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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 



Introducció i conclusions generals. Exercici de 2014 

10 

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. 



Introducció i conclusions generals. Exercici de 2014 

12 

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. 



Introducció i conclusions generals. Exercici de 2014 

28 

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. 



 

 

 

 

 

COMPTE DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2015 (PAA2015), ha fiscalitzat el Compte 
de l’Administració de la Generalitat de l’exercici de 2014, que està format 
pel balanç a 31 de desembre de 2014, el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents a 
l’exercici terminat en aquesta data, i s’adjunta íntegrament en l’annex VI 
d’aquest Informe. 

La fiscalització del Compte de l’Administració de l’exercici de 2014 està 
desglossada en diverses auditories, que es detallen en el PAA2015 de la 
manera següent: 

a) Fiscalització de regularitat 

 El seu abast és una auditoria financera o d’estats financers, i en 
combinació amb aquesta s’ha planificat i executat una revisió de 
compliment d’unes altres obligacions legals per a emetre una 
conclusió de seguretat limitada sobre si les activitats, operacions 
financeres i la informació expressada en els estats comptables de 
2014 resulten d’acord, en tots els aspectes significatius, amb les 
normes aplicables. 

 Els resultats de la fiscalització de regularitat els mostrem en el 
present Informe, si bé en considerar-se en el PAA2015 que 
determinades àrees queden sotmeses a fiscalitzacions especials o 
operatives, les conclusions sobre aquestes figuren en els informes 
respectius, que citem tot seguit. 

b) Fiscalitzacions especials i auditories operatives 

El 2015 s’emeten els següents informes: 

- Contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 
2014. 

- Despeses de personal del Compte de l’Administració de la 
Generalitat de l’exercici de 2014. 

- Despeses de la prestació farmacèutica de la Conselleria de 
Sanitat. Auditoria dels sistemes d’informació i de control 
intern. Exercici de 2014. 

- Encàrrecs de gestió de la Generalitat ordenats en l’exercici de 
2013 i executats el 2013 i 2014. 
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- 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 de 2009-2013. 

Segons l’anterior, és recomanable la lectura conjunta de tots els informes 
que resulten de les diverses fiscalitzacions del Compte de 
l’Administració. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE LA GENERALITAT PEL QUE FA AL 
COMPTE DE L’ADMINISTRACIÓ 

La Intervenció General de la Generalitat (IGG) té la responsabilitat 
d’elaborar el Compte de l’Administració, de manera que expresse la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de l’execució del 
pressupost i dels resultats, d’acord amb les normes d’informació 
financera aplicable, que s’identifica en la nota 4.A.2 de la memòria del 
Compte de l’Administració, i del control intern que considere necessari 
per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció 
material, a causa de frau o error. 

A més a més, el Consell de la Generalitat ha de garantir que les activitats, 
operacions financeres i la informació reflectides en el dit Compte 
resulten d’acord amb les normes aplicables. 

La Intervenció General de la Generalitat va presentar el Compte de 
l’Administració a la Sindicatura de Comptes el 30 de juny de 2015, de 
conformitat amb la normativa d’aplicació. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre el Compte de 
l’Administració i sobre la legalitat de les operacions efectuades en 
l’exercici de 2014 basada en l’auditoria realitzada. 

Per a això, hem dut a cap l’auditoria conformement amb els Principis 
fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb 
les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. La dita normativa exigeix que la Sindicatura complisca amb els 
requeriments d’ètica, així com planificar i executar l’auditoria a fi 
d’obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures 
d’incorreccions materials i una seguretat limitada que les activitats, 
operacions pressupostàries i financeres realitzades durant l’exercici i que 
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la informació expressada en el Compte de l’Administració resulte d’acord 
en tots els aspectes significatius amb les normes aplicables. 

Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en el 
Compte de l’Administració i sobre el compliment dels aspectes rellevants 
establits en la normativa durant l’exercici fiscalitzat. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels 
riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau o 
error. En efectuar les dites valoracions del risc, l’auditor té en compte el 
control intern rellevant per a la preparació per part de l’entitat dels 
epígrafs assenyalats dels comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre 
l’eficàcia del control intern de l’entitat. Una auditoria també inclou 
l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la 
raó de les estimacions comptables realitzades per la direcció així com 
l’avaluació de la presentació del Compte de l’Administració presa en el 
seu conjunt. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió 
d’auditoria amb excepcions i les nostres conclusions sobre el 
compliment de la legalitat, que expressem en forma de seguretat 
limitada. 

4. INFORME D’AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Fonaments de l’opinió amb excepcions 

En l’annex II d’aquest Informe s’ofereix informació més detallada sobre 
alguns excepcions que es descriuen tot seguit. 

a) No hi ha un inventari complet i actualitzat que reculla 
detalladament la composició, ubicació i valoració dels principals 
epígrafs de l’immobilitzat. El sistema comptable només permet 
obtenir el detall dels moviments que s’han produït en l’exercici. 

Tampoc no es recullen en els comptes les amortitzacions dels 
elements de l’immobilitzat subjectes a depreciació. 

En conseqüència, no hem pogut verificar la raó dels saldos 
d’aquests epígrafs a 31 de desembre de 2014, que en conjunt pugen 
a 18.610,9 milions d’euros, ni del seu impacte en el compte del 
resultat econòmic i patrimonial del dit exercici. 

b) Estan pendents d’aprovació, o en tràmit d’elaboració, 26 
liquidacions anuals de cinc contractes de concessió administrativa 
per a la prestació del servei d’assistència sanitària integral dels 
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departaments de salut d’Alzira, Torrevella, Dénia, l’Hora Manises i 
Elx-Crevillent. Com que no es coneixen els imports definitius de les 
dites liquidacions, no és possible determinar els efectes que tindria 
la seua adequada manifestació comptable sobre el Compte de 
l’Administració de l’exercici de 2014. 

 D’altra banda, durant 2014 s’han aprovat i comptabilitzat les 
liquidacions anuals dels exercicis de 2006 a 2012 del contracte del 
departament de Torrevella. Dues d’aquestes liquidacions, les que 
corresponen a 2007 i a 2012, presenten saldos a favor de la 
Generalitat, per un import conjunt de 8,2 milions d’euros; la resta 
mostra saldos a favor del concessionari, per un import conjunt de 
31,1 milions d’euros. Sobre la comptabilització realitzada han 
d’assenyalar-se les següents observacions importants: en primer 
lloc, que totes les liquidacions es comptabilitzen pels seus ingressos 
nets i no pels diferents elements de despeses i ingressos que les 
constitueixen; i en segon lloc, que s’han imputat als ingressos i 
despeses de l’exercici corrent de 2014, quan en els comptes del 
resultat econòmic i patrimonial haurien d’haver-se apuntat en els 
comptes d’exercicis anteriors. 

c) A 31 de desembre de 2014 figura comptabilitzada en el compte 409 
“Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” la 
quantitat de 193,4 milions d’euros corresponent a les ajudes 
concedides per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient en matèria d’habitatge. 

 La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinades 
discrepàncies entre les dades comptables i les xifres certificades per 
la conselleria gestora, que determinen que aquesta Sindicatura no 
puga emetre una conclusió sobre la raó del imports de les ajudes 
del Pla d’Habitatge que figuren pendents d’imputació 
pressupostària a 31 de desembre de 2014, ni de les aplicacions al 
pressupost del dit exercici. 

 D’altra banda, no tenim constància que per la conselleria 
responsable s’hagen practicat les actuacions previstes en l’article 
59.bis del TRLHPG, segons va posar de manifest aquesta Sindicatura 
en les seues observacions de l’Informe de l’exercici de 2013. 

d) El registre en la comptabilitat financera de les infraestructures 
(col·legis) i els seus equipaments, executades per l’empresa pública 
CIEGSA per encàrrec de la Conselleria d’Educació, no és adequat, ja 
que haurien d’haver sigut comptabilitzades en els comptes 
d’immobilitzat material i no de despeses. En conseqüència, el 
compte 229, “D’altre immobilitzat material”, està infravalorat en 
2.148,0 milions d’euros; el compte 120, “Resultats d’exercicis 
anteriors”, també es troba infravalorat en 2.378,6 milions d’euros; i 
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el compte 129, “Resultats de l’exercici”, hauria de recollir un menor 
ingrés per 230,6 milions d’euros. 

 A més a més, s’hauria de comptabilitzar l’amortització acumulada 
dels béns menyspreables que controla la Generalitat (construccions 
i mobiliari), des de la seua posada en funcionament. 

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

e) El compte 565 “Fiances i dipòsits 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 
refiançament signat amb la Societat de Garantia Recíproca de la 
Comunitat Valenciana (SGR). 

 En opinió d’aquesta Sindicatura, les obligacions de pagament 
derivades de les operacions fallides d’aquest contracte no 
impliquen el reconeixement d’un actiu per a la Generalitat, sinó 
que representen una despesa o pèrdua que s’ha de comptabilitzar 
en el compte del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici en 
què es meriten, i imputar-se al pressupost quan siguen exigibles. 

 Per tant, s’ha de donar de baixa el saldo del compte 565, per 118,3 
milions d’euros, amb càrrec al compte de despeses de l’exercici de 
2014 per 109,0 milions d’euros, i al compte de resultats negatius 
d’exercicis anteriors per 9,3 milions d’euros. 

f) 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. 

 Si les obligacions que figuren en aquest compte s’hagueren aplicat 
als pressupostos dels exercicis en què es van meritat 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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g) Dins de l’epígraf “Creditors no pressupostaris” del passiu del balanç 
figura el compte 411 “Creditors per periodificació de despeses 
pressupostàries” amb un saldo a 31 de desembre de 2014 de 1.298,6 
milions d’euros, format per diversos conceptes, alguns dels quals 
haurien de presentar-se en uns altres comptes del balanç. 

 Així, pel que fa al concepte “Convenis deute sanitari”, el seu saldo 
de 432,9 milions d’euros hauria de reclassificar-se als comptes 
corresponents a llarg i curt termini amb entitats de crèdit, per 191,6 
milions d’euros i 241,3 milions d’euros, respectivament. 

 Pel que fa al compte “Convenis amb universitats públiques”, hauria 
de reclassificar-se als comptes corresponents de llarg termini 
l’import de 388,6 milions d’euros. 

 També hauria de reclassificar-se la part a llarg termini dels 
contractes de pagament ajornat. 

 Quant a uns altres conceptes d’aquest compte 411, si les obligacions 
s’hagueren aplicat als pressupostos dels exercicis en què es van 
meritat 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 7,3 milions d’euros. 

h) Per a una adequada interpretació de l’endeutament financer 
comptabilitzat en el passiu del balanç s’ha de tenir en compte, a 
més de la reclassificació indicada en el paràgraf anterior del compte 
“Convenis deute sanitari”, la comptabilitat dels convenis amb la 
Fira Mostrari Internacional de València (FMI) i amb les cinc 
universitats públiques valencianes, que representaria un passiu 
addicional de 767,9 milions d’euros. 

i) Segons la informació facilitada per les diferents conselleries, 
l’estimació d’interessos de demora meritats a 31 de desembre de 
2014 puja a 157,6 milions d’euros. Si considerem que en el compte 
409 figura la quantitat de 9,1 milions d’euros per aquest concepte, 
faltaria comptabilitzar-ne la resta, 148,5 milions d’euros. 

j) En l’exercici de 2014 s’han reconegut drets nets per 132,3 milions 
d’euros de l’”Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit”, tribut 
autonòmic creat per l’article 161 de la Llei 5/2013, de 23 de 
desembre. Aquests drets figuren pendents de cobrament al 
tancament de l’exercici. 

 Segons s’indica en el punt 2.2.1 de l’apartat 4E.5 de la memòria 
(pàgina 852), el Tribunal Constitucional va suspendre 
provisionalment, l’octubre de 2014, l’aplicació de l’esmentat article, 
i mitjançant la sentència 30/2015, de 19 de febrer, va declarar la 
seua inconstitucionalitat i consegüent nul·litat. Durant l’any 2015 
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s’han anul·lat els drets pendents de cobrament traspassats a 
l’agrupació d’exercicis tancats. 

 La Sindicatura considera que, si s’atén a la configuració de l’impost 
quant a la seua meritació i determinació del deute tributari 
mitjançant declaració-autoliquidació, no resultava procedent la 
seua comptabilització en el Compte de l’Administració de 2014, per 
la qual cosa els drets reconeguts de la liquidació del pressupost, els 
ingressos del compte del resultat, el romanent de tresoreria i els 
drets pendents de cobrament estan sobrevalorats en 132,3 milions 
d’euros. 

k) La provisió per a insolvències ha de cobrir la totalitat dels drets que 
s’estimen de cobrament dubtós, i en aquest sentit es considera que 
haurien d’augmentar-se en l’import de 282,2 milions d’euros pels 
següents conceptes: 

- Els drets pendents de cobrament reconeguts en els exercicis 
de 2009 i anteriors no coberts per la provisió, 100,3 milions 
d’euros. 

- Del pendent de cobrament dels exercicis de 2010 a 2013, els 
drets de fons europeus que van ser comptabilitzats mitjançant 
previsions d’ingressos, l’import pendent dels quals a 31 de 
desembre de 2014 puja a 181,9 milions d’euros. 

l) La memòria del Compte de l’Administració és extensa (comprén un 
total de 909 pàgines) degut a què inclou informació molt detallada 
sobre assumptes la importància relativa dels quals en termes de 
comptes anuals és escassa, i d’altra banda hauria de completar-se 
amb la informació sobre uns altres aspectes significatius tot 
atenent les normes comptables aplicables. 

 Entre les millores i correccions que haurien de practicar-se en el 
contingut informatiu de la memòria se’n poden destacar les 
següents: 

- Pressupost d’ingressos de l’exercici corrent. Informació sobre 
l’execució dels principals recursos, tant de tributaris com de 
no tributaris, amb especial referència al sistema de 
finançament de les comunitats autònomes. 

 Informació sobre els reintegraments derivats de les 
correccions financeres de la Unió Europea, tant dels practicats 
en l’exercici com dels que estiguen en curs a la data 
d’elaboració del Compte de l’Administració. En aquest sentit, 
s’ha de mencionar el requerit per la Comissió Europa el 2014 
per 16,4 milions d’euros, derivat de l’auditoria de fiabilitat 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2014 

41 

realitzada pel Tribunal de Comptes Europeu sobre la gestió 
programa operatiu 2000-2006 del Fons Social Europeu. 

- Situació patrimonial. Vegeu el paràgraf a) de l’apartat 4.3. 

- Canvis de criteris comptables. Vegeu el paràgraf e) de l’apartat 
4.3. 

- Compromisos de despesa amb càrrec a exercicis posteriors. En 
la memòria es quantifiquen aquestes despeses per un total de 
44.098,9 milions d’euros, però a aquesta quantitat se li han de 
sumar uns altres 987,6 milions d’euros que corresponen a 
convenis i acords que també seran objecte d’imputació anual 
als exercicis previstos pels calendaris corresponents. 

- Uns altres aspectes importants, d’entre els quals en podem 
destacar: les bases de presentació i normes de valoració 
aplicades, en especial sobre l’immobilitzat; composició i 
característiques de l’immobilitzat; informació relativa a totes 
les inversions financeres, tant en capital com en patrimoni, 
segons requereix la regla 28 de la Instrucció de Comptabilitat; 
deutors no pressupostaris; provisions; contingències; 
pagaments pendents d’aplicació; contractació; despeses amb 
finançament afectat; fets posteriors. 

El conjunt de les excepcions exposades implica els següents efectes nets 
sobre els diversos components del Compte de l’Administració de 
l’exercici de 2014: 

- Balanç. En l’actiu: les immobilitzacions materials augmentarien el 
seu import en 2.148,0 milions d’euros, i els deutors i les inversions 
financeres temporals disminuirien en 414,6 milions d’euros i 118,3 
milions d’euros, respectivament. En el passiu: els resultats 
d’exercicis anteriors disminuirien els seus imports negatius en 
1.601,4 milions d’euros (i passarien a -19.059,6 milions d’euros), 
mentre que el resultat de l’exercici de 2014 augmentaria els seu 
import negatiu en 902,7 milions d’euros (i passarien a -3.984,7 
milions d’euros); els creditors financers a llarg termini i a curt 
termini augmentarien en 959,5 milions d’euros i 389,8 milions 
d’euros, respectivament, i els creditors no financers disminuirien 
en 821,5 milions d’euros a curt termini i augmentarien en 388,6 
milions d’euros a llarg termini. 

- Compte del resultat econòmic i patrimonial. El resultat de l’exercici 
augmentaria el seu import negatiu en 902,7 milions d’euros, com 
hem indicat anteriorment. 
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- Liquidació del pressupost. El resultat pressupostari de l’exercici 
disminuiria el seu import negatiu en 522,6 milions d’euros, i 
passaria a -3.956,5 milions d’euros. 

- Memòria. El romanent de tresoreria incrementaria el seu import 
negatiu en 414,6 milions d’euros (i passaria a -3.395,3 milions 
d’euros). Els compromisos de despeses amb càrrec a exercicis futurs 
augmentaria el seu import en 987,6 milions d’euros. 

4.2 Opinió amb excepcions 

En la nostra opinió, excepte pels possible efectes de les limitacions a 
l’abast descrites en els paràgrafs a), b) i c), i excepte pels efectes dels fets 
descrits en els paràgrafs d) a l) de l’apartat “Fonaments de l’opinió amb 
excepcions”, el Compte de l’Administració adjunta, expressa, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera de l’Administració de la Generalitat a 31 de desembre de 2014, 
així com dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents a 
l’exercici anual terminat en la dita data, de conformitat amb les normes 
d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els 
principis i criteris comptables i pressupostaris continguts en aquest. 

4.3 Paràgrafs d’èmfasi i d’altres assumptes significatius 

Cridem l’atenció sobre els següents aspectes que figuren o es desprenen 
de la informació continguda en el Compte de l’Administració, juntament 
amb els comentaris que la Sindicatura considera d’interés per a la seua 
millor comprensió: 

a) Com en exercicis anteriors, observem un greu desequilibri en el 
patrimoni net de l’Administració a 31 de desembre de 2014. Si 
analitzem les xifres que mostra el balanç, i per tant sense 
considerar els efectes de l’auditoria financera que descrivim en 
l’apartat 4.1, constatem els següents aspectes importants: 

- Els fons propis (o patrimoni net) tenen un import negatiu de 
20.875,9 milions d’euros, que està originat pels resultats 
negatius de 2014 unit al d’exercicis anteriors, que no són 
compensats amb el compte de patrimoni. 

- El passiu pròpiament dit, constituït pels epígrafs de creditors a 
llarg i curt termini, puja a un total de 41.708,5 milions d’euros, 
que pràcticament duplica el total de l’actiu. Dins dels 
creditors, podem constatar com a més significatius els 
representatius de l’endeutament financer, que pugen a 
34.907,9 milions d’euros, import que representa el 83,7% del 
total de creditors. 
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- Quant a la resta de creditors, els no financers, és important 
assenyalar els registrats en els comptes 409 i 411, per import 
conjunt de 2.590,4 milions d’euros, que representen despeses 
realitzades el 2014 i anteriors, però que s’imputaran als 
pressupostos d’exercicis posteriors. 

- El fons de maniobra arriba al tancament de l’exercici de 2014 a 
l’import negatiu de 10.941 milions d’euros (14.507,4 milions 
d’euros el 2013), que posa de manifest una posició delicada en 
la liquiditat i solvència a curt termini de la Generalitat. 

- En el subsistema comptable pressupostari, podem assenyalar, 
a més a més, els imports negatius en el resultat pressupostari, 
4.479,1 milions d’euros, i en el romanent de tresoreria, 2.980,7 
milions d’euros. 

- La liquidació del pressupost mostra la significativa proporció 
que té l’endeutament com a font de recursos de la Generalitat, 
seguida dels ingressos provinents de l’Estat. 

 En l’aplicació dels principis comptables públics es presumeix, 
llevat de prova en contra, que l’activitat de la Generalitat 
continuarà per temps indefinit. 

 No obstant l’anterior, i en línia amb la normativa comptable 
més actual, es recomana que la memòria del Compte de 
l’Administració continga, en la nota dedicada a les bases de 
presentació dels comptes anuals, informació més detallada 
respecte als factors que incideixen en el funcionament normal 
de la Generalitat, com ara la situació econòmica i patrimonial i 
la seua relació amb el sistema de finançament, i aquells que el 
mitiguen, com ara la possible disposició de plans viables de 
reequilibri financer. 

b) Durant l’exercici de 2014 la Generalitat ha assumit, a través 
dels diferents mecanismes de finançament, la titularitat de 
deutes d’ens públics per un total de 1.059,0 milions d’euros. 

 L’assumpció de deute financer per subrogació de préstecs ha 
pujat a 278,4 milions d’euros, cosa que representa el 26,3%. El 
Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) representa, amb 368,7 
milions d’euros, el 34,8%, i està destinat a obligacions per 
operacions financeres dels ens públics. Finalment, l’assumpció 
derivada de les obligacions comercials d’ens públics ateses per 
la tercera fase del mecanisme extraordinari de pagaments a 
proveïdors ha pujat a 411,9 milions d’euros, cosa que 
representa el 38,9% del total assumit. 
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 A la xifra anterior se li han d’afegir 284,4 milions d’euros de 
deute financer de les universitats públiques valencianes 
assumit pels convenis signats el 2014. 

 Com a resum dels tres anys d’aplicació dels mecanismes 
extraordinaris de finançament, 2012 a 2014, podem indicar les 
següents dades: 

- El deute assumit dels ens públics ha pujat a un total de 
5.959,9 milions d’euros (4.552,6 milions el 2012, 1.128,9 
milions d’euros el 2013 i 278,4 milions d’euros el 2014). 

- El finançament total utilitzat dels mecanismes 
extraordinaris estatals ha sigut de 23.299,4 milions 
d’euros (10.902,4 milions d’euros el 2012, 4.119,5 milions 
d’euros el 2013 i 8.277,5 milions d’euros el 2014). 

- S’ha capitalitzat deute assumit d’ens públics en el 
compte 250 per un total de 2.462,2 milions d’euros 
(1.101,5 milions el 2012, 1.120,8 milions d’euros el 2013 i 
239,9 milions d’euros el 2014). La resta del deute assumit 
figura com a drets de crèdit a llarg termini (compte 252) i 
a curt termini (compte 542), o ha sigut descomptat de les 
transferències de cada exercici (comptes de subgrup 65). 

 Podem indicar que durant 2014, l’FMI ha sigut inclosa en 
les operacions dels mecanismes de finançament, i s’han 
pagat 2,7 milions d’euros mitjançant el Mecanisme de 
Proveïdors, que s’han activat com a crèdits en el compte 
542, i 14,6 milions d’euros a través del FLA, que 
corresponen als convenis de finançament. 

c) El deute financer a 31 de desembre de 2014 puja a 34.907,9 
milions d’euros, classificada en 28.514,1 milions d’euros a llarg 
termini i 6.393,8 milions d’euros a curt termini. 

 En el quadre 7.3 de l’annex III d’aquest Informe, elaborat per 
aquesta Sindicatura a partir de la informació del balanç i de la 
memòria, es mostra el desglossament de l’endeutament 
financer per tipus de deute financer i operacions, anys de 
venciment i capitals pendents a llarg i curt termini. 

 No obstant les dades anteriors, per a una adequada 
interpretació de l’endeutament financer comptabilitat en el 
passiu del balanç de l’Administració s’han de tenir en compte 
les excepcions descrites en els paràgrafs g) i h) de l’apartat 4.1. 

 L’increment experimentat durant 2014 en els comptes 
representatius de l’endeutament financer, un 22,7% s’ha degut 
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principalment, per tercer any consecutiu, al finançament 
obtingut per l’adhesió de la Comunitat Valenciana als diversos 
mecanismes extraordinaris de finançament posats en marxa 
per l’Estat, així com l’assumpció per part de la Generalitat de 
la titularitat de part del deute financer de les entitats que 
integren el sector públic empresarial i fundacional i de les 
universitats públiques. 

 És important assenyalar que durant 2014 s’han refinançat a 
llarg termini deutes que van ser formalitzats el 2003 a curt 
termini, i en destaquem l’operació de 1.032,5 milions d’euros 
realitzada en virtut del contracte de prestació de serveis 
financers (pàgina 855 de la memòria d’ingressos). 

 Finalment, podem també considerar els acords amb l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Seguretat 
Social per a l’ajornament de les quantitats a ingressar per 
retencions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
(IRPF) i per les quotes de la Seguretat Social (vegeu l’apartat 6.7 
de l’annex III). 

d) La previsió inicial d’ingressos de 2014 ha pujat a 16.034,9 
milions d’euros, superior en un 25,4% i en un 7,9%, 
respectivament, a la inicial i definitiva de 2013. Durant 2014 
s’han practicat modificacions per 4.399,8 milions d’euros, i 
s’han situat les previsions definitives en 20.434,7 milions 
d’euros. La major part de les modificacions d’ingressos s’han 
produït en el capítol 9 “Passius financers”, que amb 3.921,7 
milions d’euros representen el 89,1% del total. 

 Els drets reconeguts presenten un augment net (variacions 
positives i negatives) de 6.878,4 milions d’euros el 2014 
respecte a 2013, cosa que representa un 50,9%. 

 Les variacions positives més importants es produeixen en el 
capítol 9 “Passius financers”, els drets reconeguts del qual 
s’han incrementat un 235,4%, i han passat de 2.927,8 milions 
d’euros el 2013 a 9.820,0 milions d’euros el 2014. 

 Quant a les variacions negatives, es produeixen en els capítols 
4 i 7, de transferències corrents i de capital, en els quals els 
drets reconeguts han disminuït per un total conjunt de 704,1 
milions d’euros. En aquests capítols és important la 
disminució dels fons de finançament estatals, especialment 
del Fons de Suficiència Global, els lliuraments a compte del 
qual durant l’exercici de 2014 són, com en els últims anys, 
negatius per a la Generalitat i positius a favor de l’Estat, cosa 
que implica que els drets reconeguts per la Generalitat siguen 
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de signe negatiu. També hem d’assenyalar la disminució dels 
fons europeus. 

e) Cridem l’atenció sobre el canvi de criteri produït el 2014 sobre 
la comptabilitat del deute públic, del qual s’informa en 
diversos apartats del Compte de l’Administració, com són la 
nota 2.3 (pàgina 22) de l’apartat 1, l’apartat 4A de la memòria 
(pàgina 347), i la nota 2.2.6 de l’apartat 4E.5 de la memòria 
(pàgina 854). 

 Aquest canvi de criteri, que és correcte, ha sigut introduït per 
la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat, 
que modifica l’últim paràgraf de l’article 87 del Text Refós de 
la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, i en consonància 
amb això, l’article 35.6 de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2014. En 
exercicis anteriors, totes les operacions d’endeutament 
s’imputaven a pressupost pel seu saldo net al tancament de 
l’exercici, mentre que a partir de 2014 aquest tractament es 
manté únicament per a les operacions a curt termini. 

 No s’inclou en la memòria, però, la informació comparativa 
sobre els efectes quantitatius que aquest canvi de criteri ha 
significat sobre els estats comptables abans indicats. 

D’altra banda, tot i que no es tracte d’assumptes que hagen de ser 
plasmats en els comptes anuals de 2014, als efectes d’un millor 
enteniment del nostre treball d’auditoria i de les nostres 
responsabilitats com a auditors, posem de manifest el següent: 

f) El juliol de 2015 s’ha practicat i comunicat la liquidació 
definitiva dels recursos del sistema de finançament de les 
comunitats autònomes i de la participació en els fons de 
convergència autonòmica regulats en la Llei 22/2009, de 18 de 
desembre, corresponent a l’exercici de 2013, de la qual resulta 
per a la Comunitat Valenciana un saldo positiu per import de 
684,4 milions d’euros. Per disposició de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2015, el saldo a favor serà 
abonat mitjançant pagaments de les liquidacions positives, i 
se’n descomptarà per compensació l’import dels saldos a favor 
de l’Estat. 

g) El Consell de la Unió Europea va adoptar, el 13 de juliol de 
2015, la decisió d’imposar una multa de 18,9 milions d’euros a 
España degut a la manipulació de les dades de dèficit a la Comunitat 
Valenciana, com estableix l’informe de la Comissió Europea 
sobre la investigació relativa a la manipulació d’estadístiques 
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a Espanya segons el Reglament (UE) núm. 1173/2011. El 
destinatari de la decisió és el Regne d’Espanya. 

 D’altra banda, el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques ha traslladat a la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic l’acord de la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local, d’11 de setembre de 2015, d’iniciar el 
procediment de determinació i repercussió de responsabilitat. 

 A la vista de la situació descrita, es considera que aquest fet 
haurà de tenir el tractament comptable oportú en el Compte 
de l’Administració de 2015, amb el registre de la provisió o 
contingència que corresponga amb la millor estimació dels 
seus efectes i la informació adequada en la memòria. 

h) La Intervenció General de la Generalitat ha emés el setembre 
de 2015 un “Informe de la situació econòmica i financera de 
l’Administració de la Generalitat a 30 de juny de 2015”, que 
està publicat en la pàgina d’Internet de la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic. En aquest document l’IGG 
presenta els següents documents provisionals a la data 
indicada: el balanç, el compte de resultat econòmic i 
patrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria 
simplificada. 

 La Sindicatura considera que és important la lectura d’aquest 
document de l’IGG, principalment la memòria simplificada, en 
la qual es comenta l’evolució de determinades partides del 
balanç en el període de 31 de desembre de 2014 a 30 de juny de 
2015. 

5. FISCALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

5.1 Conclusions quant al compliment de les subvencions 

La fiscalització d’una mostra de línies de subvenció, amb l’abast que 
descriu l’apartat 3.1 de l’annex IV, ha posat de manifest els següents 
aspectes significatius quant al compliment de la normativa aplicable a la 
gestió de les subvencions: 

a) Amb caràcter general: 

- Els pressuposts inicials per a incloure en el projecte de Llei de 
Pressupostos de la Generalitat de cada exercici han de 
realitzar-se en base a previsions de despesa realistes, ja que 
les insuficiències pressupostàries esdevenen freqüentment en 
deficiències i retards en la gestió, que disminueixen la qualitat 
en la prestació dels serveis, el compliment d’objectius i 
incidències en la comptabilitat de les despeses. 
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- Els nivells de pagament són molt baixos, o fins i tot nuls, en 
algunes línies de subvencions, cosa que implica, a més de 
l’incompliment dels terminis establits en els convenis, un 
efecte negatiu que podria ser important sobre determinats 
col·lectius o entitats, les activitats de les quals són objecte de 
les ajudes. 

b) Línia T2737 “Actuacions Alzheimer”: 

- En les actes de les comissions tècniques instructores de cada 
província no queda constància de la valoració individual de les 
sol·licituds d’ajudes, cosa que impedeix la seua adequada 
revisió o comprovació posterior. 

