha 
denunciat la Sindicatura en els seus últims informes, 
penalitza de manera notable la Comunitat Valenciana. 

 

 

Els ingressos de 2014 es mostren en el gràfic ajustats per 132,3 
milions d'euros per les raons indicades en l'apartat i) anterior. 

L'insuficient finançament provoca un major dèficit 
pressupostari i l'increment consegüent de l'endeutament. 
L'articulació del finançament estatal mitjançant els 
mecanismes especials de finançament via endeutament, 

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

pressupostos d'ingressos i despeses. 
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dificulta la consecució dels objectius de dèficit i deute i el 
funcionament normal de la Generalitat. 

En juliol de 2015 s'ha practicat i comunicat la liquidació 
definitiva dels recursos del sistema de finançament de les 
comunitats autònomes corresponent a l'exercici de 2013, de la 
qual resulta un saldo positiu per a la Comunitat Valenciana de 
684,4 milions d'euros. 

1.2. Per a analitzar la despesa cal periodificar adequadament les 
despeses sanitàries que s'han realitzat efectivament però que 
per falta de crèdit pressupostari suficient es traslladen 
comptablement a exercicis pressupostaris posteriors. 

 En els informes de la Sindicatura, s'ha distingit entre aquelles 
ONR no comptabilitzades i les registrades d'acord amb el 
principi comptable de la meritació en els comptes 411 (pels 
convenis de deutes sanitaris i les factures de farmàcia), i en el 
compte 409 (per les despeses de funcionament 
fonamentalment): 

 
Concepte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ONR no comptabilitzades 962,6 1.602,3 300,5 0,0 0,0 0 

ONR comptabilitzades 1.543,3 1.398,3 3.206,1 2.320,4 1.868,7 1.192,2 

Total ONR 2.505,9 3.000,6 3.506,6 2.320,4 1.868,7 1.192,2 

Quadre 3 
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1.3. Les despeses reals tenen una tendència de contenció en el 
Compte de l'Administració més accentuada en 2012 i 2013. El 
repunt en 2014 es deu, en una part important, a l'augment (en 
390 milions d'euros) de les operacions amb actius financers. 

 La implantació del Registre de Factures permet exercir un 
major grau de control sobre les factures rebudes dels 
proveïdors.  

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

 

Concepte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Obligacions reconegudes 15.101,7 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 

Ajust per despesa sanitària real 668,3 494,7 506,0 -1.186,2 -451,7 -676,5 

Ajust per Pla habitatge 61,1 68,4 84,1 21,7 2,9 -66,5 

Ajust per subrogació deutes    -1.601,5   

Altres ajustos      -153,3 

Despesa real 15.831,1 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.539,5 14.156,8 

Quadre 4 
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 El canvi de signe en l'"Ajust per despesa sanitària" que es produeix 
en 2012 és deu al fet que a partir d'aqueix any la xifra d'ONR ha 
disminuït en les quantitats que mostra el quadre anterior. El signe 
positiu significa que les ONR augmenten i han de sumar-se a les 
despeses comptabilitzades. Si el signe és negatiu resten de les 
despeses. 

 

 D'acord amb aquestes dades, el resultat pressupostari ajustat 
periodificant les despeses segons la seua meritació serà: 

 
 

Concepte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

+Drets reconeguts (ajustats) 13.136,1 11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.441,7 

- Despesa real 15.831,1 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.539,0 14.156,8 

Resultat pressupostari real/ajustat-2.695,00 -3.420,40 -4.232,40 -3.456,50 -2.951,20 -3.715,1 

Quadre 5 
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2. Sobre l'endeutament 

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

 
Endeutament  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Milions d'euros 16.891 20.666 22.450 30.065 32.459 37.376 

Percentatge del PIB 16,5% 20,2% 22,3% 30,0% 33,7% 38,2 

Quadre 6 
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Les xifres anteriors corresponen al conjunt d'entitats incloses en el 
sector administracions públiques de la Comunitat Valenciana2 a 
efectes del Protocol de Dèficit Excessiu que publica el Banc 
d'Espanya en el seu Butlletí Estadístic, i les empreses públiques no 
classificades com a administracions públiques. Per tant, no 
coincideixen amb les que mostrem en l'Informe del Compte de 
l'Administració, ja que l'àmbit objectiu d'aquell és molt més ampli. 