- En tres dels expedients revisats, en els quals el beneficiari és 
una mateixa associació, s’ha inclòs i acceptat com a despesa 
subvencionable el total de la Seguretat Social i l’IRPF de 
l’associació, en comptes de la corresponent part proporcional 
a cada expedient. En conseqüència, en dos d’aquests 
expedients, la justificació no cobriria el cost estimat que va 
servir de base per al càlcul de la subvenció, segon requereix la 
normativa reguladora. No consta que s’haja iniciat l’expedient 
de reintegrament dels imports indegudament percebuts 
(aproximadament 39.374 euros) per la inadequada justificació. 

c) Línia T5266 “Suport a l’economia social”: 

- En els informes dels serveis territorials sobre valoració de les 
sol·licituds d’ajudes no està suficientment detallada la 
puntuació donada als criteris valorats, cosa que impedeix la 
seua adequada revisió o comprovació posterior. 

d) Línia T2290 “Construcció i modernització d’instal·lacions 
esportives”: 

- Les entitats col·laboradores, en aquest cas les diputacions 
provincials, tenen l’obligació, prevista en l’article 47.4.a del 
TRLHPG, de presentar a l’entitat concedent la justificació de 
l’aplicació dels fons percebuts. Igualment, la clàusula 5ª del 
conveni preveu la remissió periòdica d’informació sobre 
l’execució de les obres d’infraestructures esportives 
subvencionades. 

 Quant a això, en els expedients consten certificats de les 
intervencions de la Diputació de Castelló i d’Alacant que 
assenyalen els imports certificats, i no hi aporten la 
documentació justificativa. De la Diputació de València ni tan 
sols consta aquest document. S’ha de sol·licitar a les entitats 
col·laboradores que faciliten tota la documentació justificativa 
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necessària d’acord amb el que preveuen les esmentades 
normes, ja que les certificacions no compleixen aquest 
requisit. 

e) Línia T6415 “Conveni Gaetà Huguet”: 

- El conveni preveu la creació d’una comissió tècnica per a 
assegurar l’adequat compliment de les estipulacions. No 
consta en l’expedient cap acta sobre la constitució i reunions 
d’aquesta comissió. 

- En l’expedient no consta la fiscalització per la Intervenció 
Delegada dels documents comptables de la fase “OK”. 

f) Línies de l’FMI de València: 

- Les quatre línies de la Fira Mostrari Internacional de València 
deriven dels dos convenis signats el 202 i el 2007 per a finançar 
el pla de modernització de l’FMI, les característiques principals 
del qual, evolució i incidències, es poden consultat en 
informes anteriors d’aquesta Sindicatura. 

- En ambdós convenis es preveu la creació d’una comissió mixta 
de seguiment, l’objecte de la qual és verificar el compliment 
de l’acordat en els dits documents, on s’estipula, a més a més, 
que es reunirà quant menys trimestralment, i que n’alçarà 
acta. Quant a això, només consten quatre actes de reunió 
d’aquesta comissió, una de 2012, dues de 2014 i una de 2015. 

- No hi ha constància en els expedients d’aquestes subvencions 
que la Generalitat haja pres cap de les mesures previstes en 
els convenis per incompliments de l’FMI de les seues 
obligacions. 

- Tampoc no consten en els expedients d’aquestes línies 
d’ajudes a l’FMI els informes de fiscalització prèvia de la 
Intervenció Delegada. 

5.2 Conclusions quant al compliment d’unes altres normes 

a) Sobre el pressupost inicial de l’exercici de 2014 s’han practicat 
modificacions que han pujat en termes nets a un total de 4.399,8 
milions d’euros, i han incrementat la dotació inicial en un 27,4%. 

 Les modificacions pressupostàries per generació i per suplement de 
crèdit són les més importants i la major part tenen per objecte 
dotar crèdits per al reconeixement i pagament de les obligacions 
ateses mitjançant els mecanismes extraordinaris de finançament. 
Amb aquestes modificacions s’han destinat 3.406,9 milions d’euros 
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a dotar crèdits per a despeses realitzades, durant 2014 o en 
exercicis anteriors, sense consignació pressupostària. 

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

 Com vam indicar en l’informe de 2013, quant a les obligacions que 
deriven de despeses sense consignació pressupostària, es important 
considerar les qüestions següents: 

- La realització d’aquestes despeses indegudes, a més d’incidir 
en l’estabilitat pressupostària, representen incompliments de 
la normativa aplicable, principalment el TRLHPG, en adquirir 
sense dotació pressupostària, i del TRLCSP, per prescindir del 
procediment de contractació establit. 

- Aquestes obligacions cal que siguen convalidades mitjançant 
un acte de reconeixement exprés i motivat de la seua 
existència i exigibilitat, si bé el TRLHPG no diu qui és l’òrgan 
competent per a la convalidació, i indica en l’article 31.2, que 
la conselleria interessada haurà de formular la proposta a la 
conselleria competent en matèria d’hisenda per a la tramitació 
de la convalidació, si escau. 

 Pel que fa al paràgraf anterior, s’ha d’esmentar la nova Llei 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions 
aprovada per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, que en 
el seu article 39, quan regula l’especialitat dels crèdits, indica que 
per a imputar al pressupost corrent obligacions d’exercicis anteriors 
que no hagueren sigut degudament adquirides, es requerirà 
autorització expressa del Consell, si bé no es considera el tipus de 
modificació pressupostària que s’haurà de tramitar per a atendre 
aquest tipus d’obligacions. 

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

b) La fiscalització de la gestió contractual ha posat de manifest 
determinats incompliments significatius de la normativa aplicable, 
que descrivim en l’apartat de fonaments de l’opinió amb 
excepcions de l’informe específic sobre la contractació de l’exercici 
de 2014. 
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 També és important la lectura de l’informe específic sobre els 
encàrrecs de gestió, en el qual s’inclou una opinió negativa sobre el 
compliment de la legalitat. 

c) Quant al capítol de “Despeses de personal”, les conclusions sobre el 
compliment de legalitat figuren en l’informe específic de la dita 
àrea. 

d) El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MHAP) ha emés, 
amb data 24 d’abril de 2015, l’informe sobre el grau de compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de la 
regla de despesa de l’exercici de 2014, en el qual s’indica que el 
dèficit de la Comunitat Valenciana ha sigut del -2,35% del PIB, 
superior a l’objectiu del -1,0% establit pel Consell de Ministres. 

e) La càrrega financera (amortitzacions netes més interessos) de 2014 
de l’endeutament de la Generalitat és, segons la informació 
revisada, superior al límit del 25% dels ingressos corrents previstos, 
establit per l’article 89.1 del TRLHPG. 

6. D’ALTRES QÜESTIONS QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ 

Com a part de la fiscalització realitzada, s’inclouen en els annexos III i IV 
aquelles observacions que no afecten l’opinió, juntament amb 
determinada informació addicional que la Sindicatura considera que pot 
resultar d’interés als destinataris i usuaris del present Informe. 

7. RECOMANACIONS 

En l’annex V s’inclou un detall de les recomanacions realitzades per a 
millorar la gestió econòmica i administrativa de l’Administració, d’acord 
amb el que estableix l’article 11 de la Llei de Sindicatura de Comptes. 

 



 

 

 

 

 

ANNEX I 
Marc normatiu 
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La principal normativa que s’ha tingut en compte en la present 
fiscalització és la següent: 

- Llei de la Generalitat 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos 
per a 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 22/2009, de 18 de desembre, que regula el sistema de 
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats 
amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes 
tributàries. 

- 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). 

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

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

- 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. 



 

 

 

 

 

ANNEX II 
Informació addicional sobre les excepcions de l’Informe 
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Excepció 4.1.b), Liquidacions dels contractes de gestió d’assistència 
sanitària 

Liquidacions pendents de comptabilitzar 

D’acord amb la informació obtinguda de la Conselleria de Sanitat, estan 
pendents d’aprovació, o en tràmit d’elaboració, 26 liquidacions anuals de 
cinc contractes de concessió administrativa per a la prestació del servei 
d’assistència sanitària integral dels departaments de salut d’Alzira, 
Torrevella, Dénia, l’Horta Manises i Elx Crevillent. 

En el quadre següent resumim la contestació rebuda de la Conselleria 
respecte a les liquidacions que estan pendents d’aprovació (PA) o en 
tràmit (TR) dels contractes de cada departament de salut: 

 

Liquidacions pendents d’aprovació o en tràmit 

Exercicis Alzira Torrevella Dénia Manises 
Elx-

Crevillent 
2008 PA - - - - 
2009 PA - PA PA - 
2010 PA - PA PA TR 
2011 PA - PA PA TR 
2012 PA - PA PA TR 
2013 TR PA PA PA TR 
2014 TR PA PA PA TR 

Quadre 1 

Les conclusions més significatives que es deriven de la informació del 
quadre anterior són: 

a) En el vessant financer, que en no conèixer els imports de les dites 
liquidacions, no és possible determinar els efectes que tindria la 
seua adequada manifestació sobre el Compte de l’Administració de 
l’exercici de 2014. 

b) Pel que fa al compliment de la legalitat, i tal com posem de 
manifest en els informes d’aquesta Sindicatura, que no es compleix 
el termini indicat en els PCAP per a la realització d’aquestes 
liquidacions, que és, com a màxim, el 31 de març de l’any següent 
al que corresponen, i no consten en els expedients les causes ni la 
imputabilitat dels retards. 

Liquidacions aprovades i comptabilitzades el 2014 

La Conselleria de Sanitat també ha informat que durant 2014 s’han 
aprovat les liquidacions anuals dels exercicis de 2006 a 2012 del 
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contracte del departament de Torrevella. Un resum d’aquestes 
liquidacions la mostrem en el quadre següent, en milions d’euros: 

 

Exercici A favor del 
concessionari 

A favor de la 
Generalitat 

2006 0,3 - 
2007 - 5,0 
2008 7,4 - 
2009 8,6 - 
2010 7,8 - 
2011 7,0 - 
2012 - 3,2 

Total 31,1 8,2 

Quadre 2 

Sobre la comptabilitat realitzada podem assenyalar les següents 
qüestions significatives: 

a) Les liquidacions es comptabilitzen pels seus saldos nets i no pels 
diferents components de despeses i ingressos que les constitueixen, 
cosa que representa un incompliment dels principis comptables 
públics. 

 En aquest sentit es important destacar que un dels elements més 
importants de les liquidacions anuals, dins de les despeses pagades 
per la Conselleria de Sanitat per compte del concessionari, són les 
nòmines del personal de la Conselleria que presta els seus serveis 
en els departaments de salut objecte de la concessió administrativa. 

b) Totes les liquidacions s’han imputat als ingressos i despeses, tant 
pressupostàries com econòmiques, de l’exercici corrent de 2014; 
tanmateix, en el compte del resultat econòmic i patrimonial 
haurien d’haver-se imputat als comptes respectius d’exercicis 
anteriors. 

c) Les liquidacions anuals són objecte de fiscalització prèvia per part 
de la Viceintervenció General per a l’Administració Sanitària, que 
en tots els casos ha emés informes de “conformitat amb 
observacions”. Aquestes observacions poden resumir-se com 
segueix, amb els comentaris d’aquesta Sindicatura: 

- La fiscalització realitzada per la Viceintervenció ha consistit a 
comprovar que els conceptes en què es desglossen les 
liquidacions són establits en els PCAP i que es càlculs són 
correctes, sense entrar en la seua justificació; i la 
Viceintervenció afegeix que no disposa dels mitjans personals 
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ni materials per a verificar-los, per la qual cosa recomana 
valorar la realització d’un control financer. 

 Quant a això, la Sindicatura considera que seria convenient 
atendre la recomanació de la Viceintervenció General per a 
l’Administració Sanitària, per a la seua inclusió en el Pla de 
Control Financer previst en l’article 117 de la nova Llei 
d’Hisenda. 

- Totes les liquidacions s’han aprovat fora del termini establit 
en els PCAP. 

 Aquesta observació és també una de les excepcions que la 
Sindicatura sol incloure en els seus informes de fiscalització, 
com per exemple el més recent, relatiu al de la contractació de 
l’exercici de 2014. 

Excepció 4.1.c), Ajudes del Pla d’Habitatge 

Antecedents. Informes de la Sindicatura de Comptes 

Tots els antecedents sobre el tractament comptable d’aquestes ajudes 
poden consultar-se en els informes de la Sindicatura dels exercicis de 
2013 i 2012. 

Així, com indicava l’informe de 2013: 

- La Sotssecretaria de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient (CITMA) va certificar el 14 de gener de 2014, pel que 
fa a les ajudes en matèria d’habitatge, els imports per anys de les 
subvencions pendents d’imputació pressupostària que pujaven a 
un total de 242,2 milions d’euros des de 2008 fins 2013, dels quals 
3,4 milions d’euros corresponien a 2013. Posteriorment, mitjançant 
certificat de 20 de febrer de 2014, la xifra de 2013 va quedar fixada 
en 2,9 milions d’euros. 

- El Compte de l’Administració de 2013 va comptabilitzar en el 
compte 409 la quantitat de 241,7 milions d’euros, dels quals 238,8 
milions d’euros van ser amb càrrec a despeses extraordinàries per 
les anualitats de 2012 i anteriors, i 2,9 milions d’euros van ser amb 
càrrec a despeses corrents de l’exercici de 2013. 

Seguiment de la línia en l’exercici de 2014 

En la pàgina 25 del Compte de l’Administració de l’exercici de 2014 
s’indica que en el compte 409 figura la quantitat de 172,3 milions d’euros 
que corresponen als imports pendents d’imputació pressupostària 
derivats de les ajudes concedides per la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient en matèria d’habitatge corresponents a les 
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anualitats de 2013 i anteriors, que no han sigut registrades en el subsistema 
de creditors per obligacions pendents d’aplicar a pressupost. 

D’acord amb la informació obtinguda de l’IGG, el compte 409 conté les 
següents partides corresponents al programa 431.10 “Ajudes Pla 
Habitatge”, línia T0304, que mostrem en el quadre següent, en milions 
d’euros: 

 

Compte 409 Ajudes Pla Habitatge Concepte 
780 

Conceptes 
740-760 

Total 

Saldos a 31-12-2013 241,7 18,6 260,3 

Augments de l’exercici de 2014 5,6 - 5,6 

Imputacions al pressupost de 2014 (67,2) (5,3) (72,5) 

Saldos a 31-12-2014 180,1 13,3 193,4 

Quadre 3 

L’anàlisi del quadre anterior posa de manifest els següents aspectes 
importants: 

- Pel que fa als saldos a 31 de desembre de 2013. A aquesta data 
figurava comptabilitzada en el compte 409 la quantitat de 241,7 
milions d’euros que havia sigut certificada per la Sotssecretaria de 
la CITMA el 14 de gener de 2014, més 18,6 milions d’euros que no 
s’incloïen en la dita certificació però sí en una altra de posterior, de 
20 de febrer, i hi indicaven que corresponen a unes altres 
actuacions imputables al programa 431.10. 

- Sobre els augments de l’exercici de 2014. S’han comptabilitzat en el 
compte 409 uns altres 5,6 milions d’euros per ajudes pendents 
d’imputació pressupostària, i s’entén, per tant, que són subvencions 
addicionals a aquelles que van ser certificades per la CITMA el 
gener i febrer de 2014. Aquesta circumstància no permet assegurar 
que puguen existir o concedir-se unes altres ajudes que estiguen 
pendents d’imputar-se al pressupost i de comptabilitzar-se en el 
compte 409. 

- Imputacions al pressupost de 2014. L’execució pressupostària el 
2014 de la línia T0304 mostra que sobre el pressupost definitiu de 
258,2 milions d’euros s’han reconegut obligacions netes per un total 
de 71,8 milions d’euros. Observem, per tant, una diferència de 0,7 
milions d’euros entre les imputacions del compte 409 i les 
obligacions reconegudes, que no ha pogut ser verificada per aquesta 
Sindicatura en no haver obtingut explicacions oportunes dels 
serveis gestors ni de la Intervenció Delegada de la conselleria 
gestora. 
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- Sobre els saldos a 31 de desembre de 2014. La quantitat que 
s’esmenta en la memòria, 172,3 milions d’euros, és una part de la 
que figurava comptabilitzada en el compte 409 pendent d’imputació 
pressupostària, ja que comprén també 21,1 milions d’euros d’unes 
altres actuacions del programa d’habitatge. 

- Tot considerant els comentaris anteriors, aquesta Sindicatura no 
pot emetre una conclusió sobre la raó dels imports de les ajudes del 
Pla d’Habitatge que figuren pendents d’imputació pressupostària a 
31 de desembre de 2014, ni de les aplicacions al pressupost del dit 
exercici. 

Pel que fa les imputacions al pressupost de 2014, hem seleccionat una 
mostra de documents de reconeixement de les obligacions per a verificar 
les actuacions de comprovació realitzades per la conselleria gestora de la 
línia T0304. 

Quant a això, hem comprovat que la Intervenció Delegada de la 
Conselleria ha realitzat la fiscalització prèvia de les ajudes imputades al 
pressupost de 2014 amb l’abast que determina l’Acord del Consell de 24 
d’agost de 2012. 

No tenim constància que la conselleria responsable haja practicat les 
actuacions previstes en l’article 59.bis del TRLHPG, segons va posar de 
manifest aquesta Sindicatura en les seues observacions de l’informe de 
l’exercici de 2013. 

Excepció 4.1.e), Compte 565, “Fiances i dipòsits constituïts a curt 
termini” 

Contracte de refiançament amb l’SGR 

L’Institut Valencià de Finances (IVF) i la Societat de Garantia Recíproca de 
la Comunitat Valenciana (SGR) van signar, l’1 de juliol de 1993 i el 14 de 
gener de 2000 sengles contractes de refiançament amb l’objecte de donar 
cobertura parcial als riscos assumits per l’SGR en les operacions de 
garantia financera. 

El Consell de la Generalitat, en reunió de 18 de desembre de 2009, va 
acordar, amb efectes a 1 de gener de 2009, la substitució de l’IVF per la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, en nom de la Generalitat, 
que va assumir tots els drets i obligacions de les operacions 
formalitzades durant la vigència de cadascun dels contractes fins a la 
seua completa amortització. 

Posteriorment, el 26 de juliol de 2013 signen una modificació del 
contracte de refiançament en el qual acorden, entre d’altres clàusules, 
donar per terminat el contracte respecte a noves operacions 
formalitzades per l’SGR, per a comptar des de la “data d’efectivitat” 
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prevista en el “contracte marc” subscrit en la mateixa data per la 
Generalitat, l’IVF i l’SGR. Les operacions subscrites amb anterioritat a la 
data d’efectivitat romandran refinançades per la Generalitat en els 
termes dels contractes anteriors. 

El contracte de 2013 estableix que la condició de pagament de la 
cobertura assumida per la Generalitat, pel que fa a les operacions 
refinançades, requereix com a condició la consideració de “fallides”. 

D’acord amb la informació facilitada per l’IVF, a 31 de desembre de 2014 
la Generalitat té obligacions pendents de pagament per fallides del 
contracte amb l’SGR per un total de 108,6 milions d’euros. La major part 
de les dites obligacions està pendent d’aplicació al pressupost, i figura 
comptabilitzada en el compte 409 per 107,3 milions d’euros (vegeu la 
composició del compte 409 en l’apartat 1.6.2 de l’annex III); la resta, 1,3 
milions d’euros, s’ha imputat al pressupost de despeses i figura pendent 
de pagament en el compte 400. 

A més a més, durant 2014 la Generalitat ha pagat 4,0 milions d’euros 
amb càrrec a resultes, i 0,3 milions d’euros amb càrrec al pressupost de 
2014 per operacions fallides d’aquest contracte. 

En la comptabilitat del contracte amb l’SGR s’han de tenir en compte que 
figuren registrats 118,3 milions d’euros en el compte 565 “Fiances 
constituïdes a curt termini” de l’actiu del balanç. 

La major part del saldo abans indicat del compte 565 s’ha originat en 
l’exercici de 2014, en el qual s’ha comptabilitzat, en el compte 565, la 
quantitat de 109,0 milions d’euros per les fallides que comporten 
obligacions de pagament per a la Generalitat, dels quals, 1,7 milions 
d’euros s’han imputat al pressupost de 2014, i 107,3 milions d’euros 
figuren en el compte 409 pendents d’imputar al pressupost al tancament 
del dit any. 

En opinió d’aquesta Sindicatura, les obligacions de pagament derivades 
de les operacions fallides del contracte amb l’SGR no impliquen el 
reconeixement d’un actiu per a la Generalitat, sinó que representen una 
despesa o pèrdua que s’ha de comptabilitzar en el compte del resultat 
econòmic i patrimonial de l’exercici en què es meriten i d’imputar-se al 
pressupost quan siguen exigibles. 

Per tant, s’ha de donar de baixa el saldo del compte 565, per 118,3 
milions d’euros, amb càrrec al compte de despeses de l’exercici de 2014 
per 109,0 milions d’euros i al compte de resultats negatius d’exercicis 
anteriors per 9,3 milions d’euros. 

D’altra banda, figura comptabilitzat en l’epígraf de “Provisions per a 
riscos i despeses” del passiu del balanç l’import de 31,7 milions d’euros, 
que correspon a les responsabilitats probables derivades del contracte de 
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refiançament segons les estimacions comunicades per l’IVF a l’IGG, si bé 
no s’indiquen els criteris utilitzats. Als efectes, recomanem que les 
estimacions de l’IVF continguen la informació suficient per tal que l’IGG 
puga realitzar les comprovacions necessàries prèvies a la seua 
comptabilitat; i la Sindicatura, les que corresponguen a la seua 
fiscalització. 

A més a més, la Generalitat va signar el 26 de juliol de 2013 amb l’SGR un 
contracte d’aval per 200 milions d’euros. 

A 31 de desembre de 2014, el risc viu per avals derivat dels contractes 
signats amb l’SGR està desglossat en l’apartat 4.G.3 de la memòria, i puja 
a un total de 371,3 milions d’euros (vegeu apartat 7.6 de l’annex III). 

Excepció 4.1.f), Compte 409, “Creditors per operacions pendents 
d’aplicar a pressupost” 

Segons indica la nota 2.4.2 de l’apartat 1 del Compte de l’Administració 
(pàgina 25), el compte 409 recull les obligacions derivades de despeses 
realitzades o béns i serveis rebuts per a les quals no s’han produït la seua 
aplicació a pressupost, a la qual cosa el PGVPG afegeix que és procedent. 

El següent quadre mostra la composició del compte 409 en els exercicis 
de 2014 i 2013. L’última columna mostra la variació entre ambdós 
exercicis, que seria l’efecte net que sobre el resultat pressupostari de 
2014 hauria tingut si les obligacions que figuren en aquest compte 
s’hagueren aplicat als pressupostos dels anys en què es van meritar les 
despeses: 

 

Compte 409 31-12-2014 31-12-2013 Variació 

Creditors per conselleries 844,1 1.404,3 (560,2) 

Deute amb CIEGSA 216,6 771,0 n/a 

Ajudes del Pla d’Habitatge 193,4 260,3 (66,9) 

Factures del RUF 30,4 58,3 (27,9) 

Prestacions dependència 7,3 - 7,3 

Total 1.291,8 2.493,9 (647,6) 

Quadre 4 

En el quadre anterior no hem considerat el concepte “Deute amb 
CIEGSA” en tant que la seua disminució de 2014 s’ha realitzat mitjançant 
reducció del capital social de la dita empresa, sense efectes sobre el 
pressupost de despeses, i es desconeix la forma en què s’extingirà el 
deute que figura al tancament de 2014. 
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L’efecte net que sobre el resultat pressupostari de 2014 hauria tingut si 
les obligacions que figuren en aquest compte 409 s’hagueren aplicat als 
pressupostos dels exercicis en què es van meritat les despeses, seria una 
disminució del seu saldo negatiu en l’import de 647,6 milions d’euros. 

En l’apartat 1.6.2 de l’annex III d’aquest Informe analitzem uns altres 
aspectes del compte 409. 

Excepció 4.1.g), Compte 411, “Creditors per periodificació de despeses  
pressupostaris 

Segons disposa el PGCPG, el compte 411 recull les obligacions no 
vençudes a la fi de l’exercici derivades de despeses meritades o béns o 
serveis efectivament rebuts durant l’exercici. 

El Compte de l’Administració dóna informació sobre les partides que 
integren aquest compte en la nota 2.4.2 de l’apartat 1 (pagina 26). La seua 
composició és la següent: 

 

Compte 411  31-12-2014 31-12-2013 

Convenis deute sanitari 432,9 674,2 

Convenis amb universitats públiques 394,6 633,8 

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

Contractes de pagament ajornat  234,1 296,1 

Factures de proveïdors 137,0 148.4 

Factures de farmàcia 100,0 95,9 

D’altres conceptes - 4,2 

Total 1.298,6 1.855,6 

Quadre 5 

Comentem tot seguit els aspectes importants dels principals conceptes 
que integren aquest compte: 

Convenis deute sanitari 

El deute sanitari està constituït per les obligacions derivades de serveis i 
subministraments realitzats per diverses empreses al llarg d’alguns anys, 
que no van ser reconegudes en els pressupostos de despeses dels 
exercicis corresponents, fet que ha sigut objecte d’excepcions recurrents 
en els informes de fiscalització d’aquesta Sindicatura des de l’exercici de 
1988. 

Tots els antecedents de l’evolució d’aquest deute i de les observacions 
realitzades per la Sindicatura poden consultar-se en anteriors informes 
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d’aquesta Institució, encara que a tall de resum podem assenyalar el 
següent: 

- Part del deute sanitari va ser comptabilitzat durant els exercicis de 
2008 i 2011 en els sistema comptable econòmic i patrimonial 
mitjançant càrrecs a despeses del compte de resultats i 
abonaments en el compte 411 “Creditors per periodificació de 
despeses pressupostàries” del passiu del balanç. Aquesta 
comptabilitat es va realitzar en base als programes d’imputació 
pressupostària plurianual previstos en l’article 59.bis de l’anterior 
Llei d’Hisenda, aprovats pel Consell. 

- Posteriorment, i amb motiu del mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors, en l’exercici de 2012 es van comptabilitzar 
unes altres factures que estaven pendents en el compte 409. 
(L’evolució d’aquest compte 409 l’analitzem en l’apartat 1.9.2 de 
l’annex III). 

Quant al deute comptabilitzat en el compte 411, ha tingut el següent 
moviment durant 2014: 

 

Deute sanitari compte 411 
Milions 
d’euros 

Saldo a 31-12-2013   674,2 

Pagaments obligacions exercicis de 2002-03-04 145,5 

Pagaments obligacions exercicis de 2006-07-08 86,1 

Pagaments obligacions CHP Castelló 9,7 

Saldo a 31-12-2014 432,9 

Quadre 6 

La imputació pressupostària del saldo pendent a 31 de desembre de 2014, 
432,5 milions d’euros, està prevista per als exercicis de 2015 a 2017. 

Continuen vigents les observacions i recomanacions formulades en 
informes anteriors, que resumim tot seguit: 

- El saldo del compte 411 hauria de reclassificar-se als comptes 
corresponents de deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt 
termini, per 191,6 i 241,3 milions d’euros respectivament. 

- En la imputació pressupostària de les quotes anuals, s’hauria de 
registrar en el capítol 3 la part de la quota corresponent a la 
compensació per ajornament, calculada amb un criteri financer. 
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- El criteri aplicat de no periodificar les despeses d’ajornament hauria 
de ser comentat en la memòria. 

- Els compromisos derivats dels acords assolits haurien d’incloure’s 
en l’estat de compromisos de despeses amb càrrec a exercicis 
posteriors, que forma part de la memòria (vegeu paràgraf l) de 
l’apartat 4.1 de l’Informe). 

Convenis de 2014 amb les universitats públiques 

El moviment experimentat durant 2014 el resumim tot seguit: 

 

Convenis amb Universitats 
Milions 
d’euros 

Saldo a 31-12-2013 (convenis de 2008) 633,8 

Ajust per convenis signats el 2014 (239,2) 

Saldo a 31-12-2014 (convenis de 2014) 394,6 

Quadre 7 

El maig de 2008, la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació va 
subscriure amb cadascuna de les cinc universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana un conveni de col·laboració per al finançament de 
despeses corrents i d’inversió. Aquests convenis es van modificar 
l’octubre de 2011. 

Tots els antecedents dels dits convenis, així com la seua evolució fins a 
l’exercici de 2013, es poden consultar en anteriors informes d’aquesta 
Sindicatura. 

En l’exercici de 2014, la Generalitat i les cinc universitats han subscrit 
nous convenis que tenen per objecte fixar els termes i condicions per a 
cobrir els imports pendents a 31 de desembre de 2014 derivats dels 
convenis de 2008 modificats el 2011. Aquests convenis han sigut 
aprovats pel Consell el 30 de desembre de 2014. 

Amb anterioritat a la dita data, el Consell va acordar, el 12 de desembre 
de 2014, l’assumpció per part de la Generalitat, amb efecte jurídic, 
econòmic i comptable de 31 de desembre de 2014, de la titularitat de part 
del deute financer així com d’altre endeutament contret per les 
universitats públiques, per import màxim de 284,4 milions d’euros, 
desglossat en 185,6 milions d’euros de préstecs amb entitats financeres, 
92,7 milions d’euros de deutes amb el BEI i 6,1 milions d’euros de 
préstecs de l’empresa pública SEPIVA (actualment IVACE). 
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Els convenis signats el 2014 indiquen que la quantitat pendent de 
pagament per part de la Generalitat a les cinc universitats derivada dels 
convenis de 2008 puja a un total de 768,9 milions d’euros. 

En el Compte de l’Administració, el deute amb les universitats figurava 
comptabilitzat, a 31 de desembre de 2013, (durant  2014 no es van 
realitzar pagaments) de la següent manera, en milions d’euros: 

 

Compte Objecte 31-12-13 

411 Quotes de 2014 a 2022 despeses corrents 633,8 

409 Quota de 2013 despeses corrents 38,2 

409 Quota de 2013 inversions 32,3 

 Total 704,3 

Quadre 8 

Les quotes referents al finançament d’inversions no figuraven 
registrades com a deute vençut, sinó que es comptabilitzaven anualment 
en els exercicis de la seua meritació. La part pendent d’aquest 
finançament pujava a 64,5 milions d’euros per als exercicis de 2014 i 
2015. 

D’altra banda, la Generalitat tenia comptabilitzats en el compte 252 
crèdits al seu favor per import de 23,6 milions d’euros. 

Si considerem les fórmules de finançament previstes en els convenis 
signats el 2014, i la compensació amb els crèdits a favor de la Generalitat, 
la quantitat fixada com a pendent en els convenis es reprograma o 
extingeix com segueix: 

 

Convenis de 2014 Milions 
d’euros 

Compensació amb crèdits a favor de la Generalitat 23,6 

Extinció de repercussió financera de l’ajornament 18,0 

Per a pagar en quotes de 2015 a 2022 394,6 

Assumpció de deutes financers 284,4 

Finançament d’inversions 48,2 

Total 768,8 

Quadre 9 
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Comentem tot seguit el registre comptable que han tingut les operacions 
anteriors en el Compte de l’Administració de l’exercici de 2014, 
juntament amb les observacions, en el seu cas, de la Sindicatura. 

- La compensació de crèdits a favor de la Generalitat, mitjançant el 
seu abonament al compte 252. 

- L’extinció de la repercussió financera de l’ajornament, mitjançant 
el seu abonament al compte “Ingressos extraordinaris”. 

 Quant a això, cal indicar que els convenis consideren que aquesta 
extinció queda subjecta a condició, que és el compliment anual de 
les obligacions econòmiques de la Generalitat. 

 Considerem que haguera sigut més adequat periodificar l’ingrés al 
llarg del període de condició. 

- En el compte 411, i en l’estat de despeses compromeses amb càrrec 
a exercicis futurs, la quantitat de 394,6 milions d’euros. Segons els 
convenis, aquest import es pagarà mitjançant la línia T7404 
“Conveni de col·laboració per al finançament de despesa corrent”, 
en els exercicis de 2015 a 2022, juntament amb la subvenció 
ordinària. 

 Considerem que les quotes dels exercicis de 2016 a 2022, per import 
de 388,6 milions d’euros, haurien de reclassificar-se del compte 411 
als comptes corresponents a llarg termini. 

- L’assumpció dels deutes financers, en els comptes 170 i 520. 

- El finançament de les inversions, en l’estat de despeses 
compromeses amb càrrec a exercicis futurs. Els convenis 
consideren que aquest finançament es pagarà amb càrrec als 
pressupostos de 2015 a 2018, línia T7405 “Conveni finançament 
despeses inversió”. Les inversions, que seran gestionades per les 
universitats, s’executaran en el dit període. 

D’altra banda, podem assenyalar que en la quantitat establida com a 
pendent en els convenis s’han inclòs 16,3 milions d’euros del pla 
d’inversions dels convenis de 2008, tot i que no es recullen els criteris ni 
els càlculs considerats. 

Finalment és important constatar que els convenis de 2014 consideren la 
constitució d’una comissió de seguiment, que es reunirà, quant menys, 
dues vegades a l’any. 
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Factures de proveïdors i factures de farmàcia 

Factures emeses pels proveïdors el 2014 i anteriors, que han sigut 
registrades en el Registre Unificat de Factures (RUF) des de l’1 de gener 
fins al 2 de febrer de 2015, per import de 137,0 milions d’euros. 

Les factures de farmàcia corresponen al mes de desembre de 2014. 

El següent quadre mostra els saldos d’aquests conceptes en els exercicis 
de 2014 i 2013. L’última columna mostra la variació entre ambdós 
exercicis, que seria l’efecte net que sobre el resultat pressupostari de 
2014 haurien tingut si les obligacions que figuren en aquest compte 
s’hagueren aplicat als pressupostos dels anys en què es van meritar les 
despeses: 
 

Compte 411 31-12-2014 31-12-2013 Variació 

Factures de proveïdors 137,0 148,4 (11,4) 

Factures de farmàcia 100,0 95,9 4,1 

Total 237,0 244,3 (7,3) 

Quadre 10 

L’efecte net que sobre el resultat pressupostari de 2014 hauria tingut si 
les obligacions que figuren en aquest compte 411 s’hagueren aplicat als 
pressupostos dels exercicis en què es van meritat les despeses seria una 
disminució del seu saldo negatiu en l’import de 7,3 milions d0euros. 

Contractes de pagament ajornat 

En aquest apartat s’inclouen els saldos pendents d’aplicar a pressupost 
dels contractes tramitats sota la modalitat d’abonament total del preu 
(mètode alemany) o d’altres modalitats que impliquen el pagament 
ajornat de les obres realitzades. 

Les dites despeses s’imputen al pressupost de cada exercici d’acord amb 
el règim d’ajornament pactat en els contractes. 

El saldo pendent d’aplicar a pressupost, 24,3 milions d’euros, correspon a 
uns altres contractes amb clàusules d’ajornament en el pagament, 
tramitats per la Conselleria d’Infraestructures. 

La resta pendent d’aplicar a pressupost, 24,3 milions d’euros, correspon a 
uns altres contractes amb clàusules d’ajornament en el pagament, 
tramitats per la Conselleria d’Infraestructures. 
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Excepció 4.1.h), Comptabilitat de l’endeutament derivat dels convenis 
amb l’FMI i amb les universitats públiques 

Convenis amb l’FMI 

En els capítols 4 i 7 del pressupost de despeses del Compte de 
l’Administració de l’exercici de 2014 s’han reconegut obligacions, per 
import total de 31,6 milions d’euros, pels interessos i el principal dels 
venciments corresponents als convenis signats el 2002 i el 2007 pel que 
fa al finançament de les inversions del “pla de modernització” de l’FMI 
(vegeu la revisió dels expedients en l’annex IV). 

Durant els exercicis de vigència d’ambdós convenis, la Generalitat s’ha 
fet càrrec de la totalitat de la càrrega financera de les operacions de 
finançament de l’FMI en no comptar aquesta amb els recursos 
necessaris. 

Considerats els antecedents descrits i tenint en compte la informació 
disponible sobre la situació econòmica de l’FMI, haurien d’aplicar-se les 
normes de comptabilització que considera l’apartat 3.1 del document 
número 5 de principis comptables públics, actualment vigents, cosa que 
comportaria la comptabilitat en els subsistema comptable econòmic i 
patrimonial d’un càrrec per subvencions de capital a l’FMI amb 
abonament al passiu del balanç per 522,1 milions d’euros, pel que fa a les 
quotes de capital pendent. 

Per a la fiscalització dels convenis de l’FMI, aquesta Sindicatura ha pogut 
disposar dels comptes anuals de l’exercici de 2014 de la dita entitat, 
juntament amb l’informe d’auditoria d’una empresa privada. En els dits 
comptes consta la informació sobre els capitals pendents de venciment i 
el cost amortitzat de les operacions de finançament dels convenis a la 
data de 31 de desembre de 2014, que ha sigut utilitzada per aquesta 
Sindicatura per a estimar el seu ajust comptable abans indicat. 

Pel que fa al tractament comptable abans descrit, és important 
considerar que l’IVF, en un escrit de 4 de desembre de 2014 adreçat a la 
Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç, indica que ha sol·licitat 
aclariments a l’IGG pel que fa a com ha de procedir per a comprovar i 
liquidar els venciments derivats del conveni de 2007, a la vista de 
l’informe de la Intervenció General de 3 d’octubre de 2014 sobre 
“Comprovació material de transferències corrents i de capital concedides 
per la Generalitat a l’FMI” que conclou que la Generalitat hauria de 
minorar les aportacions a l’FMI en proporció als sobrecostos detectats. 

A la data de redacció d’aquest Informe desconeixem si han donat 
resposta a la consulta plantejada per l’IVF, i per tant l’efecte sobre la 
comptabilitat de les operacions amb l’FMI. 
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Plans d’inversions de les universitats públiques valencianes 

En els capítols 4 i 7 del pressupost de despeses del Compte de 
l’Administració de l’exercici de 2014 s’han reconegut obligacions, per 
import total de 41,0 milions d’euros, pels interessos i el principal dels 
venciments corresponents al dit exercici (vegeu l’annex IV). 

Segons els quadres d’amortització dels préstecs del BEI i de les 
obligacions emeses per es universitats, els compromisos que s’han 
d’incloure per les quotes d’exercicis posteriors pujarien a 245,8 milions 
d’euros de capital, més els interessos corresponents. 

És important assenyalar que en els comptes anuals retuts per les 
diferents universitats públiques, observem un tractament comptable 
dispar a aquestes operacions. Quant a això, hauria de produir-se una 
unificació de criteris en les auditories de les universitats i en els centres 
directius comptables pertinents. 

Igual que hem comentat per als convenis amb l’FMI, haurien d’aplicar-se, 
tant pel Compte de l’Administració com per les pròpies universitats 
públiques valencianes, les normes de comptabilitat que indica l’apartat 
3.1 del document número 5 de principis comptables públics, i 
s’expliquen adequadament en les memòries de cada entitat els criteris 
adoptats. 

Excepció 4.1.l), Memòria d’ingressos. Sistemes de finançament 

Les característiques més rellevants del sistema de finançament figuren 
en la documentació que acompanya els pressupostos generals anuals, 
tant els estatals com els autonòmics. El dit sistema està regulat per la 
Llei 22/2009, de 18 de desembre, sobre el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut 
d’autonomia. 

L’objecte del sistema és el finançament de les competències transferides, 
a través dels tributs cedits (capacitat tributària) i de les transferències de 
fons estatals, com ara el Fons de Garantia, el Fons de Suficiència Global i 
els Fons de Convergència Autonòmica (de Competitivitat i de 
Cooperació). 

En el Compte de l’Administració cada recurs del sistema de finançament 
té la seua manifestació comptable en els comptes corresponents 
d’ingressos, tant els econòmics com els pressupostaris, i figuren en el 
balanç els saldos deutors o creditors al tancament de l’exercici. 

En l’àmbit pressupostari els recursos del sistema de finançament 
s’imputen als seus conceptes corresponents dins dels capítols 1, 2 i 4. 
Vegeu als efectes els apartats 5.3 i 5.4 de l’annex III d’aquest Informe, on 
també s’analitzen les liquidacions anuals. 
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Lliurament a compte i liquidacions anuals 

Els recursos del sistema es calculen provisionalment a l’inici de cada 
any, i es materialitzen mitjançant lliuraments a compte, que poden ser 
positius (a favor de la Comunitat Autònoma) o negatius (a favor de 
l’Estat). 

Quan els lliuraments són a favor de la Generalitat, aquesta els reconeix 
com a drets pressupostaris de l’exercici corresponent. Per contra, quan 
són a favor de l’Estat, la Generalitat els imputa com a drets amb signe 
negatiu per a la seua compensació amb uns altres recursos. 

El Fons de Suficiència Global és el mecanisme de tancament del sistema 
de finançament destinat a cobrir la diferència entre les necessitats de 
finançament de cada comunitat autònoma i la suma de la seua capacitat 
tributària i la transferència, positiva o negativa, del Fons de Garantia. 
Una comunitat autònoma té Fons de Suficiència Global positiu quan les 
seues necessitats de finançament són superiors a la suma de la seua 
capacitat tributària i la seua transferència del Fons de Garantia (en el cas 
contrari, la Comunitat tindrà Fons de Suficiència Global negatiu), tot això 
respecte de l’any base 2007. 

El sistema es regularitza amb les liquidacions anuals, que l’Estat practica 
i comunica a les comunitats autònomes als dos anys. Aquestes 
liquidacions s’obtenen per diferència entre els imports definitius 
calculats i els lliuraments a compte realitzats, tant de recursos tributaris 
com dels Fons de Garantia i de Suficiència Global; també s’hi determina 
la participació de la Comunitat Autònoma en els Fons de Convergència 
Autonòmica. Les liquidacions s’imputen al pressupost de l’exercici en 
què es practiquen. 

Evolució interanual 

El quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació 
comptable, mostra l’evolució dels ingressos reconeguts del sistema de 
finançament en els últims quatre anys: 
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 2014 2013 2012 2011 
Tributs cedits 8.675,8 8.295,2 10.479,0 8.948,1 

Transferències de fons estatals 876,6 1.442,6 (917,2) 752,6 

Total ingressos sistema de finançament 9.552,4 9.737,8 9.561,8 9.700,7 

Obligacions pressupost de despeses 19.039,9 14.136,4 16.974,4 14.555,2 

% cobertura 50,0% 68,9% 56,3% 66,6% 

Obligacions pressupost de despeses (sense 
cap. 3 i 9) 13.824,2 12.803,2 15.868,8 13.784,0 

% cobertura 69,1% 76,1% 60,3% 70,4% 

Quadre 11 

L’anàlisi del quadre anterior posa de manifest que, amb l’excepció de 
l’exercici de 2013, els ingressos que la Generalitat obté del sistema de 
finançament pateixen una tendència baixista en els últims anys. 

En comparar els drets reconeguts del sistema de finançament amb les 
obligacions reconegudes del pressupost de despeses s’obté el grau de 
cobertura pressupostària anual d’aquesta font d’ingressos, i s’observa 
també des d’aquesta perspectiva una tendència baixista semblant a 
l’esmentada anteriorment. 

És destacable que, en l’exercici de 2014, els ingressos del sistema de 
finançament a penes cobrisquen el 50,0% del total del pressupost de 
despeses del Compte de l’Administració, o el 69,1% si s’exclouen els 
capítols de despeses financeres (capítol 3) i d’amortització de 
l’endeutament (capítol 9). 

L’insuficient finançament provoca un major dèficit pressupostari i el 
conseqüent increment de l’endeutament. L’articulació del finançament 
estatal a través de mecanismes especials de finançament via 
endeutament dificulta la consecució dels objectius de dèficit i deute, i 
incideix en el funcionament normal de l’Administració de la Generalitat. 

Excepció 4.1.l), Compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos 
futurs 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest que falta per incloure en 
l’estat de compromisos futurs les següents operacions: 

a) Les anualitats futures dels compromisos derivats dels acords del 
Consell per al pagament de les obligacions del deute sanitari, per un 
total de 432,9 milions d’euros. 
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b) Les quotes pels compromisos derivats del conveni signat el 2002 
amb la Fira Mostrari Internacional de València, per un capital de 
308,9 milions d’euros, més els interessos corresponents. 

c) Les quotes pels compromisos dels plans d’inversions de les 
universitats públiques valencianes, que pujaven a 245,8 milions 
d’euros de capital, més els interessos corresponents. 

 



 

 

 

 

 

ANNEX III 
Comentaris i observacions que no afecten l’opinió 
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1. BALANÇ 

1.1 Aspectes generals 

El balanç de l’exercici de 2014, amb les xifres de l’exercici de 2013 als 
efectes comparatius, figura en l’apartat 1 del Compte de l’Administració, 
i en mostrem un resum en els quadres següents, en milions d’euros, amb 
el càlcul de les variacions interanuals: 

 

ACTIU 31-12-2014 31-12-2013 Var. % 
A) IMMOBILITZAT 18.610,9 19.102,6 (2,6%) 

I. Inversions destinades a l’ús general 9.398,4 9.255,2 1,5% 
II. Immobilitzacions immaterials 1.099,8 1.061,4 3,6% 
III. Immobilitzacions materials 5.461,7 5.131,6 6,4% 
V. Inversions financeres permanents 2.650,9 3.654,4 (27,5%) 
C) ACTIU CIRCULANTE 2.253,4 1.845,1 22,1% 

II. Deutors 1.066,3 1.072,1 (0,5%) 
III. Inversions financers temporals 947,3 509,1 86,1% 
IV. Tresoreria 233,7 255,9 (8,7%) 
V. Ajustos per periodificació 6,1 8,0 (23,8%) 

Total general  20.864,3 20.947,7 (0,4%) 

Quadre 1.1 

 

PASSIU 31-12-2014 31-12-2013 Var.%  
A) FONS PROPIS (20.875,9) (17.793,9) (17,3%) 

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

III. Resultats d’exercicis anteriors (20.661,0) (17.012,9) (21,4%) 

IV. Resultats de l’exercici (3.082,0) (3.648,1) 15,5% 

B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 31,7 111,7 (71,6%) 

C) CREDITORS A LLARG TERMINI 28.514,1 22.277,5 28,0% 

I. Emissions d’obligacions i d’altres valors neg. 1.965,0 3.861,2 (49,1%) 

II. D’altres deutes a llarg termini 26.549,1 18.416,3 44,2% 

D) CREDITORS A CURT TERMINI 13.194,4 16.352,4 (19,3%) 

I. Emissions d’obligacions i d’altres valors neg. 1.965,7 456,0 331,1% 

II. Deutes amb entitats de crèdit 3.959,5 476,0 731,8% 

III. Creditors 7.269,2 15.420,4 (52,9%) 

Total general  20.864,3 20.947,7 (0,4%) 

Quadre 1.2 

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



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2014 

75 

El total general del balanç a 31 de desembre de 2014 puja a 20.864,3 
milions d’euros, amb una petita disminució del 0,4% respecte al de 
l’exercici de 2013. 

L’actiu està constituït en un 89,2% per immobilitzat i un 10,8% per 
circulant. Pel que fa a 2013, les variacions més significatives es 
produeixen en els capítols d’inversions financeres, tant a llarg com a curt 
termini. 

En l’immobilitzat material l’augment es deu, principalment, a les 
activacions de béns de CIEGSA. 

Les inversions financeres permanents disminueixen en termes globals, 
principalment per la dotació a la provisió per depreciació d’inversions 
financeres derivada del canvi de criteri. El compte 250 augmenta per les 
aportacions patrimonials de l’exercici, encara que també és significativa 
la reducció del capital de CIEGSA. El compte 252 disminueix, 
principalment, per la capitalització de deutes assumits. 

Les inversions financeres temporals augmenten, principalment, per les 
assumpcions de deute per mecanismes de finançament. 

Els fons propis (o patrimoni net) té un import negatiu de 20.875,9 milions 
d’euros. 

El passiu pròpiament dit, constituït pels epígrafs de creditors a llarg i curt 
termini, puja a un total de 41.708,5 milions d’euros. Dins dels creditors es 
poden constatar com a més significatius els representatius de 
l’endeutament financer, que pugen a 34.907,8 milions d’euros, import 
que representa el 83,7% del total de creditors i que és un 67,3% superior 
al total de l’actiu. 

Quant a la resta de creditors, els no financers, és important assenyalar 
els registrats en els comptes 409 i 411 per import conjunt de 2.590,4 
milions d’euros, que representen despeses realitzades en l’exercici de 
2014 i anteriors però que s’imputaran als pressupostos d’exercicis 
posteriors. 

1.2 Immobilitzacions materials. Infraestructures educatives rebudes de 
CIEGSA 

Les immobilitzacions materials presenten un augment net de 330,1 
milions d’euros el 2014 respecte a 2013. 

Les addicions més significatives de 2014 corresponen a la comptabilitat 
de determinades infraestructures educatives rebudes de l’empresa 
pública CIEGSA. 
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Tots els antecedents de les operacions del conveni de col·laboració signat 
el 5 de febrer de 2001 entre la Conselleria d’Educació i l’empresa pública 
CIEGSA, poden consultar-se en informes anteriors d’aquesta Sindicatura. 

Segons indiquem en l’apartat 1.1 (pàgina 11) del Compte de 
l’Administració: 

- El criteri de comptabilitat consisteix a activar en el compte 229, 
“D’altre immobilitzat material, servei educatiu”, el valor de les 
infraestructures educatives posades a disposició de la Conselleria 
d’Educació per l’empresa CIEGSA, que estan incorporades a 
l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat. 

- Durant 2014 s’han comptabilitzat en el compte 229 determinats 
mobles i immobles per un valor total de 232,9 milions d’euros, i 
s’utilitza com a contrapartida el compte 779, “Ingressos i beneficis 
d’exercicis anteriors”. 

- L’import total indicat en l’actiu del balanç a 31 de desembre de 2014 
corresponent a obres i béns mobles posades a disposició per CIEGSA 
puja a 492,7 milions d’euros. 

En el Compte de l’Administració, el deute amb CIEGSA figura registrat en 
el compte 409, “Creditors per operacions pendents d’aplicar al 
pressupost”, que ha tingut el següent moviment durant 2014: 

 

Deute amb CIEGSA en el compte 409 
Milions 
d’euros 

Saldo a 31-12-2013 771,0 

Reducció de capital  (556,7) 

Facturació 2014 28,3 

Transferències de capital  (26,0) 

Saldo a 31-12-2014 216,6 

Quadre 1.3 

La reducció de capital de 2014 s’ha comptabilitzat mitjançant abonament 
al compte 250. Els detalls sobre aquesta operació es van comentar en 
l’informe de l’exercici de 2013. 

En els comptes anuals de CIEGSA de l’exercici de 2014, aprovats per la 
Generalitat, soci únic, i fiscalitzats d’acord amb l’IGG, figura en l’actiu del 
balanç, dins del compte “Clients, empreses del grup”, la quantitat de 
216,6 milions d’euros com a saldo pendent de cobrament de la 
Generalitat en concepte de béns lliurats a l’empara del conveni. Aquest 
saldo també ha sigut confirmat per la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport mitjançant certificació de 4 de març de 2015. 
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Les fiscalitzacions sobre els dits comptes de CIEGSA són també d’acord 
amb les ampliacions de capital, que són operacions patrimonials que 
CIEGSA ha comptabilitzat amb la tal naturalesa, no com a pagament del 
deute comercial, i d’acord amb les transferències de capital, que sí que 
han sigut comptabilitzades per CIEGSA com a cobrament del deute 
comercial. 

El tractament comptable practica en el Compte de l’Administració és 
objecte de l’excepció descrita en el paràgraf c) de l’apartat 4.1 de 
l’Informe. 

Pel que fa al criteri d’imputació pressupostària del saldo pendent de 
pagament que ha considerat el Consell, l’IGG ha de realitzar el control 
financer de les actuacions realitzades i proposar les actuacions 
pertinents. 

En fase d’al·legacions a l’informe de 2013, l’IGG va indicar que realitzarà 
les actuacions necessàries a fi de seguir les indicacions de la Sindicatura 
a partir del 31 de desembre de 2015, data límit assenyalada en el conveni 
de 5 de febrer de 2001. 

1.3 Inversions financeres (permanents i temporals) 

1.3.1 Aspectes generals 

Aquests dos epígrafs del balanç mostren un saldo conjunt, a 31 de 
desembre de 2014, de 3.598,2 milions d’euros, cosa que representa el 
17,2% del total de l’actiu, i ha disminuït un 13,6% respecte a 2013. 

Des de l’exercici de 2012, la Generalitat, mitjançant acords del Consell, 
està assumint la titularitat dels deutes de les entitats del sector public a 
través de diferents mecanismes, com ara: 

- Deute financer (préstecs bancaris) 

- Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors (mecanisme 
proveïdors) 

- Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) 

Es poden consultar, en els últims informes d’aquesta Sindicatura sobre 
aquest procés, els acords del Consell més importants i les 
característiques dels mecanismes de finançament. 

En el Compte de l’Administració de 2014, la informació sobre l’assumpció 
de deute financer i els criteris de comptabilitat figuren en la nota 1.1 de 
l’apartat 1 (pagines 11 i següents). 
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Un resum del deute assumit durant 2014 pels diferents mecanismess de 
finançament, amb indicació dels comptes en què figura comptabilitzada, 
el mostrem en el quadre següent: 

 

Mecanismes finançament 250 542 6xx Total ens Adminis-
tració 

Total 

Deute financer  239,9 38,5 - 278,4 - 278,4 

Mecanisme proveïdors 3ª F.  - 352,4 59,5 411,9 1.808,9 2.220,8 

FLA 2014  - 260,8 107,9 368,7 5.688,0 6.056,7 

Total 239,9 651,7 167,4 1.059,0 7.496,9 8.555,9 

Quadre 1.4 

El total dels deutes d’ens públics que ha sigut assumit per 
l’Administració durant l’exercici de 2014 puja a 1.059,0 milions d’euros. 

A la xifra anterior se li han d’afegir 284,4 milions d’euros de deute 
financer de les universitats públiques valencianes assumit per la 
Generalitat el 2014 (vegeu l’annex II d’aquest Informe). 

En els apartats següents comentem els aspectes més importants que 
s’han posat de manifest com a conseqüència de la fiscalització realitzada 
sobre la comptabilitat de les operacions d’assumpció de deute, així com 
d’unes altres operacions d’inversions financeres realitzades durant 
l’exercici de 2014. En l’apartat 7 analitzem els préstecs bancaris obtinguts 
i subrogats. 

1.3.2 Cartera de valors a llarg termini 

Està constituïda pel compte 250 “Inversions financeres permanents en 
capital i patrimoni”, el moviment del qual durant 2014 es resumeix com 
segueix: 
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Compte 250 
Milions 
d’euros 

Saldo a 31-12-2013 5.192,6 

a) Ampliació patrimonial RTVV per assumpció deute financer 239,9 

b) Ampliacions patrimonials per compensació de crèdits 413,8 

c) Aportacions a capitals o fons socials 149,0 

d) Extinció de la Fundació V Trobada Mundial de la Família (2,0) 

e) Reducció capital de CIEGSA (vegeu apartat 1.2) (556,7) 

f) D’altres (13,2) 

Saldo a 31-12-2014 5.423,4 

Quadre 1.5 

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

La comptabilització com a aportació patrimonial a RTVV es 
correspon amb la subrogació de quatre préstecs de la dita Entitat 
per 239,9 milions d’euros, aprovada per Acord del Consell el 6 de 
febrer de 2015 i pel Consell de Liquidació d’RTVV. 

b) Ampliacions patrimonials per compensació de crèdits 

 La seua composició detallada és la següent: 

 

Entitats 
Milions 
d’euros 

RTVV (316,5+50+37,2) 403,7 

CACSA 10,1 

Total 413,8 

Quadre 1.6 

Els deutes que han sigut capitalitzats figuraven: en el compte 252, 
326,5 milions d’euros; en el compte 542, de compensació de deute 
financer, 50 milions d’euros; i en el compte 542, de compensació de 
mecanismes de finançament, 47,3 milions d’euros. 

La capitalització de CACSA s’ha realitzat partint dels acords del 
Consell, reunit en Junta d’Accionistes, i la d’RTVV amb l’acord del 
Consell de Liquidació. 
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c) Aportacions a capitals o fons socials 

 La seua composició és la següent: 

 

Entitats 
Milions 
d’euros 

CACSA 47,8 

CMPE 4,4 

AVT 3,7 

FGV 61,5 

RTVV 14,0 

SPTCV 17,6 

Total 149,0 

Quadre 1.7 

Les operacions anteriors són aportacions que es realitzen 
directament als patrimonis de les entitats sense prèvia 
compensació de crèdits. En el cas d’FGV estan previstes anualment 
en les lleis de pressupostos. 

d) Extinció de la Fundació V Trobada Mundial de la Família 

 Per Resolució de data 6 d’octubre de 2014 del secretari autonòmic de 
Justícia de la Conselleria de Governació i Justícia, se resol inscriure 
la baixa, en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, 
de la Fundació de la Comunitat Valenciana V Trobada Mundial de la 
Família, i s’indica que no hi ha romanent després de la liquidació. 

 En l’expedient de l’assentament realitzat no consta cap informe 
sobre la comprovació dels estats financers de la liquidació. La baixa 
de la Fundació ha representat el reconeixement, en les pèrdues de 
l’exercici de 2014, dels 2,0 milions d’euros que figuraven activats en 
el compte 250. 

1.3.3 D’altres inversions i crèdits a llarg termini 

Està constituït pel compte 252, “Crèdits a llarg termini”, el moviment del 
qual durant 2014 es resumeix com segueix: 
  



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2014 

81 

Compte 252 
Milions 
d’euros 

Saldo a 31-12-2013 737,4 

Capitalització deute assumit RTVV (vegeu apartat 1.3.2.) (316,5) 

Compensació convenis 2014 UUPP (vegeu annex II) (23,6) 

D’altres operacions (3,7) 

Saldo a 31-12-2014 393,6 

Quadre 1.8 

1.3.4 Inversions financeres temporals 

Aquest epígraf del balanç presenta un saldo a 31 de desembre de 2014 de 
947,3 milions d’euros, cosa que representa el 4,5% del total del actiu, i ha 
augmentat un 86,1% respecte a 2013. 

Està compost pels comptes 542, “D’altres inversions i crèdits a curt 
termini”, per 829,0 milions d’euros, i 565, “Fiances i dipòsits constituïts a 
curt termini”, per 118,3 milions d’euros. Aquest últim compte és objecte 
de l’excepció que descrivim en el paràgraf e) de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

El moviment del compte 542 ha sigut el següent: 

 

Compte 542 
Milions 
d’euros 

Saldo a 31-12-2013 471,7 

a) Assumpció deute financer 38,5 

b) Assumpció deutes mecanismes finançament 613,2 

c) Capitalització deute financer per compensació RTVV (apartat 1.3.2) (50,0) 

d) Capitalització deutes per mecanismes finançament, CACSA i RTVV 
(apartat 1.3.2) 

(47,3) 

e) Reemborsament deutes IVF per compensació (134,2) 

f) Ingressos (62,9) 

Saldo a 31-12-2014 829,0 

Quadre 1.9 

a) Assumpció deute financer 

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

CACSA 28,0 

RTVV (interessos meritats a data assumpció) 0,2 

SPTCV 10,3 

Total 38,5 

Quadre 1.10 

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

b) Assumpció deutes mecanismes finançament 

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

 

Entitats FLA “Proveïdors” 
AEROCAS 2,2 87,4 

CACSA 55,6 - 

EPSAR 25,6 30,4 

IVF 177,4 - 

CMPE - 2,9 

CLSA - 4,2 

Consorci HGU València - 9,8 

Consorci HP Castelló - 29,9 

CIEGSA - 56,2 

CULTURARTS - 3,7 

RTVV - 1,1 

EIGE - 59,2 

FPARTS - 11,5 

FMI Comunitat Valenciana  - 2,7 

IVAS - 3,9 

RTVV - 34,5 

SPTCV - 15,0 

Total 260,8 352,4 

Quadre 1.11 

Comprén els deutes assumits pels mecanismes de finançament FLA 
i “Mecanisme proveïdors” durant 2014 i que no han sigut objecte de 
capitalització al tancament del dit exercici. 
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c) Ingressos 

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

 

Entitats 
Milions 
d’euros 

EIGE 59,1 

Fundació CEAM 1,5 

Compensació acompte Seguretat Social 2,3 

Totals 62,9 

Quadre 1.12 

 Respecte al reintegrament d’EIGE, vegeu l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 7 que analitzem en l’apartat 3.3 d’aquest annex. 