El fort increment de l'endeutament en els últims anys és 
conseqüència directa dels resultats pressupostaris negatius tan 
importants que hem mostrat en el quadre anterior i de la necessitat 
del seu finançament acudint a l'endeutament. A més a més, 
l'augment de l'endeutament en 2014 ha permès reduir de forma 
molt important els deutes amb els proveïdors respecte a l'exercici 
anterior. 

En especial, en els tres últims anys s'han aplicat mecanismes 
extraordinaris de finançament posats en marxa per l'Estat. El 
finançament total utilitzat dels mecanismes extraordinaris estatals 
ha sigut de 23.299,4 milions d'euros (10.902,4 milions d'euros en 
2012, 4.119,5 milions d'euros en 2013 i 8.277,9 milions d'euros en 
2014). Com hem comentat, aquests mecanismes especials 
d'endeutament haurien de substituir-se per la reforma del sistema 
de finançament autonòmic de manera que es dotés la Comunitat 
Valenciana amb els recursos similars a la mitjana de la resta de 
comunitats autònomes. 

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

4. En relació amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària 

 L'informe sobre el grau de compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària, del deute públic i de la regla de la despesa de 
l'exercici de 2014 emès pel Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques (MHAP), el 24 d'abril de 2015, indica que el dèficit de la 
Comunitat Valenciana ha sigut del 2,35% del PIB, superior a 
l'objectiu de l'1% establit pel Consell de Ministres. 

  

                                                 
2  L'Administració General de la Generalitat, les universitats públiques i aquells 

organismes i empreses dependentes de la comunitat autònoma que es classifiquen 
com a administracions públiques, tals com els consorcis hospitalaris, fires de mostres, 
etc. 
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7. LES CORTS I LES ALTRES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT 

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

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

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

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

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

 

 Les Corts  
Sindicatura 

de 
Comptes 

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià 

de Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Comité 
Econòmic i 

Social 

Aprovació 07/05/2015 31/03/2015 11/03/2015 27/04/2015 01/04/2015 24/04/2015 11/03/2015 

Remissió a la 
Sindicatura -- -- 30/03/2015 18/05/2015 01/04/2015 29/05/2015 27/03/2015 

Quadre 7 

La Sindicatura de Comptes, en compliment de l’article 78 del seu 
Reglament de Règim Interior, va remetre els seus comptes anuals de 
2014, juntament amb un informe d’auditoria independent, a les Corts el 
23 d'abril de 2015. També van ser publicats en la seu electrònica de la 
Sindicatura i en el Butlletí Oficial de les Corts de 6 de maig de 2015. 

Les Corts van publicar els seus comptes anuals de 2014 en el Butlletí 
Oficial de les Corts el 5 de juny de 2015 (amb una correcció d'errors 
posterior). 
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Els comptes anuals individuals de totes les institucions incloïen els 
documents següents: 

- Balanç 

- Compte del resultat econòmic i patrimonial 

- Liquidació del pressupost: 

 Liquidació de l’estat de despeses 

 Liquidació de l’estat d’ingressos 

 Resultat pressupostari 

- Memòria 

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

Entitat 
Crèdits 
inicials 

Modifi-
cacions 

Crèdits 
definitius 

Obliga. 
reconegu-
des netes 

Paga-
ments 

Grau 
d'exe-
cució 

Grau 
de com-
pliment 

Les Corts  27,3 1,5 28,8 24,1 23,7 83,7% 98,3% 

Sindicatura de Comptes 6,1 0,9 7,1 6,2 5,9 88,1% 95,5% 

Síndic de Greuges 3,3 0,0 3,4 3,1 3,0 92,5% 94,6% 

Consell V. de Cultura 1,4 0,0 1,4 0,9 0,9 67,5% 98,9% 

Consell Jurídic Consultiu 2,4 0,0 2,4 2,1 2,0 86,5% 97,1% 

Acadèmia V. de la Llengua 2,9 0,8 3,8 2,6 2,5 68,2% 98,4% 

Comité Econòmic i Social 0,8 0,0 0,8 0,7 0,6 91,0% 86,5% 

Quadre 8 

I el resultat pressupostari: 