1.3.5 Provisions 

La provisió per depreciació d’inversions financeres permanents puja a 
3.160,5 milions d’euros, el desglossament dels quals per entitats figura 
en la nota 4F de la memòria. 

Durant 2014 l’únic moviment de la provisió ha sigut la dotació per 890,5 
milions d’euros. 

Cridem l’atenció sobre el canvi de criteri, del qual s’informa en l’apartat 
1.1 del Compte de l’Administració, en la comptabilització d’aquesta 
provisió, en la mesura en què en exercicis anteriors només s’efectuaven 
correccions valoratives de les inversions corresponents a societats 
mercantils participades majoritàriament, i des de 2014 també es 
corregeix el valor de les inversions corresponents a entitats de dret 
públic. 

1.4 Deutors 

La informació sobre els deutors figura en la nota 1.2.1 de l’apartat 1 del 
Compte de l’Administració (pàgina 15), tot i que només fa referència a la 
composició per comptes del saldo al tancament de 2014. 

Tot seguit incloem els comentaris que es deriven de la revisió realitzada. 

Deutors pressupostaris 

Estan formats pels drets pendents de cobrament de l’exercici corrent, 
374,7 milions d’euros, més els d’exercicis tancats, 652,3 milions d’euros. 
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L’anàlisi que ha fet la Sindicatura d’aquests drets figura en els apartats 5 
i 6.6 d’aquest annex. 

Deutors no pressupostaris 

El seu saldo a 31 de desembre de 2014 està format pels comptes de 
deutors per ajornaments i fraccionament, 50,7 milions d’euros, més el 
compte d’uns altres deutors no pressupostaris per 2,7 milions d’euros. 

Sobre aquest últim compte hauria d’haver-se inclòs informació en la 
memòria quant al seu origen i composició, així com de la seua evolució 
posterior, quant menys fins a la data de formulació dels comptes anuals. 
Segons les explicacions obtingudes durant la fiscalització, aquests 
comptes recullen els pagaments realitzats a través del mecanisme 
extraordinari, que s’han identificat com a duplicats, per la qual cosa 
s’estan realitzant els tràmits per a requerir els seus reintegraments. 

D’altres deutors 

Aquest capítol està format principalment pel compte “Pagaments 
pendents d’aplicació”, el saldo del qual al tancament de 2014 puja a 48,2 
milions d’euros. L’import anterior comprén pagaments realitzats 
mitjançant el mecanisme de proveïdors d’FGV, per 44 milions d’euros, i 
de l’FMI, per 1,9 milions d’euros, pendents de formalitzar. 

A aquest compte és també aplicable l’indicat en l’apartat anterior, per tal 
com hauria d’haver-se inclòs informació en la memòria sobre el seu 
origen i composició, així com de la seua evolució posterior. 

Segon les explicacions obtingudes durant la fiscalització, aquest compte 
recull els pagaments realitzats durant 2014 a través del mecanisme 
extraordinari que estan pendents d’aplicar-se comptablement als 
creditors concrets, per la qual cosa el seu saldo haurà de regularitzar-se a 
mesura que es completen les verificacions que pertoque. 

Provisions 

L’anàlisi de la provisió per a insolvències, que puja a 31 de desembre de 
2014 a la quantitat de 63,5 milions d’euros (20,0 milions d’euros el 2013), 
es realitza en l’apartat 6.6 d’aquest annex. 

1.5 Creditors a llarg termini 

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

31-12-2014 
Saldos 

31-12-2013 

Obligacions i bons (150) 1.965,0 3.850,0 

Deutes en moneda estrangera (158) - 11,2 

Deutes amb entitats de crèdit (170) 25.424,6 17.071,5 

D’altres deutes (171) 1.124,5 1.344,8 

Total 28.514,1 22.277,5 

Quadre 1.13 

El deute públic instrumentat en préstecs i d’altres emissions anàlogues 
(comptes 150 i 158) i el deute amb entitats de crèdit (compte 170) pugen a 
un total de 27.389,6 milions d’euros. En l’estat “Situació i moviment del 
deute” que figura en la memòria, l’import és de 30.984,3 milions d’euros 
(vegeu quadre 7.2). Segons s’indica en la nota 2.3 de l’apartat 1 del 
Compte de l’Administració, la diferència entre ambdós imports respon a 
les operacions reclassificades en el balanç segons el termini de 
venciment. 

El capítol de “D’altres deutes” comprén els següents conceptes, dels 
quals s’informa en la nota 2.3 abans indicada: 

- La part a llarg termini dels saldos a favor de l’Estat derivat de les 
liquidacions negatives de 2008 i 2009 per 1.082,4 milions d’euros, 
desglossats en 341,4 milions d’euros de les liquidacions negatives 
més 741,0 milions d’euros pels acomptes rebuts com a 
conseqüència de l’ampliació del termini de devolució d’aquestes 
liquidacions. 

- D’altres deutes a llarg termini per préstecs rebuts de l’Estat: 35,9 
milions d’euros. 

- Deutes de les universitats públiques amb l’IVACE, 6,1 milions 
d’euros, assumides per aplicació dels acords de 2014. 

1.6 Creditors a curt termini 

1.6.1 Emissions de deute i deutes amb entitats de crèdit 

Figuren en els epígrafs I i II de l’apartat D del passiu del balanç (durant 
2013 també en part de l’apartat III), i tenen la següent composició: 
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Emissions de deute i deutes amb entitats crèdit 
Saldos 

 31-12-2014 

Saldos 

 31-12-2013 

Deutes representats en uns altres valors negociables 1.886,3 370,9 

Deutes en moneda estrangera  11,2 - 

Deutes a curt termini (només entitats financeres) - 5.313,8 

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 3.719,1 182,8 

Interessos d’obligacions i d’altres valors negociables 68,2 85,1 

Deutes per interessos 240,4 293,2 

Total 5.925,2 6.245,8 

Quadre 1.14 

El 2014, el deute públic instrumentat en emprèstits i d’altres emissions 
anàlogues i el deute amb entitats de crèdits puja, a curt termini, a un 
total de 5.433,7 milions d’euros (sumatori dels quatre primers conceptes 
del quadre anterior menys les operacions de tresoreria). En l’estat del 
deute que figura en la memòria consta per 1.829,1 milions d’euros (vegeu 
quadre 7.2). La diferència entre ambdós imports obeeix a la 
reclassificació comentada en l’apartat 1.5 anterior. 

Cridem l’atenció sobre el canvi de criteri, del qual s’informa en la nota 
2.4.1 (pàgina 18) de l’apartat 1 del Compte de l’Administració, sobre els 
deutes a curt termini amb entitats de crèdit. Els préstecs a curt termini 
han sigut registrats el 2014 en el compte 520 “Deutes a curt termini amb 
entitats de crèdit”. En exercicis anteriors, únicament es registraven en el 
compte 520 les operacions de tresoreria, i la resta de préstecs a curt 
termini es comptabilitzava en el compte 521 “Deutes a curt termini” que 
s’inclou dins de l’epígraf III “Creditors”. 

En la pàgina 19 de la nota abans indicada s’informa sobre l’efecte que ha 
tingut aquest canvi de criteri sobre els epígrafs II i III dels creditors a curt 
termini, tot i que no se n’altera l’import global. 

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

Així, els epígrafs d’”Interessos d’obligacions i d’altres valors negociables” 
i “Deutes per interessos” recullen els comptes d’interessos meritats no 
vençuts al tancament de l’exercici, que sumen un total de 308,6 milions 
d’euros, dels quals 293,7 milions d’euros corresponen al deute públic. 

1.6.2 Creditors pressupostaris 

La seua composició és la següent, en milions d’euros: 
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Creditors pressupostaris 31-12-2014 31-12-2013 

400. Per pressupost de despeses corrent 1.954,8 2.669,9 

401. Per pressupost de despeses tancats 568,0 1.158,7 

409. Per operacions pendents d’aplicar a pressupost 1.291,8 2.493,9 

Total 3.814,6 6.322,5 

Quadre 1.15 

a) Comptes 400 i 401, “Creditors per pressuposts de despeses corrents 
i tancats 

El saldo del compte 400, que mostra el saldo dels creditors per 
pressupost corrent, coincideix amb la liquidació del pressupost de 
despeses de l’exercici de 2014, que analitzem en l’apartat 4 d’aquest 
annex. 

El saldo del compte 401, que mostra el saldo dels creditors per 
pressupostos tancats, coincideix amb la liquidació que figura en la 
nota 4D.8 de la memòria, que analitzem en l’apartat 6.4 d’aquest 
annex. 

Amb la informació disponible en la present fiscalització, no ha sigut 
possible obtenir els saldos pendents de pagament al tancament de 
l’exercici de 2014 a tots els ens públics que integren el Compte 
General de la Generalitat (ens estatutaris, entitats autònomes, 
empreses i fundacions), universitats públiques i cambres de 
comerç. 

No obstant l’anterior, s’han realitzat proves sobre els saldos d’una 
mostra d’aquests ens, i s’han posat de manifest els següents 
aspectes importants: 

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

 De les entitats compreses en aquesta situació podem 
assenyalar CIEGSA per les operacions comentades en l’apartat 
1.2 d’aquest annex. 

 A més a més, la comptabilitat dels convenis signats el 2014 per 
part de la Generalitat i les cinc universitats públiques 
valencianes, que comentem en l’annex II. 
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- En alguns casos no hi ha una correlació entre el tractament 
comptable realitzat en el Compte de l’Administració i el 
practicat per l’entitat. 

 En aquest supòsits, s’haurien d’adoptar les mesures 
adequades per a coordinar i formalitzar les conciliacions i 
anàlisis de la coherència i adequació del tractament 
comptable en els respectius comptes anuals, per tal de 
millorar la imatge fidel de les activitats realitzades. 

b) Compte 409, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a 
pressupost” 

Segons s’indica en la  nota 2.4.2 de l’apartat 1 del Compte de 
l’Administració (pàgina 25), el compte 409 recull les obligacions 
derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts per a les 
quals no s’ha produït la seua aplicació a pressupost. 

El compte 409 es desglossa en els següents conceptes importants: 

 

Compte 409 31-12-2014 31-12-2013 

Creditors per conselleries 865,1 1.425,8 

Deute amb CIEGSA  216,6 771,0 

Ajudes del Pla d’Habitatge 172,3 238,8 

Factures del RUF 30,4 58,3 

Prestacions dependència, Llei 39/2006 7,3 - 

Total 1.291,8 2.493,9 

Quadre 1.16 

El detall per conselleries/seccions i aplicacions pressupostàries 
figura en l’apartat 4D.7 de la memòria (pàgina 539). 

El “Deute amb CIEGSA” s’analitza en l’apartat 1.2 d’aquest annex, i 
les conclusions sobre les “Ajudes del Pla d’Habitatge” figuren en 
l’excepció descrita en el paràgraf c) de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

El concepte “Factures del RUF” recull les factures emeses pels 
proveïdors durant 2014 i anteriors, registrades en el RUF abans de 
l’1 de gener de 2015 i que a 31 de desembre de 2014 es trobaven 
sense preassignar. Les inscrites durant 2015 fins al 2 de febrer, 
corresponents a operacions de 2014 o anteriors, figuren en el 
compte 411. 

Les “Prestacions dependència”, segons indica la nota 2.4.2 de 
l’apartat 1 del Compte de l’Administració (pàgina 26), corresponen a 
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l’import certificat per la Conselleria de Benestar Social com a 
pendent d’imputació pressupostària derivat de la Llei 39/2006, de 14 
de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les 
Persones en Situació de Dependència. Aquest programa ha sigut 
fiscalitzat per la Sindicatura en l’informe “Auditoria operativa sobre 
l’ordenació i prestacions de la dependència”. 

Els “Creditors de conselleries” pugen a 865,1 milions d’euros. El seu 
detall per conselleries/seccions i aplicacions pressupostàries figura 
en l’apartat 4D.7 de la memòria, i el quadre següent n’és un resum: 

 

Capítol Conselleria 
Sanitat 

D’altres 
seccions 

Total 

1 0,0 0,0 0,0 

2 652,4 43,5 695,9 

3 5,7 3,4 9,1 

4 1,1 3,3 4,4 

6 0,0 22,3 22,3 

7 0,0 26,1 26,1 

8 0,0 107,3 107,3 

Total 659,3 205,8 865,1 

Quadre 1.17 

En una primera anàlisi general del quadre anterior podem 
assenyalar els següents aspectes importants: 

- La Conselleria de Sanitat absorbeix la major part dels creditors 
pendents d’aplicar a pressupost, ja que amb 659,3 milions 
d’euros representa el 87,0% del total de les conselleries per 
aquest concepte, i el 51,0% del compte 409 a la data indicada. 

- Les despeses del capítol 2 representen, amb 695,9 milions 
d’euros, el 80,4% del total, dels quals el 93,7% corresponen a la 
Conselleria de Sanitat. 

- El següent capítol en importància és el 8, que amb 107,3 
milions d’euros representa el 12,4% del total. Estan imputats a 
dues seccions: la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i 
Ocupació i la secció de despeses diverses. 

- En el capítol 3 figuren 9,1 milions d’euros en concepte 
d’interessos de demora. 
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Les dades dels creditors que conformen aquest apartat del compte 
409 s’obtenen del mòdul OPAS de l’aplicació CONTAG, i segons la 
informació proporcionada per l’IGG són de dos tipus: 

a) Per una part, 683,6 milions d’euros que corresponen a 
factures extretes del RUF. 

b) I per una altra, 181,5 milions d’euros que han sigut 
comptabilitzats principalment mitjançant “assentaments 
manuals”. 

a) Factures extretes del RUF 

La fiscalització d’aquesta Sindicatura s’ha centrat en aquest 
component, perquè és el més important. En el seu vessant 
econòmic financer, el treball realitzat ha posat de manifest que 
l’import obtingut del RUF i comptabilitzat en el compte 409 és 
raonable. 

 Quant a les factures de la Conselleria de Sanitat, que pugen a un 
total de 659,3 milions d’euros, en destaquen els següents conceptes: 
productes farmacèutics, 375,0 milions d’euros; material sanitari, 
133,7 milions d’euros; concerts sanitaris, 108,7 milions d’euros. 

b) Assentaments manuals 

Fallides de l’SGR 

Figura pendent d’aplicar a pressupost la quantitat de 107,3 milions 
d’euros, que correspon al pendent de pagament de les fallides 
derivades del contracte de refiançament  subscrit amb la Societat 
de Garantia Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana. 

Aquest import el comentem en l’annex 2, pel que fa al paràgraf e) 
de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

Interessos de demora 

També figura pendent d’aplicar a pressupost l’import de 9,1 milions 
d’euros en concepte d’interessos de demora de diverses 
conselleries, dels quals 5,7 milions d’euros corresponen a la de 
Sanitat. Vegeu l’excepció descrita en el paràgraf i) de l’apartat 4.1 de 
l’Informe. 

1.6.3 Creditors no pressupostaris 

Presenten la següent composició, en milions d’euros: 
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Creditors no pressupostaris 31-12-2014 31-12-2013 

411:Creditors periodificació despeses pressupostàries 1.298,6 1.855,6 

419: D’altres creditors no pressupostaris 175,9 29,4 

Ajuntaments, diputacions i d’altres 182,3 32,9 

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

D’altres  7,5 10,4 

Total 1.474,4 1.885,1 

Quadre 1.18 

Les conclusions sobre la revisió del compte 411 “Creditors per 
periodificació de despeses pressupostàries” figuren en l’excepció descrita 
en el paràgraf g) de l’apartat 4.1 d’aquest Informe. 

Pel que fa al compte 419 “D’altres creditors no pressupostaris” s’hauria 
de desglossar adequadament en divisionàries, ja que actualment no és 
possible conciliar raonablement els saldos de tots els conceptes que la 
integren amb les dades de la memòria (quadre 6.4), en la qual, a més a 
més, s’hauria d’ampliar el contingut informatiu sobre la composició i 
aspectes més significatius. 

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

1.6.4 Resta de creditors a curt termini 

Tenen la següent composició, en milions d’euros: 
 

Denominació  31-12-2014 31-12-2013 

HP creditor por diversos conceptes  952,4 620,0 

Organismes de previsió social creditors  281,8 364,6 

Hisenda Pública, IVA repercutit  0,7 0,7 

Administracions públiques 1.234,9 985,3 

D’altres partides pendents d’aplicació  82,1 241,7 

D’altres deutes  468,6 468,6 

D’altres creditors (sense entitats de crèdit) 550,7 710,3 

Fiances rebudes a curt termini  185,1 169,4 

Dipòsits rebuts a curt termini  9,5 33,9 

Fiances i dipòsits rebuts 194,6 203,3 

Quadre 1.19 
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La quantitat de 468,6 milions d’euros que figura en “D’altres deutes” és la 
part per a compensar el 2015 de les liquidacions definitives dels recursos 
del sistema de finançament de les comunitats autònomes (vegeu apartat 
5.4), que comprén 341,5 milions d’euros de la liquidació de 2009 i 127,1 
milions d’euros de la liquidació de 2008. 

L’anàlisi d’uns altres comptes importants del quadre anterior la 
realitzem en l’apartat 6.7 d’aquest annex, tot i que podem assenyalar les 
següents incidències generals: 

- Com posem de manifest en informes anteriors, hi ha diferències 
entre els saldos que es mostren en el passiu del balanç (quadre 
anterior) amb els que es mostren en l’apartat de creditors no 
pressupostaris (quadre 6.4), i que són especialment importants en 
els comptes de la Seguretat Social i de partides pendents d’aplicació 
(o de fons en formalització), per la qual cosa insistim en la 
recomanació d’investigar-los i regularitzar-los, i donar-ne 
informació en la memòria. 

- La memòria hauria, a més, d’ampliar el contingut informatiu sobre 
la composició i aspectes importats dels comptes més significatius. 

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC I PATRIMONIAL 

2.1 Aspectes generals 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici de 2014, amb 
les xifres de l’exercici de 2013 als efectes comparatius, figura en l’apartat 
2 del Compte de l’Administració, i en mostrem un resum en els quadres 
següents, en milions d’euros, amb el càlcul de les variacions interanuals: 

 

DEURE 2014 2013 Var. % 
A) DESPESES 14.259,8 14.895,7 (4,3%) 

1. Despeses de funcionament 10.018,5 9.333,2 7,3% 

2. Transferències i subvencions 3.936,9 4.014,3 (1,9%) 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 304,4 1.548,2 (80,3%) 

ESTALVI - - - 

Quadre 2.1 
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HAVER 2014 2013 Var. % 
B) INGRESSOS 11.177,8 11.247,6 (0,6%) 

1. Ingressos de gestió ordinària 9.440,5 8.922,1 5,8% 

2. D’altres ingressos de gestió ordinària 413,5 218,6 89,2% 

3. Transferències i subvencions 943,0 1.647,1 (42,7%) 

4. Guanys i ingressos extraordinaris 380,7 459,8 (17,2%) 

DESESTALVI 3.082,0 3.648,1 (15,5%) 

Quadre 2.2 

El 2014 els ingressos han pujat a un total d’11.177,8 milions d’euros, amb 
una disminució del 0,6% respecte a l’exercici anterior, mentre que les 
despeses representen un total de 14.259,8 milions d’euros, que han 
disminuït un 4,3%. El resultat de l’exercici de 2014 és negatiu (desestalvi) 
per un total de 3.082,0 milions d’euros, un 15,5% menys negatiu que el 
2013. 

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

2.2 Despeses de personal 

Representen el 33,6% del total de despeses de 2014 (el 31,3% el 2013). Els 
resultats de la fiscalització d’aquest epígraf de les despeses de 
l’Administració es mostren en l’”Informe especial sobre l’àrea de 
despeses de personal”. 

2.3 Variació de provisions de tràfic 

El seu import a 31 de desembre de 2014 puja a 77,4 milions d’euros 
format per les pèrdues de crèdits incobrables, 33,9 milions d’euros, més 
la dotació a la provisió per a insolvències, 63,5 milions d’euros, menys 
l’aplicació de la provisió dotada el 2013, 20,0 milions d’euros. L’anàlisi de 
la provisió per a insolvències es realitza en el apartat 6.6 d’aquest annex. 

2.4 D’altres despeses de gestió 

L’import d’aquest epígraf comprén les obligacions reconegudes en el 
capítol 2 del pressupost de despeses, 3.877,3 milions d’euros, més/menys 
les imputacions als comptes 409 i 411, principalment. Representen el 
21,7% del total de despeses de 2014 (el 20,2% el 2013). 

2.5 Despeses financeres i assimilables 

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

Segons indica la memòria, la disminució d’aquestes despeses durant 
2014 és conseqüència principalment de la reducció del tipus d’interés 
aplicable als préstecs rebuts de l’ICO corresponents als diferents 
mecanismes extraordinaris de finançament estatals. 

En l’apartat 4.2 d’aquest annex es realitzen els comentaris pertinents pel 
que fa a la fiscalització d’aquestes despeses. 

2.6 Variació de la provisió per a inversions financeres 

S’ha dotat el 2014 per un import de 890,5 milions d’euros, molt superior a 
la d’anys anteriors pel canvi de criteri, correcte, d’efectuar correccions 
valoratives de les inversions corresponents a les entitats de dret públic, 
quan fins a l’exercici passat únicament es corregia el valor de les 
inversions en societats mercantils participades majoritàriament. 

2.7 Despeses de transferències i subvencions 

El subgrup “Transferències i subvencions” comprén els fons concedits 
per la Generalitat, sense contrapartida directa, destinats a finançar 
operacions corrents i de capital, que puja a 3.936,9 milions d’euros el 
2014, amb un disminució de l’1,9% respecte a 2013. Representen el 27,6% 
del total de despeses de 2014 (el 26,9% el 2013). 

La revisió de les transferències figura en l’annex IV. 

2.8 Pèrdues i despeses extraordinàries 

El seu import a 31 de desembre de 2014 puja a 304,4 milions d’euros, amb 
una important disminució respecte a 2013, que van pujar a 1.548,2 
milions d’euros. En el quadre següent mostrem els detalls als efectes 
comparatius: 
 

Pèrdues i despeses extraordinàries 2014 2013 

Operacions amb CIEGSA  - 497,0 

Ajudes Pla d’Habitatge  - 238,8 

Anul·lació drets cobrament dubtós  2,0 299,3 

Modificació obligacions exercicis tancats  118,6 411,9 

Anul·lació de drets reconeguts 170,2 73,8 

Recàrrecs de mora 0,2 27,4 

Rectificacions 13,4 - 

Total 304,4 1.548,2 

Quadre 2.3 
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Les modificacions d’obligacions d’exercicis tancats s’han realitzat, 
principalment, per canvis en els tercers en operacions d’endós 
practicades pels creditors. La contrapartida d’aquest compte és el seu 
corresponent d’ingressos extraordinaris (vegeu aparta 2.10). 

La memòria no ofereix informació sobre les despeses extraordinàries. 

2.9 Ingressos 

Els ingressos de gestió ordinària, integrats principalment pels tributaris, 
són, amb 9.440,5 milions d’euros el 2014, el component més significatiu 
dels ingressos, ja que representen el 84,5% del total d’ingressos el 2014 
(el 79,3% el 2013), i han augmentat un 5,9% respecte a 2013. 

La revisió dels ingressos figura en l’aparta 5 d’aquest annex. 

2.10 Guanys i ingressos extraordinaris 

Els “Ingressos extraordinaris”, que pugen a 18,0 milions d’euros, deriven 
dels convenis signats el 2014 amb les universitats públiques (vegeu 
annex II). 

Quant als “Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis”, en el quadre 
següent en mostrem la composició amb xifres comparatives: 

 

Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis 2014 2013 

Modificació obligacions exercicis tancats 128,1 426,8 

Interessos de GIEGSA  - 17,8 

Per modificació de drets d’exercicis anteriors 1,7 0,3 

Obres i béns de CIEGSA (vegeu apartat 1.2) 232,9 - 

Total 362,7 444,9 

Quadre 2.4 

Les modificacions d’obligacions d’exercicis tancats comprenen 
principalment la contrapartida comentada en l’apartat 2.8. 

3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

3.1 Aspectes generals 

L’estat de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici de 2014 
consta, d’acord amb el PGVPG, de les parts següents: 

a) Liquidació del pressupost de despeses 

b) Liquidació del pressupost d’ingressos 

c) Resultat pressupostari 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2014 

96 

En aquest aspecte de l’Informe s’analitza el pressupost inicial i les 
modificacions, a més del resultat pressupostari. Les liquidacions dels 
pressupostos de despeses i d’ingressos s’analitzen en els apartats 4 i 5, 
respectivament. 

3.2 Pressupost inicial 

Els pressupostos per a l’exercici de 2014 es van aprovar mitjançant la Llei 
6/2013, de la Generalitat, de 26 de desembre. Per a l’execució dels 
programes integrats en l’estat de despeses del pressupost del sector de 
l’Administració General es van aprovar el crèdits inicials per import de 
16.034,9 milions d’euros, la distribució per capítols i per seccions dels 
qual es pot veure en els quadres 3.1 i 3.2, respectivament. 

3.3 Modificacions de crèdit 

3.3.1 Aspectes generals 

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

Per tipus de modificació i capítols pressupostaris, el desglossament de la 
memòria es resumeix en el quadre següent: 

 

Capítol pressupostari 
Pressupost 

inicial 
Suplement 

crèdit 
Generacions 
anul·lacions 

Ajustos 
entre 

capítols 

Incorp. 
roman 

Total 
modific. 

Pressupost 
definitiu 

1 Despeses de personal 4.944,5 0,0 43,8 (151,1) 0,0 (107,3) 4.837,2 

2 Despeses funcionament 2.855,0 863,8 820,8 (0,3) 14,3 1.698,7 4.553,7 

3 Despeses financeres 1.242,5 0,0 9,9 24,8 0,0 34,8 1.277,3 

4 Transferències corrents 2.719,5 196,0 89,1 140,7 0,0 425,8 3.145,3 

5 Fons de contingència 7,0 0,0 0,0 (6,4) 0,0 (6,4) 0,6 

6 Inversions reals 320,4 11,7 107,9 11,8 208,2 339,6 660,0 

7 Transferències de capital 810,6 105,1 167,7 (13,4) 26,0 285,4 1.096,0 

8 Actius financers 191,1 28,4 613,2 (9,0) 0,0 632,6 823,7 

9 Passius financers 2.944,3 0,0 1.093,9 2,7 0,0 1.096,6 4.040,9 

Total 16.034,9 1.205,0 2.946,3 0,0 248,5 4.399,8 20.434,7 

Quadre 3.1 

Sobre els tipus de modificacions indicats en la memòria podem 
assenyalar que la columna “Ajustos entre capítols” comprén dos tipus de 
modificacions: d’una banda, ampliacions per crèdits de reconeixement 
preceptiu; i de l’altra, transferències entre capítols. 
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Les modificacions pressupostàries de l’exercici de 2014 han pujat en 
termes nets a un total de 4.399,8 milions d’euros, i s’ha incrementat el 
pressupost inicial en un 27,4%. 

Les més importants, amb un import conjunt de 4.151,3 milions d’euros, 
són els pressupostos de crèdit i les generacions. Segons indica la 
memòria del pressupost d’ingressos (pàgines 841 i 846), aquestes 
modificacions s’han finançat majoritàriament amb els préstecs bancaris 
concertats a l’empara dels mecanismes extraordinaris de finançament, 
que han significat 3.921,7 milions d’euros. 

La conselleria més afectada per les modificacions pressupostàries ha 
sigut la de Sanitat, fonamentalment en els seus capítols 2 i 4, a 
conseqüència, principalment, de la imputació pressupostària de les 
despeses d’exercicis anteriors ateses mitjançant els diferents 
mecanismes de finançament així com per l’ajust tècnic realitzat a final 
de l’exercici. 

3.3.2 Revisió d’expedients de modificacions de crèdits 

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

 

Núm. Tipus modificació Import 

1 Suplement de crèdit 903,1 

2 Suplement de crèdit 301,9 

3 Generació  1.091,7 

4 Generació 847,6 

5 Generació 352,4 

6 Generació 262,6 

7 Generació 91,2 

8 Generació 55,9 

9 Transferències 30,1 

10 Ajust tècnic 150,3 

Quadre 3.2 

Els sis primers expedients, per import de 3.759,3 milions d’euros, són els 
finançats amb els mecanismes extraordinaris de finançament estatals de 
l’exercici de 2014. 
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Amb caràcter general 

La fiscalització ha posat de manifest els aspectes generals significatius 
que descrivim en el paràgraf a) de l’apartat 5.2 de l’Informe. 

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

Les respostes rebudes mostren una informació heterogènia d’aquesta 
qüestió, per la qual cosa la revisió s’ha centrat en la Conselleria de 
Sanitat, que és la més significativa en aquest tipus d’expedients. 

La Conselleria de Sanitat ha detallat la tramitació durant 2014 de 103 
expedients de rescabalament per un total de 1.344,1 milions d’euros, que 
correspon a despeses realitzades sense consignació durant els exercicis 
de 2014 i anteriors. La informació proporcionada, però, no desglossa amb 
claredat els diferents exercicis en què ens van realitzar aquestes 
despeses. 