 

Entitat 
Resultat 

pressupostari 
de l'exercici 

Superàvit o 
dèficit de 

finançament de 
l'exercici 

Les Corts  2,9 2,9 

Sindicatura de Comptes -0,1 0,0 

Síndic de Greuges -0,1 0,0 

Consell V. de Cultura 0,5 0,5 

Consell Jurídic Consultiu 0,3 0,3 

Acadèmia V. de la Llengua -0,7 -0,6 

Comité Econòmic i Social 0,1 0,1 

Quadre 9 
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El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2014 és el següent: 

 

 
Les 

Corts  

Sindica-
tura de 

Comptes 

Síndic 
de 

Greuges 

Consell 
Valen-
cià de 

Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valencian

a de la 
Llengua 

Comité 
Econòmic 
i Social 

1.  (+) Drets pendents de cobram. 4,9 0,2 0,0 0,4 0,3 0,0 0,4 

2. (-) Obligacions pendents de pagam. 1,5 0,7 0,3 0,0 0,2 0,2 0,5 

3. (+) Fons líquids 0,9 1,3 0,6 0,3 0,2 1,2 0,2 

 Romanent de tresoreria  4,3 0,8 0,3 0,7 0,3 1,0 0,1 

Quadre 10 

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

Els comptes de totes aquestes institucions s’inclouen com a annex digital 
al present Informe. 

Tal com vam destacar en el nostre informe de l'any passat, en 2014 es 
van aprovar els documents següents: 

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

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

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

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

8. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

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

Un. En l’exercici de la seua funció fiscalitzadora la Sindicatura de Comptes 
proposarà les mesures que considere que s’han d’adoptar per a la millor gestió 
econòmica i administrativa del sector públic valencià, així com aquelles més 
idònies per a aconseguir un més eficaç control d’aquest sector. 
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Dos. La Sindicatura de Comptes comunicarà, als organismes controlats, el 
resultat del control, i aquests estaran obligats, dins dels terminis concedits, a 
respondre i posar en coneixement de la Sindicatura de Comptes les mesures 
adoptades en base a les verificacions de control efectuades. 

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

En compliment d’aquesta disposició i com una part important del treball 
efectuat, els informes de la Sindicatura de Comptes inclouen un apartat 
en el qual es recullen les recomanacions considerades més rellevants per 
a millorar determinats aspectes de procediment, de la gestió o dels 
sistemes de control intern, que han sorgit en la realització de les 
distintes fiscalitzacions. 

En el curs dels treballs s’ha sol·licitat als responsables dels distints ens 
fiscalitzats que informaren de les mesures correctores adoptades per a 
resoldre les deficiències assenyalades en els informes de fiscalització de 
l’exercici de 2013 i aplicar-hi les recomanacions efectuades. 

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

9. ESTRUCTURA DE L’INFORME 

El present Informe sobre el Compte General de l’exercici de 2014 té la 
següent estructura: 

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

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

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

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

- El volum V conté els informes de fiscalització dels consorcis 
participats majoritàriament per l'Administració del Consell o les 
seues entitats autònomes. 
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Segons allò que el Consell de la Sindicatura ha acordat, el contingut del 
precedent Informe així com els de les universitats i cambres de comerç, 
juntament amb la documentació i comptes retuts per les distintes 
entitats per a la seua fiscalització i les seues al·legacions dels 
comptedants i informes, es presenten en suport informàtic. 

10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

Posteriorment, en compliment d’allò que el Ple de les Corts Valencianes 
va acordar en la reunió del 22 de desembre de 1986, així com dels acords 
del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual va tenir 
coneixement dels esborranys dels informes de fiscalització 
corresponents a l’any 2014, aquests es van remetre als comptedants 
perquè, en el termini concedit, en formularen al·legacions. 

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

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

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

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

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