A més a més, mitjançant la revisió dels apunts comptables de l’exercici 
de 2013, no s’han pogut identificat aquestes operacions ni quantificar-ne 
l’import. 

Com en exercicis anteriors, es posa de manifest la falta d’un 
procediment formalitzat i comú per a totes les conselleries sobre la 
tramitació dels expedients de rescabalament i la imputació comptable 
pressupostària de les despeses. 

Quant a l’anterior, considerem convenient mantenir la següent 
recomanació formulada en informes anteriors: que els òrgans 
competents adopten les mesures necessàries per a aprovar una regulació 
normativa completa sobre la tramitació administrativa de les obligacions 
provinents d’exercicis anteriors, tant les adquirides com cal com les que 
no tinguen aquest requisit. 

Expedients números 1 i 2 

Corresponen a dos suplements de crèdit per imports de 903,1 milions 
d’euros i 301,9 milions d’euros, concedits mitjançant el Decret Llei 
1/2014, de 29 d’agost, i el Decret Llei 2/2014, de 30 de desembre, del 
Consell, convalidats per les Corts. 

Segons indiquen ambdues normes, l’adhesió de la Comunitat Valenciana 
al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) de 2014 determina un increment 
en l’endeutament de la Generalitat que permet atendre obligacions 
pendents de pagament incloses en el compte de creditors per operacions 
pendents d’aplicar al pressupost. La finalitat dels dos suplements 
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aprovats és dotar els crèdits per a comptabilitzar aquestes obligacions en 
el pressupost de l’exercici de 2014. Les disposicions més importants són: 

- S’augmenten els crèdits en diverses aplicacions del pressupost de 
despeses, principalment de la Conselleria de Sanitat, destinats a 
atendre compromisos de despesa derivats de serveis públics. 

- El finançament és mitjançant endeutament, en incrementar així el 
capítol 9 del pressupost d’ingressos. 

- Els romanents de crèdit s’incorporaran a pressupost de 2015. 

Els documents que integren tots dos expedients de modificació són 
únicament els decrets lleis abans indicats. Quant a això, recomanem que 
s’incloguen també els documents de fiscalització i de comptabilització 
que permeten la seua adequada comprovació i revisió. 

Expedient número 3 

Generació de crèdit que té per objecte incrementar el pressupost de 
despeses del capítol 9 per a imputar la variació neta de les operacions de 
finançament a curt termini, per import de 1.091,7 milions d’euros, i 
s’autoritza l’increment del mateix import en el pressupost d’ingressos. 

Expedient número 4 

L’objecte d’aquesta generació de crèdit és incrementar el pressupost de 
despeses en determinades aplicacions per a imputar al pressupost i 
pagar despeses que es trobaven pendents d’aplicar al pressupost, 
inclosos en els segon tram del mecanisme de proveïdors. El finançament 
és mitjançant l’endeutament derivat d’aquesta nova fase del mecanisme. 

No consten en l’expedient fiscalitzat els expedients de rescabalament 
per a tramitar per part les conselleries que han realitzat les despeses 
sense consignació. 

Expedient número 5 

Generació de crèdit, l’objecte del qual és augmentar el pressupost de 
despeses en determinades aplicacions per al pagament d’obligacions 
d’entitats del sector públic acollides al tercer tram del mecanisme de 
proveïdors. El finançament és amb l’endeutament derivat d’aquesta 
tercera fase del mecanisme. 

Expedient número 6 

La generació de crèdit té per objecte augmentar el pressupost de 
despeses per al pagament de venciments de deute financer, a través del 
FLA de 2014, de determinades entitats del sector públic. El finançament 
és mitjançant l’endeutament derivat del FLA. 
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Expedient número 7 

Generació de crèdit que té per objecte augmentar el pressupost 
d’ingressos de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient 
per al reconeixement de partides pendents de cobrament provinents de 
l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), que comprenen 
recaptació del patrimoni d’habitatges per 32,0 milions d’euros i recursos 
del mecanisme de proveïdors per 59,1 milions d’euros, i al seu torn dotar 
crèdits pel mateix import en el pressupost de despeses per a imputar 
obligacions pendents de reconeixement per falta de crèdit, per a pagar a 
EIGE, entre les que figuren el cànon d’FGV per 80,9 milions d’euros, en 
liquidar els ingressos i despeses d’aquestes operacions per compensació. 

Expedient número 8 

Aquesta modificació té per objecte generar crèdits en el programa 457.10, 
“Foment de l’activitat esportiva”, que correspon al pla de suport a la 
inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, la gestió 
del qual concernia l’extint Consell Valencià de l’Esport, que va ser 
integrat en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 

Expedient número 9 

Transferències entre seccions, programes i capítols per import global de 
30,1 milions d’euros. La seua finalitat és donar cobertura pressupostària 
a les despeses derivades del procés de liquidació d’RTVV. SA, derivades 
de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) iniciat per la comissió de 
liquidació. 

La modificació consisteix, d’una banda, en la minoració de crèdits en 
determinades aplicacions per un total de 30,1 milions d’euros, entre les 
quals s’inclouen 5,2 milions d’euros del Fons de Contingència previst en 
el capítol 5 (vegeu apartat 4.3 d’aquest annex). 

D’altra banda, s’augmenta el crèdit de la línia nominativa “Finançament 
d’RTVV, SA” per 29,7 milions d’euros i s’habiliten crèdits en una altra 
aplicació per 0,4 milions d’euros. 

Expedient número 10 

Expedient denominat “Ajust tècnic” és una transferència de crèdits per a 
augmentar, entre d’altres, els corresponents als següents conceptes, 
qualificats com a despeses de reconeixement preceptiu per a Llei de 
Pressupostos per a 2014: productes farmacèutics provinents de receptes 
mèdiques, 136,9 milions d’euros; interessos d’ajornament amb l’AEAT i 
amb la Seguretat Social, 12,5 milions d’euros; interessos d’operacions 
financeres de l’FMI, 1,0 milions d’euros. 
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Quant a això podem indicar, com en informes anteriors, que la partida 
més important, la despesa farmacèutica, pot ser objecte d’un càlcul més 
ajustat a les necessitats reals de l’exercici per a la seua inclusió en el 
pressupost inicial. 

D’altra banda, en l’expedient no consta l’Acord del Consell pel qual n’ha 
de quedar assabentat i ratificar els ajustos plantejats per la Conselleria, i 
considerar sobre aquest aspecte que va haver d’adequar-se en la seua 
tramitació i documentació al que estableixen les normes amb caràcter 
general per a les modificacions de crèdits. 

3.4 Resultat pressupostari 

L’estat de liquidació del pressupost de 2014 inclou, en l’apartat 3C del 
Compte de l’Administració, el resultat pressupostari, un resum del qual 
mostrem en el quadre següent, en milions d’euros, amb les xifres de 
l’exercici de 2013 als efectes comparatius: 

 

Resultat pressupostari 2014 2013 

Resultat pressupostari de l’exercici (4.479,1) (3.399,5) 

Saldo pressupostari de l’exercici 1.300,1 (620,9) 

Desviacions de finançament positives (818,1) (14,3) 

Desviacions de finançament negatives 69,5 73,4 

Superàvit/dèficit de finançament de l’exercici 551,5 (561,8) 

Quadre 3.3 

En la memòria del Compte de l’Administració s’analitzen determinats 
aspectes del resultat pressupostari, que comentem tot seguit juntament 
amb uns altres derivats de la fiscalització realitzada. 

a) Resultat pressupostari de l’exercici 

 El resultat pressupostari de l’exercici de 2014 és negatiu, com en 
exercicis anteriors, com podem observar en el quadre següent 
comparatiu dels últims quatre anys: 

 

Concepte 2011 2012 2013 2014 

Drets reconeguts  10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.574,0 

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

Resultat pressupostari  (3.642,3) (6.222,6) (3.399,5) (4.479,1) 

Quadre 3.4 
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Per a una adequada interpretació del resultat pressupostari de 
l’exercici de 2014 s’han de tenir en compte els efectes de les 
excepcions descrites en l’apartat 4.1 de l’Informe. 

b) Saldo pressupostari de l’exercici 

 Si s’afegeix al resultat pressupostari de l’exercici la variació neta de 
passius financers, obtenim el saldo pressupostari de l’exercici, que 
el 2014 és positiu per 1.300,1 milions d’euros, enfront de l’import 
negatiu de 620,9 milions d’euros el 2013. 

 Aquest significatiu canvi de signe en el saldo pressupostari és degut 
a què la variació neta de passius financers ha sigut de 5.779,2 
milions d’euros el 2014, enfront dels 2.778,6 milions d’euros el 2013, 
derivada del major recurs a l’endeutament. 

c) Desviacions de finançament 

La normativa comptable d’aplicació estableix que tant el resultat 
pressupostari com el romanent de tresoreria han de ser objecte 
d’alguns ajustos relacionats amb l’execució de les despeses amb 
finançament afectat, i es requereix les entitats que hi porten un 
control específic. 

En la memòria donen informació detallada sobre les partides que 
integren els ajustos per desviacions de finançament practicats 
sobre el saldo pressupostari de l’exercici de 2014. 

Tanmateix, no conté un apartat amb la informació requerida pel 
PGCPG sobre les despeses amb finançament afectat. 

d) Superàvit de finançament de l’exercici 

Després dels ajustos per desviacions de finançament s’obté el 
superàvit o dèficit de finançament de l’exercici, que el 2014 és un 
superàvit de 551,5 milions d’euros, quan el 2013 va resultar un 
dèficit de 561,8 milions d’euros. 

Aquest canvi de signe ha sigut conseqüència, com hem comentat 
anteriorment, en la important variació dels passius financers 
durant 2014. 

4. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

4.1 Aspectes generals 

La liquidació del pressupost de despeses forma part de l’estat de 
liquidació del pressupost del Compte de l’Administració de la 
Generalitat. 
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En els següents apartats comentem els aspectes de cadascun dels 
capítols que conformen la liquidació, llevat d’aquells que són objecte de 
fiscalitzacions especials, com hem comentat en l’apartat 1 de l’Informe. 

4.2 Despeses financeres 

El pressupost definitiu de 2014 ha pujat a 1.277,3 milions d’euros, i en 
mostrem l’execució pressupostària en el quadre següent: 

 

Concepte 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
Grau de 

compliment 
Del deute públic en moneda nacional 178,5 178,5 100,0% 

De préstecs en moneda nacional 976,8 976,4 99,9% 

Interessos de demora i d’altres 73,6 62,3 84,6% 

Total 1.228,9 1.217,2 99,1% 

Quadre 4.1 

Les obligacions reconegudes el 2014 han augmentat un 3,8% respecte de 
l’exercici anterior, principalment en el concepte de despeses financeres 
de préstecs. 

La diferència entre el total d’obligacions reconegudes en aquest capítol 
del pressupost i la xifra de despeses financeres comptabilitzada en el 
compte del resultat econòmic i patrimonial, 1.153,8 milions d’euros, és 
conseqüència, principalment, del registre en aquesta última de la 
periodificació amb criteris financers dels interessos meritats en 
l’exercici. 

Pel que fa a la informació sobre interessos que figura en l’apartat 4G.2 de 
la memòria “Situació dels interessos”, s’ha de tenir en compte que versa 
només sobre els interessos del deute públic, i per tant no inclou les 
periodificacions financeres ni la resta d’interessos comptabilitzats per 
operacions d’una altra naturalesa. 

Els interessos de demora reconeguts en el pressupost de 2014 pugen a 
73,6 milions d’euros (66,8 milions d’euros el 2013), i corresponen la major 
part (el 65%) a la Conselleria de Sanitat. 

Sobre els interessos de demora meritats pendents de comptabilitzar, 
vegeu l’excepció descrita en el paràgraf i de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

4.3 Fons de contingència 

El fons de contingència es defineix en l’article 31.bis del TRLHPG. Per la 
seua banda, l’article 9 de l’LPG2014 determina que la quantia del fons de 
contingència per al dit any és de 7,0 milions d’euros, i que les condicions 
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del seu funcionament s’ajustaran al règim general previst per a les 
modificacions pressupostàries en els articles 32 i següents del TRLHPG. 

L’execució pressupostària del capítol 5 mostra que el crèdit inicial de 7,0 
milions d’euros s’ha minorat, mitjançant modificacions pressupostàries, 
en 6,4 milions d’euros, i la resta queda com a romanents de crèdit. 

Les modificacions pressupostàries han tingut per objecte dotar crèdits en 
el capítol 4 per al pagament d’indemnitzacions derivades dels processos 
de regulació d’ocupació en l’empresa pública RTVV, per 5,2 milions 
d’euros, i en la Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les 
Imatges, per 1,1 milions d’euros, així com en el capítol 2 per al pagament 
de la taxa de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, 0,1 
milions d’euros. 

Pel que fa al compliment dels requisits establits en l’article 31.bis del 
TRLHPG, hem d’assenyalar que el concepte de decisions discrecionals, 
interpretat com es fa en l’àmbit del dret administratiu, comporta la 
possibilitat que l’Administració puga triar, a l’hora de realitzar una 
despesa , entre diverses alternatives, dins de l’interés públic. Així, caldria 
que la norma considerara els elements necessaris per a acotar la 
discrecionalitat. 

En la memòria del Compte de l’Administració de 2014 no donen 
informació sobre l’execució d’aquest fons. 

4.4 Actius financers 

En el capítol 8 de l’estat de despeses “Actius financers” es registren les 
inversions financeres realitzades per l’Administració de la Generalitat 
dins i fora del sector públic, així com els préstecs i acomptes concedits. 

Les obligacions reconegudes en l’exercici de 2014 han arribat a la 
quantitat de 779,2 milions d’euros, que han tingut un augment 
significatiu respecte a l’exercici de 2013, que van ser de 389,0 milions 
d’euros, a causa d’operacions d’assumpció de deute per mecanisme de 
finançament. 

Cal tenir en compte que a aquest capítol de despeses només s’imputen 
les operacions que comporten desemborsos pressupostaris. 

4.5 Passius financers 

El capítol 9 de l’estat de despeses, “Passius financers”, recull les 
amortitzacions del deute de la Generalitat efectuades durant l’exercici. 

El pressupost definitiu del capítol ha pujat a 4.040,9 milions d’euros, una 
xifra molt superior a la de 2013 que va ser de 149,1 milions d’euros. 
L’augment pressupostari és conseqüència principalment del canvi de 
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criteri en la comptabilitat del deute públic a llarg termini, que comentem 
detalladament en el paràgraf e) de l’apartat 4.3 de l’Informe. 

L’execució d’aquest capítol durant 2014 mostra que s’han reconegut 
obligacions per la totalitat del pressupost, i que se n’han pagat totes 
llevat de la quantitat de 4,9 milions d’euros que ha quedat pendent al 
tancament de l’exercici. 

Les obligacions reconegudes comprenen 4.036,0 milions d’euros 
d’amortitzacions de préstecs de la Generalitat i 4,9 milions d’euros que 
corresponen a l’anualitat de diferents préstecs del Ministeri de Ciència i 
Innovació a les universitats públiques valencianes, i aquesta última xifra 
és la que figura pendent de pagament al tancament de 2014. 

Quant als 4.036 milions d’euros d’amortització de préstecs de la 
Generalitat, comprén 2.755,6 milions d’euros d’operacions a llarg termini. 
La suma d’aquest últim import més 124,2 milions d’euros d’amortització 
de deute financer d’ens públics assumida per la Generalitat representa 
un total de 2.879,8 milions d’euros, que figura desglossada en 370,0 
milions d’euros a curt termini i en 2.509,8 milions d’euros a llarg termini 
en la columna d’”Amortitzacions i d’altres disminucions” en l’estat de 
situació i moviment del deute que s’analitza en l’apartat 7 d’aquest 
annex. 

La resta, 1.280,4 milions d’euros, correspon a la imputació a pressupost 
de la variació neta d’operacions deute a curt termini. 

5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 

5.1 Consideracions generals 

La liquidació del pressupost d’ingressos de 2014 figura en l’apartat 3B del 
Compte de l’Administració, i en el següent quadre en mostrem un resum 
per capítols, en milions d’euros, amb els graus d’execució i de realització, 
i el càlcul de les variacions respecte a l’exercici de 2013: 
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Capítol Previsions 
inicials 

Modifica-
cions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts  

Recaptació 
neta 

Drets pend. 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

1 Impostos directes 3.404,5 - 3.404,5 3.125,8 2.945,4 180,4 91,8% 94,2% 

2 Impostos indirectes 5.648,0 - 5.648,0 5.577,0 5.481,4 95,6 98,7% 98,3% 

3 Taxes i d’altres ingressos 883,3 53,7 937,0 640,4 552,0 88,4 68,4% 86,2% 

4 Transferències corrents 1.124,9 5,0 1.129,9 983,3 977,1 6,2 87,0% 99,4% 

5 Ingressos patrimonials 87,5 33,0 120,5 41,5 41,5 0,0 34,5% 100,0% 

6 Alienació inversions reals 365,1 56,0 421,1 56,5 56,5 0,0 13,4% 100,0% 

7 Transferències capital 108,0 17,6 125,6 82,8 78,6 4,2 65,9% 94,9% 

8 Actius financers 183,7 312,8 496,5 66,7 66,7 0,0 13,4% 100,0% 

9 Passius financers 4.229,9 3.921,7 8.151,6 9.820,0 9.820,0 0,0 120,5% 100,0% 

Total 2014 16.034,9 4.399,8 20.434,7 20.394,0 20.019,2 374,8 99,8% 98,2% 

Total 2013 12.784,9 2.080,1 14.865,0 13.515,6 13.245,3 270,3 90,9% 98,0% 

Variació 2014/2013 25,4% 111,5% 37,5% 50,9% 51,1% 38,6% 8,9% 0,2% 

Quadre 5.1 

La informació sobre l’execució de l’ingrés públic figura en l’apartat 4E del 
Compte de l’Administració, que inclou en el seu punt 5 una memòria 
explicativa de la seua evolució i execució. 

L’anàlisi del quadre anterior posa de manifest els següents aspectes 
generals de la liquidació d’ingressos: 

- Previsions i modificacions. La previsió inicial d’ingressos de 2014 
puja a 16.034,9 milions d’euros, superior en un 25,4% i en un 7,9%, 
respectivament, a la inicial i definitiva de 2013. Les modificacions 
de l’exercici de 2014, molt superiors en import a les de 2013, han 
pujat a 4.399,8 milions d’euros, i les previsions definitives se situen 
en 20.434,7 milions d’euros. 

 Les modificacions han sigut dels següents tipus: generacions, 
2.946,3 milions d’euros (el 67,0%); suplements de crèdit, 1.205,0 
milions d’euros (el 27,4%); incorporació de romanents, 248,5 milions 
d’euros (el 5,6%). 

 La major part de les modificacions d’ingressos s’han produït en el 
capítol de “Passius financers”, que amb 3.921,7 milions d’euros 
representen el 89,1% del total. El seu desglossament per operacions 
es pot consultar en el punt 1.7 de l’apartat 4E.5. 

- Drets reconeguts nets. Durant 2014 s’han reconegut drets per un 
total de 20.394,0 milions d’euros, cosa que representa un grau 
d’execució del 99,8%. Per capítols, destaca l’execució del 120,5% en 
el capítol 9, “Passius financers”. També, com en exercicis anteriors, 
s’observen graus d’execució molt baixos en els capítols 5, 6 i 8. 
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- Recaptació neta. Ha assolit la quantitat de 20.019,2 milions d’euros 
el 2014, cosa que representa un grau de realització del 98,2% 

Tot centrant l’anàlisi en els drets reconeguts, mostrem en el quadre 
següent el càlcul de les seues variacions totals i percentuals entre els 
exercicis de 2014 i 2013: 

 

Capítol DR  2014 DR 2013 Variació Var. % 

1 Impostos directes 3.125,8 2.979,8 146,0 4,9% 

2 Impostos indirectes 5.577,0 5.192,5 384,5 7,4% 

3 Taxes i d’altres ingressos 640,4 630,3 10,1 1,6% 

4 Transferències corrents 983,3 1.646,1 (662,8) (40,3%) 

5 Ingressos patrimonials 41,5 8,8 32,7 371,0% 

6 Alienació inversions reals 56,5 0,6 55,9 8697,2% 

7 Transferències de capital 82,8 124,1 (41,3) (33,3%) 

8 Actius financers 66,7 5,6 61,1 1093,0% 

9 Passius financers 9.820,0 2.927,8 6.892,2 235,4% 

Total 20.394,0 13.515,6 6.878,4 50,9% 

Quadre 5.2 

L’anàlisi de les variacions de l’execució dels ingressos de 2014 respecte a 
l’exercici anterior posa de manifest els següents aspectes remarcables: 

- En termes generals, els drets reconeguts del pressupost d’ingressos 
presenta un augment net de 6.878,4 milions d’euros el 2014 respecte 
a 2013, cosa que comporta un 50,9%. L’augment net es desglossa en 
variacions negatives i positives, de les quals les negatives pugen a 
704,1 milions d’euros que es concentren en els capítols de 
transferències (4 i 7); i les positives, a 7.582,5 milions d’euros, que 
encara que es reparteixen entre els altres capítols, es concentren 
principalment en el capítol 9 “Passiu financers”. 

- En el capítol 9, “Passius financers”, els drets reconeguts s’han 
incrementat en un 235,4%, i passen de 2.927,8 milions d’euros el 
2013, a 9.820,0 milions d’euros el 2014. L’augment de 6.892,2 milions 
d’euros d’aquest capítol representa el 90,9% del total de les 
variacions positives del pressupost d’ingressos de l’exercici de 2014. 
L’anàlisi més detallat d’aquest capítol el realitzem en l’apartat 5.2 
següent. 

- Els capítols d’impostos, l’1 i el 2, presenten un augment net conjunt 
de 530,5 milions d’euros que es concentra principalment en la 
categoria de tributs cedits (vegeu-ne anàlisi detallada en l’apartat 
5.3). Pel que fa als tributs propis (que analitzem en l’apartat 5.5), 
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l’augment es deu principalment a l’impost sobre dipòsits en 
entitats de crèdit, que és objecte de l’excepció descrita en el 
paràgraf j) de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

- Uns altres capítols amb variacions netes positives són el 5, 6 i 8, que 
analitzem en l’apartat 5.5. 

- Les variacions netes negatives es produeixen en els capítols 4 i 7, de 
transferències corrents i de capital, en els quals els drets 
reconeguts han disminuït per un total conjunt de 704,1 milions 
d’euros. En aquests capítols és important la disminució dels fons de 
finançament estatals i especialment el saldo negatiu del Fons de 
Suficiència Global (vegeu-ne anàlisi més detallada en l’apartat 5.4). 
També cal assenyalar la disminució dels fons europeus (vegeu 
apartat 5.6). 

Els drets reconeguts poden agrupar-se tot atenent l’origen o naturalesa 
dels ingressos, segons mostrem en el quadre següent: 

 

Tipus d’ingressos Drets reconeguts  

Passius financers 9.820,0 48,2% 

Tributs cedits 8.675,8 42,5% 

Transferències provinents de l’Estat 1.050,8 5,2% 

Tributs propis, taxes i d’altres ingressos 857,3 4,2% 

Ingressos provinents de l’exterior (9,9) (0,1%) 

Total 20.394,0 100% 

Quadre 5.3 

Els passius financers (endeutament) es configuren el 2014 com la 
principal font d’ingressos de la Generalitat, i desplaça a un segon lloc els 
tributs cedits; ambdues fonts de finançament representen el 90,7% del 
total dels drets reconeguts en l’exercici de 2014 (el 83,1% el 2013). 

La tercera categoria d’ingressos és les transferències provinents de 
l’Estat, tot i que la seua participació ha passat del 12,5% en l’exercici de 
2013 al 5,2% el 2014. 

Les principals característiques del sistema de finançament de la 
Comunitat Valenciana les descrivim en l’annex II d’aquest Informe. 

En els apartats següents comentem els aspectes més significatius de 
cada categoria d’ingressos. 
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5.2 Passius financers 

El capítol 9, “Passius financers” comprén els ingressos derivats de les 
operacions d’endeutament formalitzades per l’Administració de la 
Generalitat, i la seua informació detallada figura en l’apartat 2.2.6 de la 
memòria del pressupost d’ingressos. 

Durant 2014 s’han reconegut drets per 9.820,0 milions d’euros, xifra molt 
superior a la de l’exercici de 2013 que va pujar a 2.927,8 milions d’euros. 
Aquest augment dels drets reconeguts durant 2014 és conseqüència de 
dos factors: 

- Per una part, el canvi de criteri comptable que descriu l’apartat 
abans citat de la memòria d’ingressos i que la Sindicatura comenta 
detalladament en el paràgraf e) de l’apartat 4.3 d’aquest Informe. 

- D’altra banda, el major volum de les  operacions formalitzades 
durant 2014. 

La composició dels drets reconeguts figura en la memòria del pressupost 
d’ingressos amb el següent desglossament: 

- Préstecs rebuts a llarg termini d’ens de fora del sector públic: 
1.542,4 milions d’euros. 

 La major part de la xifra anterior, 1.032,5 milions d’euros, correspon 
a refinançaments a llarg termini de préstecs formalitzats a curt 
termini el 2013 (durant 2013 aquestes operacions van pujar a 77,4 
milions d’euros). 

- Préstecs rebuts a llarg termini d’ens del sector públic: 8.277,6 
milions d’euros. Comprén els préstecs derivats de l’adhesió de la 
Comunitat Valenciana als mecanismes estatals de finançament: 

- D’una banda, 2.220,8 milions d’euros del mecanisme de 
finançament de pagament a proveïdors, tercera fase aprovada 
mitjançant el Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, (el 2013 
els drets per aquest mecanisme van pujar a 1.000,4 milions 
d’euros). 

- I d’altra banda, 6.056,7 milions d’euros del Fons de Liquiditat 
Autonòmica (FLA), creat pel Reial Decret 21/2012, de 13 de 
juliol, (el 2013 els drets per aquest concepte van pujar a 1.850,0 
milions d’euros). 

L’anàlisi de l’endeutament la realitzem en l’apartat 7 d’aquest annex. 
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5.3 Tributs cedits 

Dins dels tributs cedits en podem distingir els gestionats per l’Estat i els 
gestionats per la Generalitat. En el quadre següent, elaborat per la 
Sindicatura a partir de la informació comptable, mostrem l’execució 
d’aquests impostos, tot atenent la classificació assenyalada. 

 

Tributs cedits 
Previsions 
definitives 

Drets 
recon. 

Recapt.  
Drets 

pend. cobr. 
Grau 
exec. 

Grau 
realitz. 

Gestionats per l’Estat 7.394,6 7.310,3 7.310,3 0,0 98,9% 100,0% 

Impost s/Renda Persones Físiques 2.808,3 2.653,0 2.653,0 0,0 94,5% 100,0% 

Impost sobre Valor Afegit 2.880,9 3.061,2 3.061,2 0,0 
106,3

% 
100,0% 

Impostos especials 1.705,4 1.596,1 1.596,1 0,0 93,6% 100,0% 

Gestionats per la Generalitat 1.637,4 1.365,5 1.210,4 155,1 83,4% 88,6% 

Impost sobre Successions 200,6 199,9 156,4 43,5 99,6% 78,2% 

Impost sobre Donacions 35,7 18,0 14,0 4,0 50,4% 77,7% 

Impost sobre el Patrimoni 130,0 112,2 111,6 0,6 86,4% 99,5% 

Impost sobre TP i AJD 1.031,3 895,2 799,6 95,6 86,8% 89,3% 

Impost sobre el Joc en Línia 9,3 3,2 3,2 0,0 34,5% 100,0% 

Taxes i d’altres ingressos s/el joc 230,5 137,0 125,6 11,4 59,4% 91,7% 

Total tributs cedits 2014 9.032,0 8.675,8 8.520,7 155,1 96,1% 98,2% 

Total tributs cedits 2013 8.913,5 8.295,2 8.159,7 135,5 93,1% 98,4% 

Variació 2014/2013 1,3% 4,6% 4,4% 14,4% 3,2% -0,2% 

Quadre 5.4 

Els drets reconeguts per tributs cedits han pujat a 8.675,8 milions 
d’euros, desglossats en 7.310,3 milions d’euros en tributs gestionats per 
l’Estat (el 84,3%) i 1.365,5 milions d’euros (el 15,7%) en tributs gestionats 
per la Generalitat. 

Els graus d’execució i de compliment han sigut del 96,1% i del 98,2%, 
respectivament. 

L’anàlisi dels drets reconeguts durant 2014 posa de manifest els aspectes 
importants que comentem tot seguit: 

- En termes generals, els drets per tributs cedits s’han incrementat en 
un 4,6% respecte a 2013. 

- Pel que fa als tributs cedits gestionats per l’Estat han augmentat en 
183,3 milions d’euros, un 2,6% respecte a l’exercici anterior, 
principalment per l’IVA i els impostos especials. 
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 Els drets reconeguts durant 2014 comprén els lliuraments a compte 
de l’exercici de 2014 rebuts de l’Estat, més/menys els ajustos 
derivats de la liquidació definitiva de l’exercici de 2012 i menys les 
quotes dels ajornaments de les liquidacions negatives de 2008 i 
2009, com mostrem en el quadre el següent, elaborat per la 
Sindicatura a partir de la informació comptable, en milions d’euros: 

 

Drets reconeguts IRPF IVA IIEE Total 

Ingressos a compte de l’exercici 
2014 

2.929,2 3.089,5 1.606,2 7.624,9 

Liquidació exercici de 2012 (155,2) 180,3 4,9 30,0 

Ajornaments exerc. 2008-2009 (121,0) (208,6) (15,0) (344,6) 

Drets reconeguts nets 2014 2.653,0 3.061,2 1.596,1 7.310,3 

Drets reconeguts nets 2013 2.687,4 2.962,3 1.472,0 7.121,7 

Quadre 5.5 

Els ingressos a compte de l’exercici de 2014 que reben les 
comunitats autònomes són crèdits consignats en el pressupost de 
despeses de l’Estat. 

Comentem amb més detall en l’apartat 5.4 següent les liquidacions 
i ajornaments dels recursos del sistema de finançament. 

- Quant als drets per tributs gestionats per la Generalitat, el 2014 han 
augmentat en 197,3 milions d’euros respecte a 2013, principalment 
pels impostos sobre successions i sobre transmissions. 

 En compliment de l’article 45.2 de la Llei 22/2009, la Inspecció 
General del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MHAP) 
ha elaborat l’informe anual, referent a 2014, sobre la manera i 
l’eficàcia en el desenvolupament de les competències assumides 
per la Comunitat Autònoma Valenciana respecte als tributs cedits, 
que posa de manifest una evolució positiva durant 2014. 

5.4 Transferències provinents de l’Estat 

El quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura, mostra en milions 
d’euros el detall dels ingressos provinents de l’Estat classificats per 
conceptes econòmics: 
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Ingressos provinents de l’Estat 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
pendents de 
cobrament 

Grau 
d’execució 

Grau 
de 

realització 

400 Transf. amb finançament incondicionat 951,8 876,6 876,6 0,0 92,1% 100,0% 

401 Transferències corrents finalistes 7,5 8,2 7,7 0,5 109,9% 93,7% 

402 Transf. d’org. autònoms de l’Estat 4,6 4,3 4,3 0,0 93,5% 100,0% 

 40 Transferències de l’Amin. Estat 963,9 889,1 888,6 0,5 92,2% 99,9% 

 42 Transferències de la Seguretat Social 120,5 84,6 79,0 5,6 70,2% 93,4% 

Capítol 4 Transferències corrents 1.084,4 973,7 967,6 6,1 89,8% 99,4% 

701 Transferències de capital finalistes 17,9 22,6 22,5 0,1 126,3% 99,5% 

702 Transf. d’org. autònoms de l’Estat 1,5 0,7 0,7 0,0 43,7% 100,0% 

704 Fons Compensació Interterritorial 53,8 53,8 53,8 0,0 100,0% 100,0% 

 70 Transferències de l’Admin. Estat 73,2 77,1 77,0 0,1 105,3% 99,9% 

Capítol 7, “Transferències de capital” 73,2 77,1 77,0 0,1 105,3% 99,9% 

Total 2014 1.157,6 1.050,8 1.044,6 6,2 90,8% 99,4% 

Total 2013 1.456,2 1.695,7 1.691,0 4,7 116,4% 99,7% 

Variació 2014/2013 (20,5%) (38,0%) (38,2%) 31,5% (25,7%) (0,3%) 

Quadre 5.6 

Els drets reconeguts per transferències provinents de l’Estat han pujat a 
1.050,8 milions d’euros, cosa que representa el 5,2% dels drets reconeguts 
totals, i han tingut una disminució del 38,0% respecte als de 2013. Els 
graus d’execució i de realització han sigut del 90,8% i del 99,4%, 
respectivament. 

El concepte més important és el 400, “Transferències amb finançament 
incondicionat”, els drets reconeguts de les quals pugen a 876,6 milions 
d’euros, cosa que representa el 83,4% del total de les transferències 
provinents de l’Estat. 

El concepte 704, “Fons de Compensació Interterritorial” mostra drets 
reconeguts per 53,8 milions d’euros. Aquests fons és objecte d’una 
fiscalització anual per part de la Sindicatura, els resultats més 
importants del qual es mostren en un informe específic. 

La fiscalització de l’exercici de 2014 s’ha centrat, doncs, en el concepte 
“Transferències amb finançament incondicionat”, els resultats més 
importants de les quals els comentem tot seguit. 

La composició dels drets reconeguts per aquest concepte la mostrem en 
el quadre següent, juntament amb les xifres de l’exercici de 2013 als 
efectes comparatius: 
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Transferències amb finançament 
incondicionat 

DR  
2014 

DR 
 2013 

Fons de Convergència Autonòmica 996,2 1.062,6 

Fons de Garantia, lliuraments a compte 1.090,8 1.250,8 

Fons de Suficiència Global, lliuraments a compte (1.264,6) (1.217,3) 

Fons de Cohesió Sanitària, lliuraments a compte 1,4 26,0 

Ajust liquidació 2012/2011 Fons Garantia 120,5 349,3 

Ajust liquidació 2012/2011 Fons Suficiència Global (190,7) (151,6) 

Ajornament 120 mensualitats 247,0 247,0 

Ajornament exercicis de 2008-2009 de l’FSG (124,0) (124,0) 

Compensació impost patrimoni - (0,2) 

Drets reconeguts nets 876,6 1.442,6 

Quadre 5.7 

Quant als lliuraments a compte dels diferents fons, en destaquen els 
següents aspecte: 

- La participació en els Fons de Convergència Autonòmica de 2014 
figura en la liquidació dels recursos del sistema de finançament de 
l’exercici de 2012 (vegeu més endavant). 

 Pel que fa a 2013 observem que ha disminuït un 6,2%. 

- Les corresponents al Fons de Garantia de 2014 són positives. Quant 
a això, la secció 36, “Sistemes de finançament d’ens territorials” 
dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014 recull un 
crèdit amb l’aportació provisional a aquest Fons per un import 
global de 8.234,6 milions d’euros, destinat a totes les comunitats 
autònomes amb saldo al seu favor pel Fons de Garantia. 

 Pel que fa a 2013 observem que ha disminuït un 12,8%. 

- En el cas del Fons de Suficiència Global, els lliuraments a compte de 
l’exercici de 2014 són, com en els últims anys, negatius per a la 
Generalitat i positius a favor de l’Estat, cosa que implica que els 
drets reconeguts per la Generalitat siguen de signe negatiu. En els 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, els lliuraments a 
compte dels Fons de Suficiència Global negatius de les comunitats 
autònomes s’apunten com a drets en el capítol 4 del pressupost 
d’ingressos, i mostren un total de 2.665,6 milions d’euros, de la qual 
cosa es desprén que el 47,4% d’aquests correspon a la Comunitat 
Valenciana. 

Pel que fa a les liquidacions anuals, en destaquem els aspectes següents: 
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- La liquidació de l’exercici de 2012, comunicada per l’Esta el 2014, 
dóna un saldo global positiu de 955,9 milions d’euros, resultat 
d’ajustos tant positius com negatius en els diversos tributs i fons 
estatals que la constitueixen. Un resum d’aquesta liquidació la 
mostrem en el quadre següent, elaborat per la Sindicatura: 

 

Liquidació recursos sistema finançament de 2012 Saldos 

IRPF (155,2) 

IVA 180,3 

Impostos especials 4,8 

Liquidació capacitat tributària 29,9 

Fons de Garantia 120,5 

Fons de Suficiència Global (190,7) 

Fons Convergència Autonòmica 996,2 

Liquidació recursos no tributaris 926,0 

Saldo liquidació exercici de 2012 955,9 

Quadre 5.8 

Tots els components de la liquidació de l’exercici de 2012 s’han 
imputat com a drets reconeguts, positius o negatius, en els 
conceptes pressupostaris corresponents, com hem indicat 
anteriorment. 

És important destacar que la liquidació del Fons de Suficiència 
Global de l’exercici de 2012 presenta un saldo negatiu de 190,7 
milions d’euros. Si a la xifra anterior li afegim els lliuraments a 
compte realitzats per la Generalitat en l’any 2012, per import de 
391,8 milions d’euros, obtenim la quantificació definitiva del Fons 
de Suficiència Global de 2012, que puja a la quantitat negativa total 
de 582,5 milions d’euros. 

Pel que fa a l’anterior, també és important considerar que com hem 
indicat anteriorment, el Fons de Suficiència Global de l’exercici de 
2013 ha comportat lliuraments a compte negatius, a favor de l’Estat, 
per un total de 1.264,6 milions d’euros, que al seu torn s’ha 
regularitzat, aquesta vegada amb saldo positiu, en la liquidació que 
comentem tot seguit. 

- La liquidació definitiva de l’exercici de 2013 ha sigut comunicada 
per l’Estat el juliol de 2015, per la qual cosa la seua fiscalització es 
realitzarà en l’informe d’aquest any. Als efectes informatius, 
n’incloem un resum en el quadre següent: 
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Liquidació recursos sistema finançament de 2013 Saldos 

IRPF (207,4) 

IVA (40,7) 

Impostos especials (39,3) 

Liquidació capacitat tributària (287,4) 

Fons de Garantia (139,9) 

Fons de Suficiència Global 31,1 

Fons Convergència Autonòmica 1.080,6 

Liquidació recursos no tributaris 971,8 

Saldo liquidació exercici de 2013 684,4 

Quadre 5.9 

Per disposició de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2015, el saldo a favor serà abonat mitjançant pagaments de les 
liquidacions positives, i se’n descompta per compensació l’import 
dels saldos a favor de l’Estat. 

- Les liquidacions dels exercicis de 2008 i 2009 van ser negatives, tot i 
que la seua devolució va quedar ajornada per a alguns exercicis en 
aplicació de les lleis de pressupostos generals de l’Estat. Per la seua 
banda, les liquidacions dels exercicis de 2010 i 2011 van ser 
positives i es van imputar als pressupostos de 2012 i 2013 
respectivament. 

- Quant a les liquidacions negatives dels exercicis de 2008 i 2009, la 
seua devolució durant 2014 ha sigut com segueix: 

 

Liquidacions de 2008 i 2009  

Pendent devolució a 31-12-2013  1.772,6 

Pagaments realitzats durant 2014 (468,6) 

Acomptes rebuts de l’Estat 247,0 

Pendent devolució a 31-12-2014  1.551,0 

Quadre 5.10 

Els acomptes es refereixen a l’ajornament de la devolució de 60 a 
120 mensualitats, que s’instrumenta mitjançant acomptes que 
mensualment transfereix l’Estat. Aquest ajornament ha sigut 
novament ampliat, a partir de l’1 de gener de 2015, a 204 
mensualitats, segons la Resolució de la Secretaria General de 
Coordinació Autonòmica i Local de 10 de desembre de 2014. 
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El saldo pendent de devolució a 31 de desembre de 2014 figura 
desglossat en els epígrafs de creditors a llarg i curt termini del 
balanç per les quantitats de 1.082,4 milions d’euros (apartat 1.5) i 
468,6 milions d’euros (apartat 1.6.4), respectivament. 

No obstant això, aquesta Sindicatura considera que la separació 
entre el curt i llarg termini no és totalment correcta per quant 
l’ajornament de la devolució de 120 a 204 mensualitats, que 
s’instrumenta mitjançant acomptes que transfereix l’Estat, 
comporta que el saldo net per a pagar a l’Estat el 2015 és de 91,2 
milions d’euros, per la qual cosa s’haurien d’haver reclassificat 
377,4 milions d’euros del curt al llarg termini, tot i que s’ha de tenir 
en compte la circumstància que comentem tot seguit. 

- L’informe sobre el grau de compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa de l’exercici 
de 2014 emés pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 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 del -1,0% establit pel 
Consell de Ministres. 

 D’acord amb aquest informe del MHAP, resulta d’aplicació la 
disposició addicional trenta-sisena de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat de l’exercici de 2012 que estableix que, en el cas 
que la comunitat autònoma incomplisca l’objectiu d’estabilitat, es 
produirà el reintegrament o cancel·lació dels acomptes que hi ha 
continguts, en els mesos que resten fins a finalitzar l’any 2016 en 
imports mensuals iguals. 

 No obstant això, una vegada practicats des de la Comunitat els 
requeriments previstos en l’esmentada disposició addicional 
trenta-sisena, el MHAP ha continuat aplicant el termini de 204 
mensualitats. 

5.5 Tributs propis, taxes i d’altres ingressos 

La composició dels drets reconeguts per aquests conceptes la mostrem 
en el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació 
comptable, juntament amb les xifres de l’exercici de 2014 als efectes 
comparatius: 
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Art. Descripció 
DR 
2014 

DR 
2013 

11 Impost sobre Dipòsits Entitats de Crèdit 142,6 - 

27 Impostos sobre activitats del medi ambient 21,4 15,6 

30 Taxes 241,7 257,9 

31 Preus públics 26,1 25,1 

33 Taxes i exaccions sobre el joc 0,1 0,1 

34 D’altres ingressos tributaris 40,2 44,2 

35 Multes i sancions 19,8 21,1 

38 Reintegraments d’operacions 145,0 135,1 

39 D’altres ingressos 30,6 8,1 

4x Transferències corrents 25,1 25,1 

5x Ingressos patrimonials 41,5 8,8 

6x Alienació d’inversions reals 56,5 0,6 

8x D’actius financers 66,7 5,6 

 Total 857,3 547,3 

Quadre 5.11 

La revisió d’aquesta categoria d’ingressos s’ha centrat en els conceptes 
que comentem tot seguit: 

- Impost sobre Dipòsits en Entitats de Crèdit. Tribut creat per l’article 
61 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre. Les conclusions sobre la 
fiscalització d’aquest impost figuren en l’excepció descrita en el 
paràgraf j) de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

- Impostos sobre activitats del medi ambient. Comprenen l’Impost 
sobre Activitats que Incideixen en el Medi Ambient i l’Impost sobre 
Eliminació de Residus en Abocadors, creats com vam indicar en 
l’informe de 2013, per la Llei 10/2012, de 21 de desembre. Segons 
aquesta Llei, els ingressos per ambdós tributs han d’afectar-se a 
despeses dels àmbits de conservació i millora del medi ambient i de 
gestió de residus. 

 Com figura en el quadre anterior, els drets reconeguts el 2014 per 
ambdós impostos pugen a 21,4 milions d’euros. Per la seua banda, 
els programes 44240, “Medi Natural” i 44250, “Qualitat Ambiental” 
mostren obligacions reconegudes per 27,9 milions d’euros. En 
conseqüència, se’n desprén una desviació de finançament negativa 
per 6,5 milions d’euros que hauria d’haver sigut considerada en els 
ajustos del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria de 
l’exercici. 

- D’altres ingressos. Els drets reconeguts inclouen 8,2 milions d’euros 
derivats de les liquidacions dels exercicis de 2007 i 2012 del 
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contracte de gestió de serveis públics mitjançant concessió per a la 
prestació dels serveis d’atenció sanitària integral del departament 
de Salut de Torrevella. 

Quant a això, vegeu l’excepció descrita en el paràgraf b) de l’apartat 
4.1 de l’Informe relativa a les liquidacions dels contractes de gestió 
sanitària. 

- Ingressos patrimonials i ingressos d’actius financers. Els drets 
reconeguts comprenen 32,0 milions d’euros i 59,1 milions d’euros, 
respectivament, derivats de l’expedient de modificació de crèdits 
número 7 que comentem en l’apartat 3.3. 

- Alienació d’inversions reals. Els drets reconeguts comprenen 55,9 
milions d’euros derivats de l’expedient de modificació de crèdits 
número 8 que comentem en l’apartat 3.3. 

5.6 Ingressos provinents de l’exterior 

Aquesta categoria comprén les transferències de fons de la Unió 
Europea, els drets reconeguts de les quals presenten el següent 
desglossament: 

 

Art. Descripció DR 2014 

49 Transferències corrents de l’exterior (15,5) 

79 Transferències de capital de l’exterior 5,6 

 Total (9,9) 

Quadre 5.12 

Com comentem en informes anteriors, els drets provinents de l’exterior 
mostren disminucions en els seus imports durant els últims anys, i en 
l’exercici de 2014 mostren un import net negatiu de 9,9 milions d’euros. 
La seua devolució pot observar-se en el següent quadre, en milions 
d’euros: 

 

Ingressos de l’exterior 2014 2013 2012 2011 

Transferències corrents (15,5) 8,4 11,8 87,7 

Transferències capital 5,6 41,0 92,9 90,3 

Total DR nets (9,9) 49,4 104,7 178,0 

Quadre 5.13 

La fiscalització realitzada sobre aquests drets ha posat de manifest els 
aspectes importants que comentem tot seguit. 
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- En les transferències corrents destaca el compte del programa 
operatiu FSE 2000-2006, que presenta drets reconeguts nets per 
import negatiu de 16,4 milions d’euros. 

 Aquesta quantitat és el reintegrament que la Comissió Europea ha 
instat en l’exercici de 2014 al Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social, per la gestió de la Generalitat del programa de l’FSE abans 
indicat, derivada de l’auditoria de fiabilitat practicada pel Tribunal 
de Comptes Europeu. 

- Com comentem en informes anteriors, la comptabilització 
d’algunes subvencions de fons europeus es realitza sobre la base 
dels principis comptables públics aplicables amb caràcter general al 
reconeixement dels drets, i no dels principis específics de les 
transferències i subvencions que serien aplicables a aquests casos. 
Durant 2014 la quantitat comptabilitzada puja a 3,6 milions d’euros. 

 En l’àmbit pressupostari la comptabilització efectuada no té efecte 
sobre el resultat de 2014, ja que en no registrar els drets es 
generaria una desviació de finançament negativa en despeses amb 
finançament afectat. 

 Pel que fa al romanent de tresoreria i la provisió per a insolvències, 
s’ha de tenir en compte que els drets pendents de cobrament 
d’exercicis tancats inclouen un total de 181,9 milions d’euros per 
aquests conceptes. 

 Com en informes anteriors, recomanem l’aplicació dels principis 
específics abans indicats per a l’adequat reconeixement d’aquestes 
subvencions. 

6. MEMÒRIA 

6.1 Aspectes generals 

En el Compte de l’Administració de 2014 la memòria figura en l’apartat 4, 
i es compon de diversos epígrafs relatius a la informació de caràcter 
financer (romanent de tresoreria i estat de tresoreria), d’execució de la 
despesa pública i de l’ingrés públic, de l’endeutament i d’operacions no 
pressupostàries, entre d’altres. 

La revisió del contingut informatiu de la memòria ha comportat 
l’excepció que descrivim en el paràgraf l) de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

6.2 Romanent de tresoreria 

La  memòria de 2014 inclou, en l’apartat 4C.1, el romanent de tresoreria, 
un resum del qual mostrem en el quadre següent, en milions d’euros, 
amb les xifres de l’exercici de 2013 als efectes comparatius. 
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Romanent de tresoreria 2014 2013 

Drets pendents de cobrament 786,7 672,5 

Obligacions pendents de pagament (4.000,1) (4.959,2) 

Fons líquids 233,7 255,9 

Romanent de tresoreria afectat 996,7 248,5 

Romanent de tresoreria no afectat (3.977,4) (4.279,3) 

Romanent de tresoreria total (2.980,7) (4.030,8) 

Quadre 6.1 

En l’apartat de la memòria abans indicat es comenten amb detall els 
factors positius i negatius que han incidit en el càlcul del romanent de 
tresoreria. 

Els aspectes més importants que es deriven de la fiscalització realitzada 
els comentem tot seguit. 

a) Drets pendents de cobrament 

El seu import està corregit pels deutors de cobrament dubtós, 63,5 
milions d’euros durant 2014, tot i que, a judici d’aquesta 
Sindicatura, aquesta quantitat hauria d’augmentar-se en 282,2 
milions d’euros, com descriu l’excepció del paràgraf k) de l’apartat 
4.1 de l’Informe. 

b) Obligacions pendents de pagament 

 Durant 2014 han disminuït un 19,3% respecte a 2013. 

c) Romanent de Tresoreria 

El romanent de tresoreria afectat està constituït per les desviacions 
de finançament positives i només pot utilitzar-se per a donar 
cobertura a les despeses que es troben afectades als recursos dels 
que es deriven aquestes desviacions. En l’exercici de 2014 puja a 
996,7 milions d’euros. 

Sobre el càlcul de les desviacions de finançament s’ha de tenir en 
consideració el que comentem en l’apartat 3.4 quant a les despeses 
amb finançament afectat. 

Per la seua banda, el romanent de tresoreria no afectat, o per a 
despeses generals, constitueix un recurs per a finançar despeses 
mitjançant modificacions de crèdit. Durant 2014, com en anys 
anteriors, és negatiu, per import de 3.977,4 milions d’euros, tot i que 
ha millorat respecte a 2013. 
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La suma d’ambdós és el romanent de tresoreria total, que també, 
com en anys anteriors, és negatiu, per 2.980,7 milions d’euros, que 
ha millorat respecte a 2013. 

A més dels efectes que sobre el romanent de tresoreria tenen les 
excepcions descrites en l’apartat 4.1 de l’Informe, per a una millor 
interpretació d’aquesta magnitud s’haurien de tenir en compte els 
aspectes següents: 

- A 31 de desembre de 2014 el compte 409 recull obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost per un total de 1.075,2 
milions d’euros (sense incloure-hi el deute amb CIEGSA per 
216,6 milions d’euros), i en el compte 411 figuren unes altres 
despeses per a imputar a exercicis següents per 1.298,6 
milions d’euros. 

- En les obligacions pendents de pagament d’operacions no 
pressupostàries no s’inclouen les operacions de tresoreria, que 
pugen a 182,8 milions d’euros. D’acord amb la regla 24 de la 
Instrucció de Comptabilitat, sobre el romanent de tresoreria 
no afectat hauria de distingir-se el disponible per a cancel·lar 
les operacions de tresoreria i el disponible per a finançar, en el 
seu cas, despeses generals. 

- Els interessos de demora meritats al tancament de 2014 pugen 
a 157,6 milions d’euros (vegeu paràgraf i) de l’apartat 4.1). 

6.3 Estat de la tresoreria 

La informació de caràcter financer de la memòria del Compte de 
l’Administració inclou, en l’epígraf 4C.2, la relativa al denominat “Estat 
de la tresoreria”. 

Els aspectes més importants sobre la gestió dels comptes i la descripció 
dels diferents tipus poden consultar-se en informes d’anys anteriors. 

Tot seguint els procediments d’auditoria aplicables a aquesta àrea, la 
Sindicatura de Comptes ha sol·licitat a les entitats financeres la 
confirmació directa dels saldos existents a 31 de desembre de 2014, així 
com de les signatures autoritzades per a la disposició de fons i d’altra 
informació rellevant per a la fiscalització. 

No hem rebut resposta a algunes sol·licituds de confirmació de saldos de 
diverses entitats bancàries amb les quals s’han realitzat operacions, que 
afecten préstecs amb saldos comptables de 421 milions d’euros. A més 
de l’anterior, hem d’assenyalar que la major part de les entitats 
financeres no confirmen els saldos dels avals. 
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D’altra banda, i segons que indiquem en informes anteriors, la 
informació rebuda de les entitats financeres pel que fa als interessos 
abonats no és completa, per la qual cosa no ha sigut possible contrastar-
hi la integritat dels imports comptabilitzats per aquest concepte. 

En la major part dels casos ha sigut possible aplicar procediments 
alternatius de fiscalització, que consisteixen a verificar la raó de les 
dades comptabilitzades per l’Administració amb la informació 
subministrada pels responsables de la CHME i de l’IVF. 

Comptes de caixa fixa 

Segons informació facilitada en suport informàtic, en l’exercici de 2014 
s’han utilitzat 260 comptes per a gestionar els fons de caixa fixa (279 
comptes el 2013), i s’han realitzat pagaments per un import total de 73,4 
milions d’euros. 

Com en exercicis anteriors, el criteri de fiscalització ha consistit a revisar 
una mostra de les caixes fixes, i s’hi han seleccionat dues conselleries 
amb sistema rotatori cada any. També hem revisat les caixes fixes d’una 
mostra d’hospitals. 

Els resultats del treball realitzat el resumim tot seguit: 

a) Amb caràcter general 

Com vam indicar en l’informe de 2013, la normativa reguladora de 
les caixes fixes hauria de ser objecte d’una revisió i actualització, 
perquè al marge de la seua antiguitat, que data de l’exercici de 1998, 
es considera que és insuficient en alguns aspectes importants per a 
l’adequada gestió i control d’aquests fons, segons les diverses 
incidències que ha posat de manifest aquesta Sindicatura en 
anteriors informes de fiscalització, tant sobre les caixes fixes en les 
conselleries com en els hospitals. 

És important destacar l’ambigüitat de les despeses que es poden 
tramitar per caixa fixa segons la redacció de l’article 1.1.a del Decret 
24/1998, que considera “qualsevol altra despesa de similars 
característiques” els definits i particularitzats en aquest article. 
Quant a això, s’entén que la norma hauria de ser més clara en 
aquest important aspecte i concretar al màxim detall tant les 
despeses que poden tramitar-se, i els seus requisits, com les que 
han de ser excloses. 

Igualment haurien d’estipular-se clarament les despeses que es 
poden realitzar en concepte d’atencions protocolàries i 
representatives, així com de la seua gestió, acreditació i control. 
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D’altra banda, els articles 5.4 i 13 de l’ordre reguladora assignen a 
les intervencions delegades de les conselleries determinades 
funcions de control i fiscalització d’aquestes despeses. A la data de 
redacció d’aquest informe estava pendent de rebre’s la informació 
sol·licitada per la Sindicatura a l’IGG sobre els resultats dels 
controls realitzats sobre les caixes fixes de la mostra (detallades en 
els següents apartats b) i c), tot i que podem assenyalar que les 
analitzades en exercicis anteriors posen de manifest incidències 
semblants a les que detecta la Sindicatura cada any. 

b) Revisió de les dues caixes fixes en conselleries 

 Hem revisat dues caixes fixes: una, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques, i l’altra de la Conselleria de Governació 
i Justícia. 

Com a resultat de l’anàlisi efectuada sobre una mostra de 
justificants s’han posat de manifest els següents aspectes, que han 
de ser tinguts en compte per a la seua consegüent esmena. 

En la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques: 

- Les incidències observades es refereixen a pagaments per 
contractes en els quals a més en alguns casos, s’han observat 
indicis de possibles fraccionaments, que és una de les 
excepcions que amb caràcter general s’inclouen en l’Informe 
que aquesta Sindicatura ha emés sobre la contractació de 
l’exercici de 2014. 

En la Conselleria de Governació i Justícia 

- En 33 justificants no constava l’adequada aprovació de la 
despesa per part de l’òrgan corresponent. 

- En 2 casos no constava la conformitat de la recepció del servei 
o subministrament facturat. 

- En 6 documents, corresponents a indemnitzacions per dietes, 
les liquidacions no adjunten els justificants de les despeses 
realitzades en hotel o restauració. 

- En 5 casos no consta la conformitat de la factura de la despesa. 

c) Revisió de les caixes fixes en quatre hospitals 

 La fiscalització de les caixes fixes dels hospitals s’ha dut a cap en 
quatre centres, limitada a verificar els aspectes formals en les 
presentacions dels comptes justificatius de cada caixa fixa, així com 
a revisar una mostra de justificants, la selecció (no estadística) dels 
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quals s’ha realitzat a partir dels fitxers facilitats per la Intervenció 
General de la Generalitat. 

El següent quadre mostra, en milions d’euros, la importància de la 
gestió de caixa fixa en cadascun dels centres visitats: 

 

Centre 
Oblig. rec. 
capítol 2 

Despeses gest. 
per caixa fixa 

Hospital La Fe de València 282,5 5,1 1,8% 

Hospital Clínic de València 136,6 3,0 2,2% 

Hospital General d’Alacant 147,1 4,0 2,7% 

Hospital General de Castelló 82,0 2,8 3,4% 

Total 648,2 14,9 2,3% 

Quadre 6.2 

Com a resultat de l’anàlisi efectuada en destaquem les següents 
circumstàncies, la majoria ja comentades en informes anteriors, a 
més de les que es refereixen a pagaments per contractes, que 
comentem en l’Informe que aquesta Sindicatura ha emés sobre la 
contractació de l’exercici de 2014: 

a) Els comptes corresponents al mes de gener de 2014 s’han 
realitzat amb retard, cosa que ha comportat una demora en el 
pagament de justificants de l’exercici anterior. 

b) Realitzat un resum per conceptes, observem que un alt 
percentatge del total es destina al pagament de productes 
farmacèutics i sanitaris, la qual cosa no s’adequa estrictament 
al que estableix l’article 1.1.a del Decret 24/1998, que només 
admet despeses de caràcter periòdic i repetitiu, de tracte successiu, 
en particular les referents a dietes, despeses de locomoció, material, 
conservació i manteniment, o qualsevol altra despesa de semblants 
característiques. 

c) De la revisió d’una mostra de 114 factures/justificants de les 
caixes fixes dels centres visitats hem observat, com a 
incidència més destacada, que en 46 d’aquests justificants no 
constava l’aprovació de la despesa o l’adequada conformitat 
de la recepció del subministrament o servei. 

6.4 Obligacions pendents de pagament d’exercicis posteriors 

La informació sobre les obligacions pendents de pagament de 
pressupostos tancats figura en la nota 4D.8 de la memòria. 
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Les obligacions pendents de pagament d’exercicis anteriors incorporades 
a l’exercici de 2014 pugen a 3.828,6 milions d’euros, dels quals 2.669,8 
milions d’euros corresponen a les obligacions pendents del pressupost 
de l’exercici de 2013, i 1.158,7 milions d’euros a les pendents de 
pressupostos d’exercicis anteriors. 

El saldo pendent de pagament al final de 2014 és notablement inferior al 
de 2013. 

6.5 Compromisos de despeses amb càrrec a exercicis anteriors 

La informació sobre aquests compromisos figura en l’apartat 4D.9 de la 
memòria, que desglossa els imports per a cada secció/conselleria per 
capítols pressupostaris i anualitats futures. 

En termes globals, la xifra d’aquests compromisos durant 2014 a penes 
ha variat respecte a la de 2013 (un 5,2% d’augment), tot i que quant a 
capítols hem observat importants variacions en el capítol 3 (que en 
disminueixen) i en el capítol 9 (que n’augmenten). 

Aquestes variacions són conseqüència del canvi de criteri en la 
comptabilitat del deute públic del qual informem en la nota 2.3 de 
l’apartat 1 del Compte de l’Administració (pàgina 22): en l’exercici de 
2014 s’han estimat els compromisos de despeses dels capítols 3 i 9 tenint 
en compte el venciment de cadascuna de les operacions vives a 
tancament d’exercici, mentre que en exercicis anteriors els compromisos 
del capítol 9 es determinaven d’acord amb els programes financers 
vigents en cada moment. 

Aquests capítols 3 i 9 representen conjuntament el 80,0% de les despeses 
compromeses totals. El capítol 9 recull les amortitzacions futures de 
l’endeutament. Per la seua banda, en el capítol 3 es consignen 2.251,2 
milions d’euros, dels quals 2.215,1 milions d’euros són interessos per a 
meritat en exercicis posteriors segons les estimacions basades en les 
precisions d’evolució dels tipus d’interés. 

La secció amb major volum de despeses compromeses és la 19 “Servei 
del deute”, que amb 35.221,3 milions d’euros, que comprenen les 
amortitzacions i interessos del deute abans comentats, representa el 
79,9% del total. 

També és significativa la secció 10 “Sanitat”, amb un total de 5.375,5% 
milions d’euros, que comprenen principalment els compromisos de 
contractes de gestió integral de diversos departaments de salut, del 
concert per a la gestió del servei de les tècniques de diagnosi per imatge, 
transport sanitari i d’uns altres concerts. 

La secció 08 “Infraestructures, territori i medi ambient” mostra un import 
de 1.754,1 milions d’euros, que inclou, entre d’altres, els compromisos 
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derivats dels contractes de concessió d’obra pública per a la construcció, 
conservació i explotació d’autovies. 

Els resultats de la fiscalització realitzada figuren en l’excepció del 
paràgraf l) de l’apartat 4.1 de l’Informe. 

6.6 Drets per a cobrar de pressupostos tancats 

La informació sobre els drets per a cobrar de pressuposts tancats figura 
en la nota 4E.4 de la memòria del Compte de l’Administració de 2014. 

Els drets pendents de cobrament d’exercicis anteriors incorporats a 
l’exercici de 2014 pugen a 1.014,4 milions d’euros, dels quals 270,3 
milions d’euros corresponen a drets amb origen en el pressupost de 
l’exercici de 2013, i la resta a drets amb origen en exercicis anteriors. 

Durant l’exercici de 2014 s’han anul·lat i cancel·lat drets d’exercicis 
anteriors per un total de 216,0 milions d’euros, que representen el 21,3% 
dels drets inicials. Les anul·lacions comprenen 162,0 milions d’euros per 
liquidacions, i 13,1 milions d’euros per ajornaments i fraccionaments. 
Quant a les cancel·lacions, són per prescripció, 8,5 milions d’euros, i per 
insolvències, 32,4 milions d’euros. 

La revisió realitzada sobre una mostra d’anul·lacions ha posat de 
manifest que, en general, estan adequadament comptabilitzades i 
justificades, amb l’excepció de les anul·lacions derivades del criteri de 
comptabilització dels fons europeus. 

Anàlisi dels drets pendents a 31 de desembre de 2014 

El quadre següent mostra, en milions d’euros, la composició dels drets 
d’exercicis anteriors pendents de cobrament al tancament de 2014, tot 
atenent els seus exercicis d’origen: 
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Capítol 
Exercici d’origen 

Total 
2009 i ant. 2010 2011 2012 2013 

1 Impostos directes 8,6 7,3 18,7 14,4 17,9 66,9 

2 Impostos indirectes 34,4 19,7 24,9 29,4 34,2 142,7 

3 Taxes i d’altres ingressos 49,5 17,2 54,5 27,6 37,5 186,3 

4 Transferències corrents 9,9 31,6 38,0 7,0 6,8 93,3 

5 Ingressos patrimonials 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Alienació inversions reals 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Transferències de capital 61,1 0,0 0,0 66,1 35,6 162,8 

8 Actius financers 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

9 Passius financers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 
163,8 75,8 136,2 144,5 132,0 652,3 

25,1% 11,6% 20,9% 22,2% 20,2% 100,0% 

Quadre 6.3 

Hi destaca el pendent de cobrament dels capítols d’impostos i de taxes 
així com de transferències, tant les corrents com les de capital. Quant a 
l’antiguitat, el 25,1% de total prové dels exercicis de 2009 i anteriors, 
mentre que el 42,4% prové dels exercicis de 2012 i 2013. 

La provisió per a insolvències a 31 de desembre de 2013 pujava a 20,0 
milions d’euros. Durant 2014 s’ha aplicat la totalitat de la provisió inicial 
i s’ha adoptat una nova provisió per import de 63,5 milions d’euros. 

De la lectura del contingut informatiu de la memòria sembla que es 
desprén que la Generalitat utilitza un criteri individualitzat per a xifrar la 
provisió, que la destina a la cobertura de determinats drets, sense 
utilitzar una estimació global del risc de fallides en els saldos d’uns altres 
deutors. 

Com comentem en informes anteriors, malgrat l’important sanejament 
realitzat i sense perjudici que s’efectuen les gestions de cobrament que 
pertoquen, la provisió per a insolvències hauria de cobrir la totalitat dels 
drets que s’estimen de cobrament dubtós, i en aquest sentit considerem 
que, mitjançant una combinació dels sistemes individual i global 
d’estimació, hauria d’incrementar-se en l’import estimat i recollit en el 
paràgraf k) de l’apartat 4.1 del present Informe. 

6.7 Operacions no pressupostàries 

La informació sobre les operacions no pressupostàries figura en l’apartat 
4I de la memòria. 
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Els deutors no pressupostaris pugen a 50,9 milions d’euros, que 
comprenen els comptes de “Pagaments duplicats MECANO” i “Pagaments 
pendents d’aplicació” que hem analitzat en l’apartat 1.4. 

Pel que fa als creditors no pressupostaris, els resumim en el quadre 
següent: 

 

Concepte 
Saldos 

01/01/2014 Abonaments  Càrrecs  
Saldos 

31/12/2014 

Retencions a compte d’IRPF 624,7 1.294,4 960,8 958,3 

Operacions transitòries de tresoreria 182,8 4.095,4 4.095,4 182,8 

Ingressos ajuntaments, diputacions 32,9 1.914,6 1.765,2 182,3 

Fons en formalització 327,8 3.228,2 3.379,4 176,6 

Quotes de la Seguretat Social 249,6 943,8 1.026,3 167,1 

Dipòsits i fiances 204,5 26,9 35,6 195,8 

Retenció nòmines drets passius 10,7 59,4 59,5 10,6 

D’altres retencions 17,0 439,1 446,6 9,5 

IVA 0,7 0,0 0,0 0,7 

Retencions rend. capital mobiliari 2,0 0,0 1,7 0,3 

Devolució ingressos 8,5 2.137,8 2.141,4 4,9 

Total 1.661,2 14.139,6 13.911,9 1.888,9 

Quadre 6.4 

Comentem tot seguit els aspectes importants del comptes més 
significatius del quadre anterior. 

Compte “Retencions a compte d’IRPF” 

El seu saldo comprén 951,3 milions d’euros del pendent de pagament a 
l’AEAT, més una diferència comptable de 7,0 milions d’euros que ha de 
ser investigada i adequadament regularitzada. 

El pendent de pagament a l’AEAT a 31 de desembre de 2014 s’ha 
incrementat respecte a 2013 a causa de l’impagament de part de les 
liquidacions de 2014 de les nòmines del personal. 

El saldo a 31 de desembre de 2014 inclou: 

- Les retencions en les nòmines dels mesos de maig a desembre de 
2014, més algunes liquidacions de 2013 del personal 
d’administració general, docent i sanitari per import de 931,3 
milions d’euros. 
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- Les retencions practicades en les nòmines dels centres docents 
concertats corresponents a desembre de 2014 per import de 20,0 
milions d’euros. 

Durant 2014 s’han signat diversos acords entre la Generalitat i l’AEAT per 
a l’extinció d’aquests deutes, per import total de 930,6 milions d’euros, 
mitjançant deduccions sobre les quantitats que l’Administració de l’Estat 
haja de transferir a la Generalitat. 

Compte “Quotes de la Seguretat Social” 

Com en exercicis anteriors, s’han liquidat i comptabilitzat en l’any 
següent les quotes de la Seguretat Social corresponents a les nòmines de 
novembre i desembre del personal adscrit als programes d’assistència 
sanitària per 70,5 milions d’euros, així com les quotes d’empresa dels 
centres concertats els mesos de novembre i desembre per import de 21,0 
milions d’euros. 

A 31 de desembre el saldo pendent puja a 167,1 milions d’euros, que 
correspon als mesos de novembre i desembre del personal 
d’administració general, als mesos de novembre i desembre de la quota 
obrera del personal docent concertat, i pel que fa al personal sanitari el 
mes d’octubre i la complementària del mes de novembre. El saldo també 
recull les diferències mensuals derivades de l’import mensual liquidat i 
l’import fix mensual ingressat, que es regularitza en l’exercici següent. 
La liquidació de l’exercici de 2014 ha pujat a 54,0 milions d’euros, i s’ha 
reconegut el març de 2015. 

La Tresoreria General de la Seguretat Social va concedir el maig de 2013 
un ajornament de 24 mensualitats del deute contret durant el període de 
gener de 2010 a desembre de 2012 per un total de 193,9 milions d’euros, 
dels quals s’han pagat 61,3 milions d’euros. D’altra banda, per resolució 
de data 16 d’abril de 2014, del director general de la TGSS, al deute 
anterior es va afegir la liquidació resultant de l’exercici de 2013, per 32,6 
milions d’euros, amb la qual cosa el saldo a data de la dita resolució puja 
a 165,2 milions d’euros, que abonarà la Generalitat en 13 quotes 
mensuals. 

Durant l’exercici de 2014 s’han pagat nominals per 105,5 milions d’euros 
i interessos per 6,2 milions d’euros. A 31 de desembre, el deute per 
aquest ajornament era de 59,6 milions d’euros. 

Compte “Fons en formalització” 

Recull els ingressos rebuts per la Generalitat, dels quals no hi ha 
informació suficient, per a la seua imputació comptable als conceptes 
pressupostaris corresponents. La informació sobre els moviments 
produïts en l’exercici i sobre el seu saldo es mostra en l’apartat 4I.3 
“Partides pendents d’aplicació”, de la memòria del Compte de 
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l’Administració. Igual que en exercicis anteriors, recomanem obtenir la 
informació necessària per a la seua adequada imputació comptable. 

D’altres comptes 

Les anàlisis dels comptes “Ingressos d’ajuntaments, diputacions i 
d’altres” i “Operacions transitòries de tresoreria” figuren en els apartats 
1.6.3 i 7.8 d’aquest annex, respectivament. 

7. ENDEUTAMENT 

7.1 Consideracions generals 

La informació relativa a les operacions d’endeutament figura en 
diferents apartats dels documents que integren el Compte de 
l’Administració. 

En el passiu del balanç figura el saldo viu dels deutes i la periodificació 
d’interessos, mentre que en el compte del resultat econòmic i 
patrimonial es registren les despeses financeres meritades durant 
l’exercici. 

En la liquidació del pressupost, el capítol 9 d’ingressos comprén els drets 
reconeguts per l’emissió o creació de deute durant l’exercici, alhora que 
el capítol 9 de despeses recull les obligacions reconegudes per 
amortitzacions o reemborsos de l’exercici; i el capítol 3, les obligacions 
per les despeses financeres amb venciment en aquest. 

Quant a la memòria, la informació sobre l’endeutament figura en 
l’apartat 4G. L’apartat 4H està dedicat a les operacions d’intercanvi 
financer, i l’apartat 4I.1 a les operacions de tresoreria. En l’apartat 4D.9 
s’ofereix la informació sobre els compromisos de despesa amb càrrec a 
pressupostos d’exercicis posteriors. 

Durant l’exercici de 2014 ha tingut lloc un canvi de criteri en la 
comptabilitat del deute públic. Aquest fet el comentem detalladament en 
el paràgraf e) de l’apartat 4.3 de l’Informe. 

Com hem indicat en el paràgraf e) de l’apartat 5.2 de l’Informe, la càrrega 
financera de l’endeutament ha superat en l’exercici de 2014 el límit del 
25% dels ingressos corrents establit en l’article 89.1 del TRLHPG. 

Quant a això, l’IVF ha al·legat que l’article 89.1 del TRLHPG és una 
transposició de l’article 14.2 de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de 
setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, i que si bé la 
dada de la càrrega financera és certa, no s’està incomplint l’esmentat 
precepte del TRLHPG en estar previst un període transitori, fins a 2020, 
en la disposició transitòria tercera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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Sobre aquesta al·legació de l’IVF, la Sindicatura entén que, en exercici de 
les seues pròpies competències, la Generalitat, per via legislativa, pot 
establir un límit més estricte que l’indicat per l’Estat en la Llei Orgànica, 
sense que això comporte contradicció normativa ja que es tracta de 
l’exercici de competències legislatives diferents, que tenen el seu propi 
àmbit. 

7.2 L’endeutament en el balanç 

El següent quadre mostra la informació recollida en el balanç a 31 de 
desembre de 2014, juntament amb les dades de l’exercici anterior als 
efectes comparatius: 

 

Deute financer 31-12-2014 31-12-2013 Variació 

Creditors a llarg termini 28.514,1 22.277,5 28,0% 

I. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 1.965,0 3.861,2 (49,1%) 

1. Obligacions i bons 1.965,0 3.850,0 (49,0%) 

4. Deutes en moneda estrangera - 11,2 (100,0%) 

II. D’altres deutes llarg termini 26.549,1 18.416,3 44,2% 

1. Deutes amb entitats de crèdit 25.424,6 17.071,5 48,9% 

1. D’altres deutes 1.124,5 1.344,8 (16,4) 

Creditors a curt termini 6.393,8 6.714,4 (4,8%) 

I. Emissions d’obligacions i d’altres valors negociables 1.965,7 456,0 331,1% 

2. Deutes representats en uns altres valors negociables 1.886,3 370,9 408,6% 

3. Interessos d’obligacions i d’altres valors 68,2 85,1 (19,9%) 

4. Deutes en moneda estrangera 11,2 - 100,0 

II. Deutes amb entitats de crèdit 3.959,5 476,0 731,9% 

1. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 3.719,1 182,8 1.934,7% 

2. Deutes per interessos 240,4 293,2 (18,0%) 

III. Creditors (Deutes a curt termini) 468,6 5.782,4 (91,9%) 

5. D’altres creditors (Deutes a curt termini, compte 521) 468,6 5.782,4 (91,9%) 

Total deute financer 34.907,9 28.991,9 20,4% 

Quadre 7.1 

El deute financer que figura en el balanç a 31 de desembre de 2014 puja a 
34.907,9 milions d’euros, classificada en 28.514,1 milions d’euros a llarg 
termini i 6.393,8 milions d’euros a curt termini. 

Per a una adequada interpretació de l’endeutament financer 
comptabilitzat en el passiu del balanç, s’ha de tenir en compte, a més a 
més, l’excepció que descrivim en el paràgraf h) de l’apartat 4.1 de 
l’Informe. 
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7.3 Informació en la memòria sobre el deute de la Generalitat 

L’apartat 4G.1 de la memòria (pàgina 867) està dedicat a l’estat de 
“Situació i moviments del deute de la Generalitat”. 

S’ha de tenir en compte que en aquest estat de la memòria el deute es 
classifica a llarg i curt termini segons és emés, mentre que en el balanç 
els venciments durant 2015 del deute a llarg termini estan classificats en 
el curt termini. 

En el quadre següent mostrem un resum de l’estat del deute que s’inclou 
en la memòria: 
 

Tipus operació 
Deute 

1-1-2014 

Creació i 
d’altres 

augments 

Amortitzacions 
i d’altres 

disminucions 

Deute  
31-12-2014 

Deute públic curt termini 0,8 1,5 1,1 1,2 

Deute públic llarg termini 4.231,2 - 370,0 3.861,2 

 a) Deute públic 4.232,0 1,5 371,1 3.862,4 

Préstecs curt termini 2.918,8 1.532,1 2.613,1 1.837,8 

Préstecs llarg termini 19.466,5 10.166,4 2.509,8 27.123,1 

 b) Préstecs 22.385,3 11.698,5 5.122,9 28.960,9 

Total deute de la G. 26.617,3 11.700,0 5.494,0 32.823,3 

Quadre 7.2 

El deute a 31 de desembre de 2014, que figura en l’apartat 4G.1 de la 
memòria (quadre 7.2), puja a 32.823,3 milions d’euros, mentre que en el 
balanç (quadre 7.1) figura per 34.907,8 milions d’euros, i la diferència 
correspon a les següents partides que estan incloses en el balanç: 

- La periodificació d’interessos i les operacions de tresoreria, per 
imports de 308,6 i 182,8 milions d’euros respectivament, que en la 
memòria figuren en els apartats 4G.2 (pàgina 871) i 4I.1 (pàgina 901). 

- Les liquidacions negatives a favor de l’Estat, per 1.551,0 milions 
d’euros. 

- D’altres préstecs rebuts de l’Estat, per 35,9 milions d’euros. 

- Préstecs assumits de les universitats, 6,1 milions d’euros. 

En el quadre 7.3, elaborat per aquesta Sindicatura a partir de la 
informació del balanç i de l’estat de la memòria, mostrem el 
desglossament de l’endeutament financer de la Generalitat per tipus de 
deute i operacions, anys de venciment i capitals pendents a llarg termini 
i a curt termini. 
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DEUTE FINANCER 31-12-2014 
DATA   

VENCIMENT 
CAPITAL PENDENT 

LLARG TERMINI CURT TERMINI 
Deute Públic   1.965,0 1.897,4 

Pagarés 2015  - 1,2 
Eurobon 2005 06/07/2015  - 1.035,0 
Col·locació privada 05 Deutsche 22/07/2020 100,0 - 
Col·locació privada 06 Fortis 24/02/2015 100,0 - 
Eurobon 2006 02/11/2016 950,0 - 
Eurobon 2009/3 16/07/2015 - 850,0 
Eurobon 2010 17/03/2020 400,0 - 
Col·locació privada 10 Biis 09/04/2017 50,0 - 
Col·locació privada 10 RBS 28/04/2028 25,0 - 
Col·locació privada 10 C.Madrid 30/11/2032 70,0 - 
Col·locació privada 10 M-Stanley 30/07/2020 10,0 - 
Col·locació privada 10 Goldman 03/09/2017 30,0 - 
Col·locació privada 10 RBS/2 22/09/2028 30,0 - 
Col·locació privada 10 CITI 27/10/2015 - 11,2 
Col·locació privada 11 BÀNKIA 22/07/2016 200,0 - 

Préstecs del mecanisme proveïdors  7.299,9 - 

Proveïdors 2012 desembre 2022 4.078,7  - 
Proveïdors 2012/2 30/07/2023 69,8  - 
Proveïdors 2013 juliol 2023 930,6  - 
Proveïdors 2013/2 juny 2024 2.220,8  - 

Préstecs del FLA   13.005,3 -  

FLA 2012 26/10/2023 3.829,5  - 
FLA 2013 19/03/2023 3.119,1  - 
FLA 2014 31/07/2024 6.056,7  - 

Préstecs ICO   - 878,7 

ICO 2012 23/02/2015  - 319,3 
ICO 2012/2 20/04/2015  - 395,1 
ICO 2012/3 23/05/2015  - 164,3 

Préstecs   5.119,4 2.657,7 

Assumits d’ens del sector públic diversos  2.235,1 473,2 
Assumits de les universitats públiques diversos  205,5  - 
Schuldschien 1996/2 23/12/2016 48,6  - 
Vereinsbank 2006 10/03/2036 34,0  - 
Helaba 2006 12/04/2021 100,0  - 
Dexia 2008 27/06/2018 300,0  - 
Depfa 2008 23/06/2015 - 300,0 
Barclays 2009 23/09/2019 59,0  - 
BEI 2010 27/05/2035 250,0  - 
BEI 2014 (FGV) 13/11/2039 40,0  - 
Pastor 2010 25/07/2020 20,0 4,0 
Bankinter 2013 07/06/2016 3,7 3,7 
València 2013 22/06/2016 2,5 9,7 
Sabadell 2013 30/04/2015 - 2,0 
Sabadell 2014 30/04/2019 6,6 - 
Sabadell 2014/2 10/06/2019 9,7  - 
Sabadell 2014/3 30/10/2019 3,8  - 
CaixaBank 2013 20/12/2016 4,7 4,7 
CaixaBank 2014/2 01/07/2014 76,6  - 
CaixaBank 2014/3 01/07/2024 70,0  - 
BBVA 2013 29/11/2016 419,0  - 
BBVA 2014 30/04/2017 4,9  - 
BBVA 2014/2 01/08/2018 40,0 -  
BBVA 2014/3 01/07/2017 12,6 -  
Popular 2013 30/12/2016 1,6 1,6 
Popular 2014 11/04/2017 14,4 4,7 
SGR_2012 01/12/2015 - 13,3 
Bànkia 2014 28/02/2019 73,0  - 
Bànkia 2014/2 26/03/2017 3,7 3,0 
Bànkia 2014/3 10/04/2019 27,9  - 
Santander 2014 26/09/2019 20,0  - 
Caixabank (llarg termini CT2014) 28/02/2019 240,0  - 
BBVA (llarg termini CT2014) 28/02/2019 157,0  - 
BÀNKIA (llarg termini CT2014) 28/02/2019 177,0  - 
B. Sabadell (llarg termini CT2014) 27/02/2019 182,0  - 
CAJAMAR (llarg termini CT2014) 31/12/2019 79,5  - 
B Santander (llarg termini CT2014) 28/02/2019 175,0  - 
Ibercaja (llarg termini CT2014) 28/02/2019 22,0  - 
Préstecs a curt termini 2015  - 1.837,8 

D’altres deutes    1.124,5 960,0 

Operacions de tresoreria 2015  - 182,8 
Préstecs de l’Estat a conselleries Varios 35,9 - 
Préstecs assumits de les universitats (IVACE) Varios 6,1 - 
Liquidacions negatives sistema finançament 2031 1.082,5 468,6 
Interessos meritats no vençuts 2015  - 308,6 

TOTAL DEUTE FINANCER A 31-12-2014 28.514,1 6.393,8 

Quadre 7.3
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Comentem tot seguit els principals moviments del quadre 7.2, la 
composició detallada del qual es pot consultar en l’apartat 4G.1 de la 
memòria. 

7.3.1 Deute públic 

El 2014 el deute públic ha tingut una disminució neta de 369,6 milions 
d’euros, diferència entre 1,5 milions d’euros d’augments i 271,1 milions 
d’euros d’amortitzacions. 

7.3.2 Préstecs a curt termini 

Els préstecs a curt termini han tingut una disminució neta de 1.081,0 
milions d’euros, desglossada en augments per creació de 1.532,1 milions 
d’euros i disminucions per reembors de 2.613,1 milions d’euros. 

En la memòria no es desglossen aquests préstecs, que tenen la següent 
composició segons la documentació analitzada: 

 

Préstecs a curt termini 
Saldo                   
1-1-14 

Augments Disminucions 
Saldo                                 

31-12-14 

Oper. gestió pagaments, Confirming 983,0 1.105,3 1.203,1 885,2 

Pòlisses de crèdit programes 737,1 202,1 74,3 864,9 

Préstecs programes línies 1.032,5 10,0 1.032,5 10,0 

Préstecs programes 166,1 4,9 166,1 4,9 

Assumpció préstec Bànkia de CACSA 0,0 28,0 28,0 0,0 

Assumpció préstec IVF d’SPTCV 0,0 10,0 10,0 0,0 

Assumpció pòlisses crèdit universitats 0,0 171,8 99,0 72,8 

Total 2.918,7 1.532,1 2.613,0 1.837,8 

Quadre 7.4 

Podem destacar l’assumpció de 171,8 milions d’euros de pòlisses de 
crèdit de les universitats públiques, de les quals s’han amortitzat 99 
milions d’euros. 

També s’han assumit préstecs per 38 milions d’euros de dos entitats 
públiques, que s’han amortitzat totalment. 

Entre les amortitzacions destaquen 1.032,5 milions d’euros en préstecs a 
curt termini formalitzats el 2013 que han sigut refinançats a llarg termini 
(vegeu l’apartat següent). 
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7.3.3 Préstecs a llarg termini 

El 2014 els préstecs a llarg termini han tingut un increment de 7.656,6 
milions d’euros, desglossat en augments per 10.166,4 milions d’euros i 
disminucions per 2.509,8 milions d’euros. 

Pel que fa als augments, la distribució per tipus d’operacions és la 
següent: 

 

Augments de préstecs llarg termini 
Milions 
d’euros 

Mecanisme Proveïdors 2.220,8 

FLA 2014 6.056,7 

Préstecs assumits d’ens públics  239,9 

Préstecs assumits de les universitats públiques 205,5 

Refinançaments a llarg termini d’operacions a curt termini 1.032,5 

D’altres préstecs  411,0 

Total 10.166,4 

Quadre 7.5 

Comentem tot seguit els aspectes més importants d’aquestes fonts de 
finançament a llarg termini. 

7.3.3.1 Mecanisme extraordinari de finançament per al pagament a proveïdors 
(“Mecanisme Proveïdors”). Tercera fase, segon tram, 2014 

La tercera fase d’aquest mecanisme es va aprovar mitjançant el Reial 
Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de Mesures Urgents contra la Morositat 
de les Administracions Públiques i de Suport a Entitats Locals amb 
problemes financers, que va ampliar novament els seus àmbits 
d’aplicació. 

El Consell de la Generalitat va acordar l’adhesió a aquesta tercera fase en 
la seua reunió de 12 de juliol de 2013. 

Als efectes es va formalitzar, el 14 de febrer de 2014, un préstec amb 
l’ICO per un total de fins a 2.230,4 milions d’euros, del qual finalment 
s’han disposat 2.220,8 milions d’euros, amb termini d’amortització de 40 
quotes trimestrals, de les quals les 8 primeres seran de carència del 
principal. El tipus d’interés és fix del 3,34%, tot i que es podrà modificar 
per determinades circumstàncies. Als efectes, el tipus d’interés serà del 
0% anual a partir de l’1 de gener de 2015 i fins al venciment del primer 
període d’interés de 2016, segons estableix el Reial Decret Llei 17/2014 de 
mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i 
entitats locals i altres de caràcter econòmic. 
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La comptabilitat d’aquest préstec figura en el compte 170 “Préstecs a 
llarg termini d’ens de fora del sector públic”, quan hauria sigut més 
adequat utilitzar el 171 en ser el prestador (el Fons del Finançament de 
Pagament a Proveïdors, creat pel Reial Decret 7/2012) una entitat pública 
estatal. 

7.3.3.2 Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) 

El 24 de febrer de 2014 es va formalitzar un contracte de préstec amb 
l’ICO per un import de 6.056,7 milions d’euros amb amortització fins al 
31 de juliol de 2024, amb dos anys de carència, a un interés variable, tot i 
que es fixa en l’1% des de l’1 d’octubre de 2014 fins al 31 de desembre de 
2015. Als efectes, el tipus d’interés serà del 0% anual a partir de l’1 de 
gener de 2015 i fins al venciment del primer període d’interés de 2016, 
segons estableix el Reial Decret Llei 17/2014 de mesures de sostenibilitat 
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de 
caràcter econòmic. 

La destinació d’aquest préstec ha sigut la següent: 

 

Concepte 
Administració 
Generalitat 

Ens 
públics Universitats FMI Total 

Tram I 
Venciments 2.660,3 301,8 23,0 14,0 2.999,1 

Liquidacions 
negatives 221,6 0,0 0,0 

0,0 
221,6 

Tram II 
Interessos 241,3 23,6 5,7 0,6 271,2 

Proveïdors 2.564,8 0,0 0,0 0,0 2.564,8 

Total 5.688,0 325,4 28,7 14,6 6.056,7 

Quadre 7.6 

El finançament del FLA 2014 ha pujat a 6.056,7 milions d’euros, dels 
quals la major part, 5.688,0 milions d’euros, s’ha destinat al pagament de 
deutes de l’Administració de la Generalitat. 

La resta, 368,7 milions d’euros, s’ha destinat al pagament de deutes 
d’unes altres entitats: 325,4 milions d’euros d’ens públics, 28,7 milions 
d’euros d’universitats públiques i 14,6 milions d’euros de l’FMI. 

De l’import pagat de 368,7 milions d’euros, s’ha comptabilitzat com a 
crèdits en el balanç, compte 542, la quantitat de 260,7 milions d’euros, 
tots d’ens públics (vegeu-ne el desglossament per entitats en el quadre 
1.11). La resta, 107,9 milions d’euros, que comprén els d’alguns ens 
públics, els de les universitats i els de l’FMI, s’ha comptabilitzat en 
comptes de despeses (vegeu el quadre 1.4). 
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Els pagaments de l’FMI corresponen a quotes dels convenis de 
finançament (vegeu annex 4). A més a més, la Generalitat també ha 
inclòs l’FMI en el Mecanisme de Proveïdors de 2014 per un total de 2,7 
milions d’euros, que s’han activat com a crèdits en el compte 542 (vegeu 
el quadre 1.11). 

7.3.3.3 Préstecs assumits d’ens del sector públic 

D’acord amb la informació que figura en la nota 1.1 de l’apartat 1 del 
Compte de l’Administració (pàgina 10), durant l’exercici de 2014 s’ha 
assumit deute financer d’ens públics per un total de 278,5 milions 
d’euros, amb el desglossament següent: 

 

Entitats Capital  Interessos  Total deute  

CACSA 28,0 0,0 28,0 

SPTCV 10,0 0,3 10,3 

Ens públic RTVV 239,9 0,3 240,2 

Total 277,9 0,6 278,5 

Quadre 7.7 

En l’estat del deute figura l’operació de 239,9 milions d’euros, que 
correspon al capital dels préstecs assumits de l’entitat RTVV, però no 
mostra els deutes assumits de CACSA i SPTCV, que pel que fa a les 
quotes de capital pugen a 38,0 milions d’euros. Aquest error hauria de 
corregir-se en l’estat del deute de 2015. 

Deute assumit de l’Ens Públic Radiotelevisió Valenciana 

Amb data 21 de desembre de 2012, el Consell va acordar assumir els 
deutes de l’Ens Públic Radiotelevisió Valenciana per import de 1.064,6 
milions d’euros. Aquesta assumpció es destinaria a l’ampliació del fons 
social de l’Ens. 

Durant 2012, la Generalitat va assumir el deute financer que RTVV 
mantenia amb l’IVF per un import de 53,1 milions d’euros. El 2013 es van 
assumir deutes amb distintes entitats financeres per un nominal de 
455,3 milions d’euros, més 1,3 milions d’euros d’interessos meritats no 
vençuts, i a més a més es van pagar unes altres quotes de préstecs no 
assumits, per 49,4 milions d’euros. 

L’any 2014, la Generalitat ha assumit uns altres deutes financers per un 
capital viu de 239,9 milions d’euros, més 0,3 milions d’euros d’interessos 
meritats no vençuts, i ha satisfet quotes de préstecs no assumits per 23,7 
milions d’euros. El quadre següent resumeix aquestes operacions: 

 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2014 

138 

 Préstecs assumits Préstecs no assumits  

Exercici Capital Interessos  Capital Interessos Total 

2012 53,1 - -  53,1 

2013 455,3 1,3 37,2 12,2 506,0 

2014 239,9 0,2 14,0 9,7 263,8 

Total RTVV 748,3 1,5 51,2 21,9 822,9 

Quadre 7.8 

Mitjançant Acord del Consell de 6 de febrer de 2015 es ratifiquen les 
operacions realitzades fins al 31 de desembre de 2014. 

Els aspectes més importants sobre la comptabilitat de les operacions 
abans resumides són els següents: 

- En el balanç, el capital del deute assumit durant 2014 figura 
comptabilitzat en els comptes 170 i 520 per 217,4 milions d’euros i 
22,5 milions d’euros, respectivament, que s’ha activat en el compte 
250 pel total, 239,9 milions d’euros. Per la seua banda, els 0,2 
milions d’euros d’interessos meritats pendents de venciment s’han 
activat com a crèdits en el compte 542. 

- Els interessos de préstecs no assumits pagats el 2013 i 2014, per un 
total de 21,9 milions d’euros, s’han imputat al capítol 3 del 
pressupost de despeses de cada exercici, sense que hi quede 
constància de les raons de no activar-los com a crèdits. 

- Pel que fa al pagament de les amortitzacions de préstecs no 
assumits, les de 2013 per 37,2 milions d’euros es van comptabilitzar 
en el compte 542, i el 2014 s’han capitalitzat en el compte 250. 
També s’han capitalitzat en el compte 250 els 14 milions d’euros 
pagats el 2014 d’amortitzacions de préstecs no assumits. 

7.3.3.4 Deute assumit de les universitats públiques valencianes 

Com hem assenyalat en l’annex II i en l’apartat 1.3.1 d’aquest annex III, 
durant 2014 s’ha assumit deute de les universitats públiques per un total 
de 284,4 milions d’euros, que en l’estat del deute es mostrem com 
segueix: 

- En préstecs a curt termini, 72,8 milions d’euros (vegeu apartat 7.3.2). 

- En préstecs a llarg termini, 205,5 milions d’euros (vegeu apartat 
7.3.3). 

- La resta, 6,1 milions d’euros, no figura en l’estat del deute (vegeu 
apartat 7.3). 
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7.3.3.5 Refinançament operacions financeres a curt termini 

Al tancament de l’exercici de 2013 s’incloïa com a deute a curt termini el 
total de 1.032,5 milions d’euros corresponents a préstecs formalitzats el 
2013 amb venciment el febrer de 2014. Aquestes operacions s’han 
refinançat el 2014 mitjançant la formalització de préstecs a llarg termini 
amb entitats financeres. 

7.4 Imputació pressupostària 

Com hem indicat anteriorment, el canvi de criteri en la comptabilitat del 
deute públic comporta la imputació al pressupost d’ingressos i despeses 
dels augments i amortitzacions de les operacions a llarg termini. 

Quant als augments de préstecs a llarg termini, en l’estat del deute 
figuren per la quantitat de 10.166,4 milions d’euros (vegeu quadre 7.2), 
mentre que en el capítol 9 del pressupost d’ingressos figuren drets 
reconeguts per 9.820 milions d’euros. La diferència de 346,4 milions 
d’euros està originada per operacions que no comporten desemborsos 
pressupostaris, com ara: 

- El capital assumit d’RTVV, 239,9 milions d’euros, que no té 
manifestació pressupostària per haver-se capitalitzat en el compte 
250. 

- Refinançaments a llarg termini de pòlisses de crèdit assumides de 
les universitats, per 106,5 milions d’euros. 

Per la seua banda, les disminucions per amortitzacions o reemborsos de 
préstecs a llarg termini que figuren en l’estat del deute pugen a un total 
de 2.879,8 milions d’euros, mentre que en el pressupost del capítol 9 de 
despeses figuren obligacions per 2.755,5 milions d’euros. La diferència 
són reemborsos compensats amb els crèdits de l’IVF per 124,2 milions 
d’euros. 

7.5 Operacions de gestió de pagaments (Confirming) 

En informes anteriors es poden consultar els antecedents sobre aquesta 
modalitat de pagaments. 

El termini de 120 dies previst en el conveni, amb caràcter general, per a 
les ordres de pagament de les remeses és superior a l’assenyalat per 
l’article 216.4 del TRLCSP. Això comporta que tots els pagaments de 
factures comercials que es tramiten per aquest procediment 
d’operacions de gestió de pagaments “confirming” consideren un termini 
que supera el màxim legal aplicable, tot i que el sistema ofereix als 
creditors la possibilitat d’anticipar el cobrament dels seus deutes dins del 
termini legal, amb una deducció per descompte comercial. Les despeses 
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financeres corresponents a aquests acomptes corren a càrrec dels 
creditors. 

Al tancament de l’exercici de 2014 hi havia remeses d’operacions de 
gestió de pagaments pendents de venciment per un total de 290 milions 
d’euros en corresponen 58 milions d’euros a proveïdors i 232 milions 
d’euros al sector públic valencià. Comptablement, aquests deutes figuren 
dins dels creditors pressupostaris en fase d’ordenació de pagament. 

També hi ha al tancament de 2014 remeses ajornades pendents de 
venciment per un total de 885,2 milions d’euros, que figuren 
comptabilitzades en comptes de deutes amb entitats de crèdit (vegeu 
apartat 7.3.2 anterior). 

La normativa de comptabilitat pública aplicable no considera criteris de 
registre per a aquest tipus d’operacions. En l’àmbit privat, el tractament 
comptable de les operacions de gestió de pagaments està recollit en la 
consulta 10 del BOICAC 38, de juny de 1999, que considera un sistema 
similar a l’utilitzat per la Generalitat. 

Un procediment comptable alternatiu per a les remeses pendents de 
venciment al tancament de l’exercici consistiria a obtenir de les entitats 
financeres la informació referent als proveïdors que hagen optat pel 
descompte dels seus crèdits, i en aquests casos reclassificar els saldos de 
creditors pressupostaris a deutes amb entitats de crèdit, en ostentar 
aquestes la titularitat dels crèdits segons els convenis signats. 

7.6 Avals de la Generalitat 

La informació sobre els avals figura en l’apartat 4G.3 de la memòria 
(pàgina 873). 

Al tancament de l’exercici de 2014 el risc viu per operacions avalades 
puja a 2.096,6 milions d’euros. El sector públic autonòmic concentra el 
71% del total avalat. 

Durant l’exercici de 2014 s’han autoritzat i formalitzat dos avals, un a 
CACSA per 20 milions d’euros i un altre a la Societat de Garantia 
Recíproca de la Comunitat Valenciana per 2 milions d’euros. El límit per 
als avals fixat en l’LPG2014 era de 200 milions d’euros. 

Les cancel·lacions d’avals han pujat a 566,5 milions d’euros amb el 
següent desglossament: 

- Per l’assumpció per part de la Generalitat del deute financer d’ens 
del sector públic, 317,3 milions d’euros. 

- Per compliment o finalització del termini, 195,9 milions d’euros. 

- Per fallides, 53,3 milions d’euros. 
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Tots els fallits deriven d’operacions del contracte de refiançament signat 
amb l’SGR de la Comunitat Valenciana (vegeu l’excepció e) de l’apartat 
4.1 de l’Informe i el seu desenvolupament en l’annex II). 

7.7 Operacions d’intercanvi financer 

Les operacions d’intercanvi financer tenen per objecte cobrir les 
diferències produïdes en el risc de tipus de canvi de divises en les 
operacions en moneda estrangera i dels tipus d’interés. En l’apartat 4H 
de la memòria s’inclou la informació relativa a aquestes operacions. 

El resultat global d’aquestes operacions ha sigut negatiu per 89,2 milions 
d’euros, una major despesa financera que ha sigut comptabilitzada en el 
capítol 3 del pressupost i en el compte del resultat econòmic i patrionial. 

7.8 Operacions de tresoreria a curt termini 

Les operacions de tresoreria a curt termini són aquelles que es 
formalitzen amb entitats de crèdit a termini igual o inferior a un any, i 
que tenen per objecte el finançament dels dèficits transitoris produïts en 
la tresoreria. En l’apartat 4I.1 de la memòria, dedicat a operacions no 
pressupostàries, es dóna informació sobre aquestes operacions. 

El saldo al tancament de l’exercici de les operacions a curt termini que 
financen dèficits transitoris de tresoreria va arribar a 182,8 milions 
d’euros, import que en el balanç figura comptabilitzat en el compte 520 
de “Deutes a curt termini amb entitats de crèdit”. Aquestes operacions es 
desglossen en 85,6 milions d’euros disposats de pòlisses de crèdit i 97,2 
milions d’euros disposats de préstecs de l’IVF. 

Durant l’exercici de 2014 estaven vigents sis pòlisses de crèdit amb un 
límit de 969 milions d’euros. Unes altres disposicions realitzades de les 
pòlisses de crèdit pugen a 864,9 milions d’euros (vegeu apartat 7.3.2), i 
figuren igualment en el compte 520 del balanç. 

Les operacions de tresoreria no han superat el límit establit en l’article 36 
de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2014. 

 



 

 

 

 

 

ANNEX IV 
Revisió de les subvencions 
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1. TRANSFERÈNCIES CORRENTS. COMENTARIS SOBRE L’EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

El pressupost definitiu del capítol 4 de despeses “Transferències 
corrents” ha pujat a 3.145,3 milions d’euros, el 15,4% del total de 
l’exercici de 2014. Els seus graus d’execució i de compliment han sigut 
del 98,3% i del 79,0%, respectivament. 

L’execució pressupostària del capítol 4, detallada pels programes més 
significatius, ha sigut la següent: 

 

Programa Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
Obligac. 
pend. 

pagament 

Grau 
compliment 

41223 Prestacions farmacèutiques 1.170,4 1.168,4 37,8% 1.068,7 99,7 91,5% 

42220 Ensenyament primari 421,4 417,1 13,5% 361,6 55,5 86,7% 

42230                                             Ensenyament secundari 335,5 329,2 10,7% 306,1 23,1 93,0% 

42260                                             Universitat i estudis superiores 237,1 235,4 7,6% 120,9 114,5 51,4% 

61260 Despeses diverses 137,5 134,6 4,4% 102,7 31,9 76,3% 

31370 Ordenació i prestac. de la dependència 135,2 127,9 4,1% 123,0 5,0 96,1% 

51330 Planificació, transport i logística 130,8 130,8 4,2% 82,3 48,5 62,9% 

31340                             Integració social de persones amb 
discapacitat 114,4 114,0 3,7% 92,2 21,7 80,9% 

 Resta de programes 463,0 433,3 14,0% 185,7 247,6 42,9% 

Total capítol 4 ”Transferències corrents” 3.145,3 3.090,7 100,0% 2.443,2 647,5 79,0% 

Quadre 1 

El programa més important de les transferències corrents és el 412.23 
“Prestacions farmacèutiques”, les obligacions reconegudes del qual 
representen el 37,8% del total del capítol. 

Els programes d’ensenyament primari i secundari absorbeixen el 24,2% 
de les obligacions reconegudes per transferències corrents. 

El programa 422.60 “Universitat i estudis superiors” ocupa el quart lloc en 
importància. 

Pel que fa a les transferències corrents a les entitats públiques de la 
Generalitat, han pujat en 2014 a 669,5 milions d’euros, el 21,6% del total, i 
tenen el següent desglossament per conceptes pressupostaris: 
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Concepte Denominació 
Obligacions 
reconegudes Pagaments 

41001 A entitats autònomes amb pressupost consolidat 96,4 10,6 

44001 A ens, empreses públiques amb press. cons. amb la Generalitat 319,9 221,7 

44002 A ens, empr. públiques amb press. no cons. amb la Generalitat 224,7 122,0 

44101 A fundacions de la Generalitat 28,0 15,1 

44201 A consorcis amb pressupost consolidable amb la Generalitat 0,5 0,5 

Total ens públics 669,5 369,9 

Quadre 2 

Les obligacions reconegudes en el concepte 44002 corresponen en el seu 
pràctica totalitat a les universitats públiques valencianes (igual que 
ocorre en el concepte 74002 del capítol 7). 

Els pagaments de les obligacions reconegudes per transferències corrents 
a les entitats públiques mostren un nivell baix, el 55,3% en 2014, i una 
situació similar es produeix en les transferències de capital (vegeu el 
següent apartat), el nivell de pagaments de les qual ha sigut del 49,2%, 
cosa que pot implicar problemes de liquiditat i/o solvència per a la 
majoria d’aquestes entitats, que depenen de les aportacions de la 
Generalitat per al compliment de les seus finalitats. 

2. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. COMENTARIS SOBRE L’EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA. 

El capítol 7 del pressupost de despeses “Transferències de capital” ha 
disposat d’un pressupost definitiu el 2014 de 1.096,0 milions d’euros, el 
5,4% del total de l’Administració de la Generalitat. Els seus graus 
d’execució i de compliment han sigut del 77,3% i del 47,8%, 
respectivament. 

L’execució pressupostària del capítol 7, atenent els programes més 
significatius, la mostrem en el quadre següent: 
  



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2014 

145 

Progr. Denominació 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes  Pagam. 

Obligac. 
pen. pag. 

Grau 
execuc. 

Grau 
compl. 

42260 Universitat i estudis superiores 492,3 492,3 58,1% 245,3 247,0 100,0% 49,8% 

43110 Arquitectura, habitatge,  urbans 296,7 87,6 10,3% 47,5 40,1 29,5% 54,3% 

72220 Política industrial 74,1 72,4 8,5% 69,8 2,6 97,8% 96,4% 

51330 Planificació, logística i transport 33,7 33,6 4,0% 1,1 32,5 99,6% 3,2% 

61260 Despeses diverses 27,3 21,4 2,5% 16,8 4,6 78,5% 78,6% 

54250 Innovació transf. tecnol. infraestr. 26,2 23,7 2,8% 1,6 22,1 90,4% 7,0% 

42140 Administració educativa i cultural 26,0 26,0 3,1% 0,0 26,0 100,0% 0,0% 

54220 Investigació tecnològica i agrària 14,1 13,9 1,6% 10,1 3,8 98,6% 72,6% 

51210 Gestió  recursos hidràulics 12,1 6,9 0,8% 0,0 6,9 56,7% 0,1% 

71470 Desenvolupament del medi rural 11,0 9,7 1,1% 0,1 9,6 88,4% 0,6% 

- Resta programes 82,5 60,2 7,1% 13,0 47,2 73,0% 21,6% 

Total capítol 7 “Transferències capital”  1.096,0 847,7 100% 405,3 442,4 77,3% 47,8% 

Quadre 3 

El programa més important és el 422.60 “Universitat i estudis superiors”, 
les obligacions reconegudes del qual representen el 58,1% del total del 
capítol. 

Els següents dos programes, “Arquitectura” i “Política industrial”, 
representen el 10,3% i el 8,5% de les obligacions reconegudes. 

Pel que fa a les transferències de capital a les entitats públiques de la 
Generalitat han pujat en 2014 a 685,3 milions d’euros, i tenen el següent 
desglossament per conceptes pressupostaris: 

 

Concepte Denominació 
Obligac. 
reconeg. Pagam. 

71001 A entitats autònomes amb pressupost consolidat 31,0 11,0 

74001 A ens, empr. públiques amb press. consolidat amb la Generalitat 141,2 79,9 

74002 A ens, empr. públiques amb press. no consol. amb la Generalitat 510,4 245,3 

74101 A fundacions de la Generalitat 2,6 0,6 

74201 A consorcis amb pressupost consolidable amb la Generalitat 0,1 0,1 

Total ens públics 685,3 336,9 

Quadre 4 

Com hem indicat en l’apartat anterior, els pagaments de transferències 
de capital a les entitats públiques mostren, igual que en les 
transferències corrents, un nivell baix, el 49,2% el 2014. 
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3. REVISIÓ DE LÍNIES DE SUBVENCIÓ 

3.1 Abast de la revisió 

Els programes “Prestacions farmacèutiques”, “Ensenyament primari” i 
“Ordenació i prestació de la dependència” han sigut objecte de les 
fiscalitzacions específiques que detallem en l’apartat 1 de l’Informe. 

Les transferències de l’exercici de 2014 als ens públics s’han comprovat, 
per a les entitats que han sigut objecte de fiscalització el l’àmbit del 
PAA2015, amb la informació comptable retuda per aquests ens, i els 
resultats de la verificació dels saldos figuren en l’apartat 1.6.2 de l’annex 
III. L’adequada aplicació de les transferències i subvencions per aquestes 
entitats l’analitza la Sindicatura amb l’abast assenyalat en els respectius 
informes individuals de fiscalització, per la qual cosa s’hi remet per a la 
consulta de les conclusions pertinents. 

Quant a la resta de línies, se n’ha seleccionat una mostra amb l’objecte 
de revisar els aspectes més importants relacionats amb el compliment 
dels principis de publicitat, concurrència i objectivitat en la concessió de 
les ajudes, i de cada línia seleccionada s’ha comprovat, per a una mostra 
dels seus expedients, les principals obligacions de justificació i de 
comprovació de les ajudes concedides, segons requereix la normativa 
aplicable. 

Les línies seleccionades per a revisió han sigut les següents: 
 

Núm. Denominació Conselleria/secció Tipus 
Obligac. 
reconeg. Pagam. 

T2737 Actuacions Alzheimer Benestar social G 1,9 1,2 

T5266 Suport a l’economia social Economia, ind. i ocupació G 1,4 0,0 

T5013 Finançament Pla Modernització FMI Despeses diverses N 14,9 14,9 

T5037 Conveni finançament FMI Despeses diverses N 0,9 0,9 

Mostra capítol 4 “Transferències corrents”   19,1 17,0 
T1387 Incentius autonòmics Hisenda i A. Pública G 4,2 1,0 

T6415 Conveni Gaetà Huguet Educació, Cultura i Esport N 4,1 0,0 

T0115 Infraestructura i equipament cultural Educació, Cultura i Esport N 0,7 0,0 

T0304 Ajudes Pla Habitatge Infraestr., Territori i M. A. G 71,8 36,5 

T2290 Constr. i mod. instal·lacions esportives Educació, Cultura i Esport G 0,5 0,0 

T5061 Ampliació Pla Modernització FMI Despeses diverses N 12,5 12,5 

T7530 Finançament Pla Modernització FMI Despeses diverses N 3,3 3,3 

Mostra capítol 7 “Transferències de capital” 97,1 53,3 

Total mostres capítols 4 i 7 116,2 70,3 

Quadre 5 
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A les línies anteriors podem afegir també la fiscalització sobre les 
transferències a les universitats públiques valencianes. 

3.2 Aspectes derivats de la fiscalització 

La revisió realitzada sobre les línies seleccionades ha posat de manifest 
determinats incompliments de la normativa aplicable, hem descrit en 
l’apartat 5.1 de l’Informe. 

A més a més, hem observat uns altres aspectes d’interés que comentem 
tot seguit: 

3.2.1 Amb caràcter general 

En primer lloc, i amb caràcter general, podem assenyalar que segueixen 
vigents les següents recomanacions assenyalades en informes anteriors: 

- Per a les línies amb finançament afectat han d’establir-se 
mecanismes que permeten portar un seguiment comptable de les 
despeses i ingressos afectats, i calcular els coeficients i desviacions 
de finançament per a la seua manifestació en els estats del 
romanent de tresoreria i el resultat pressupostari (línia T0304). 

- Haurien de dictar-se unes normes generals encaminades a 
implantar un sistema homogeni que regule els procediments 
aplicats en la gestió, comptabilitat, execució i seguiment dels 
expedients. 

3.2.2 Línia T0304: Ajudes del Pla d’Habitatge 

Els resultats de la fiscalització d’aquesta línia els descrivim en l’excepció 
del paràgraf c) de l’apartat 4.1 de l’Informe, amb les explicacions 
addicionals de l’annex II. 

3.2.3 Línia T2737: Actuacions Alzheimer 

- No consta la designació per part de la Direcció Territorial dels 
membre de la Comissió Tècnica Instructora de les direccions 
territorials d’Alacant i València que han de valorar les sol·licituds 
presentades.  

- El nivell de pagaments de l’exercici de 2014 ha sigut del 63,1%, que 
es considera baix en atenció a les característiques d’aquest tipus 
d’ajudes. 

- En quatre dels expedients revistats no consta la presentació d’una 
memòria final dels resultats obtinguts amb la subvenció atorgada, 
en la qual puga valorar-se el compliment dels objectius plantejats. 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2014 

148 

3.2.4 Línia T5266: Suport a l’economia social 

- És destacable el baix grau de pagaments en aquesta línia, de només 
el 2,5% de les obligacions reconegudes. 

3.2.5 Línia T0115: Infraestructures i equipament cultural 

- En tots els expedients analitzats s’han produït diverses 
reprogramacions dels crèdits pressupostaris per a la subvenció 
derivades del ritme de les obres per a finançar o per falta de 
consignació pressupostària. 

- En un dels expedients revisats no consta l’aprovació de les 
certificacions d’obra per l’òrgan de contractació ni els justificants 
que han d’acompanyar-les, que són obligacions requerides pels 
convenis. 

- Els pagaments de les ajudes reconegudes s’han realitzat amb mes 
d’un any de retard respecte a la data de naixement de l’obligació, 
cosa que representa un incompliment dels convenis. 

3.2.6 Línia T2290: Construcció i modernització d’instal·lacions esportives 

- Tot i que el grau d’execució de la línia ha sigut del 100%, no s’ha 
realitzat cap pagament durant 2014. 

- En l’exercici de 2014, així com en exercicis anteriors, s’ha produït 
una reprogramació de les ajudes per falta de consignació 
pressupostària suficient. 

3.2.7 Línia T6415: Conveni Gaetà Huguet 

- L’objectiu d’aquesta línia és finançar la remodelació del recinte 
municipal Gaetà Huguet de Castelló. Per a això es va subscriure un 
conveni de col·laboració entre el Consell Valencià de l’Esport de la 
Generalitat (CVE) i l’Ajuntament de Castelló el 28 de febrer de 2012. 
Després de la supressió del CVE, el 5 de desembre de 2013 es 
formalitza una addenda en la qual s’acorda la subrogació de la 
Conselleria d’Educació al conveni abans citat. 

- Durant 2014 no s’han realitzat pagaments, cosa que incompleix la 
forma establida en el conveni. 

3.2.8 Línies T5013, T5037, T5061 i T7530: Pla de modernització i ampliació 
del pla de modernització de la Fira Mostrari Internacional de València 

Les quatre línies de Fira Mostrari Internacional de València (FMI) deriven 
dels dos convenis signats el 2002 i 2007 per a finançar el pla de 
modernització de l’FMI, les principals característiques del qual, evolució i 
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incidències es poden consultar en informes anteriors d’aquesta 
Sindicatura. 

Els aspectes més significatius que s’han posat de manifest en l’execució 
d’aquestes subvencions durant 2014 són semblants als descrits en 
informes anteriors, i els resumim tot seguit: 

- Com en exercicis anteriors, sota aquestes quatre línies de subvenció 
es consignen, en la secció “Despeses diverses”, els crèdits 
necessaris per a pagar les anualitats de les operacions de 
finançament subscrits per l’FMI, tant de préstecs com d’obligacions, 
destinades a finançar el seu pla de modernització, a l’empara dels 
convenis citats. Les anualitats reconegudes el 2014 han ascendit a 
31,6 milions d’euros, desglossades pressupostàriament en 15,8 
milions d’euros del capítol 4, i 15,8 milions d’euros del capítol 7, 
totalment pagades durant l’exercici. 

- Com vam indicar en l’informe de 2013, l’objecte de la primera 
reunió de 2014, de la comissió mixta de seguiment, es va centrar en 
el repàs dels dos convenis i del grau de compliment dels 
compromisos per cada part, i hi detallàvem deu incompliments per 
part de l’FMI i un per part de la Generalitat. 

- En l’acta de la segona reunió celebrada el 2014 es resumeix un 
informe de l’IVF que reitera els incompliments detallats en l’acta 
anterior. 

- Quant a la reunió celebrada el 2015, l’acta assenyala que el Patronat 
de l’FMI pren en consideració la recomanació del Consell Jurídic 
Consultiu sobre la naturalesa jurídica de l’FMI i la possibilitat de 
separar la tinença dels immobles que duu aparellat el finançament 
concedit per a les obres d’ampliació, de la gestió de l’activitat firal. 

- Per al conveni de 2002 no s’inclou, tot i que no es considera en cap 
document, una certificació de l’IVF sobre l’incompliment de les 
finalitats de la subvenció, que aquesta Sindicatura considera que 
seria convenient realitzar per un millor control d’aquest conveni, 
com l’IVF sí que ho fa pel que fa al de 2007. 

- En l’expedient de l’exercici de 2014 consta un escrit del director 
general de l’FMI on informa a la Generalitat que l’entitat firal no pot 
fer front al pagament dels compromisos establits en els convenis. 

- El tractament comptable dels convenis amb l’FMI és objecte de les 
excepcions que descrivim en els paràgraf h) i l) de l’apartat 4.1 de 
l’Informe, i del seu desenvolupament en l’annex II. 
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3.2.9 Transferències a les universitats públiques valencianes 

Les obligacions reconegudes per transferències a les universitats 
públiques valencianes tenen el següent desglossament per capítols i 
programes: 
 

Universitat 
Obligacions reconegudes 

Pagaments Programa 
422.60 

D’altres 
programes 

Total 

Universitat d’Alacant 43,7 0,1 43,8 25,6 

Universitat de València 77,3 4,7 82,0 40,5 

Universitat Politècnica de València 67,7 0,3 68,0 34,7 

Universitat Miguel Hernández 20,5 1,1 21,6 10,9 

Universitat Jaume I 22,7 0,1 22,8 10,6 

Total capítol 4 231,9 6,3 238,2 122,3 

Universitat d’Alacant 86,0 1,9 87,9 38,8 

Universitat de València 163,4 7,4 170,8 76,2 

Universitat Politècnica de València 144,7 4,2 148,9 82,3 

Universitat Miguel Hernández 47,0 2,1 49,1 21,7 

Universitat  Jaume I 50,7 2,1 52,8 26,3 

Total capítol 7 491,8 17,7 509,5 245,3 

Quadre 6 

Comentem tot seguit les tres principals línies de finançament a les 
universitats: 

a) Pla Plurianual de Finançament 2010-2017 

La Llei de Pressupostos de 2014 considera el finançament del 
sistema universitari públic valencià en dues línies de subvencions: 
199,7 milions d’euros en el capítol de “Transferències corrents” 
(línia T0097) i 465,9 milions d’euros en el capítol de “Transferències 
de capital” (línia T6985). Aquests imports han sigut consignats com 
a crèdits inicials en el programa 422.60 del pressupost de despeses. 

L’execució pressupostària d’ambdues línies durant 2014 mostra que 
s’han reconegut obligacions per 665,6 milions d’euros, dels quals 
s’han pagat 323,6 milions d’euros, cosa que equival a uns graus 
d’execució i de compliment del 100% i del 48,6%, respectivament. 

Tots els antecedents i aspectes importants del Pla Plurianual de 
Finançament (PPF) del Sistema Universitari Públic Valencià per al 
període de 2010-2017 poden consultar-se en l’informe de l’exercici 
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de 2011, que indica que en aquest punt es mantenen les següents 
observacions: 

- El seguiment del programa requereix que la coordinació entre 
la Conselleria d’Educació i les universitats considere un 
tractament comptable homogeni per a aquestes 
transferències, i que l’Administració i les universitats 
atenguen els criteris adequats per tal que les respectives 
consignacions pressupostàries es realitzen d’acord amb les 
seues finalitats i en coherència amb les disposicions que 
resulten de l’efectiva aplicació del PPF. 

- En les resolucions de concessió de les subvencions a 
cadascuna de les universitats s’assenyala com a objecte fer 
front a les despeses de personal i de funcionament en el cas de les 
corresponents a la línia T0097, que sembla correcte imputar al 
capítol 4. Tanmateix, en la concessió de les subvencions de la 
línia T6985, l’objecte és finançar les activitats del sistema 
universitari, l’ambigüitat del qual no permet concloure sobre la 
seua adequada imputació al capítol 7. 

b) Convenis de 2014, de modificació dels convenis de 2008, per al 
finançament de despeses corrents i d’inversió 

Unes altres línies importants de subvencions en exercicis anteriors 
eren les que plasmaven els convenis de col·laboració signats el 2008 
entre les universitats públiques valencianes i la Generalitat (línies 
T7404 i T7405). 

En l’exercici de 2014 s’han signat nous convenis que substitueixen 
els de 2008. El tractament comptable d’aquests convenis és objecte 
de l’excepció descrita en el paràgraf g) de l’apartat 4.1 de l’Informe, i 
els seu desenvolupament en l’annex II. 

c) Plans d’inversions de les universitats 

La línia T5770 “Amortització capital pla inversions universitats 
públiques valencianes” recull les amortitzacions del préstec del BEI. 
Durant 2014 les obligacions reconegudes i pagaments han pujat a 23 
milions d’euros, imputats al capítol 7. 

Per la seua banda, la línia T1835 “Despeses financeres pla 
finançament inversions universitats públiques” recull les despeses 
financeres que corresponen a l’operació de préstec abans citada. El 
2014 s’han satisfet 18 milions d’euros per aquest concepte. 

El tractament comptable d’aquests convenis és objecte 
d’excepcions que descriuen els paràgrafs h) i l) de l’apartat 4.1 de 
l’Informe, i el seu desenvolupament en l’annex II. 



 

 

 

 

 

ANNEX V 
Recomanacions 
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Els apartats 4.1 i 5.1 de l’Informe descriuen els fonaments de les opinions 
amb excepcions respecte dels quals els responsables de l’Administració 
han d’adoptar les mesures correctores adients per a evitar que es tornen 
a produir en exercicis futurs. 

D’altra banda, els annexos 3 i 4 contenen aquelles observacions que no 
afecten les opinions de les auditories financers i de compliment de la 
legalitat, i que la Sindicatura considera que poden resultar d’interés als 
destinataris i usuaris del present Informe de fiscalització. 

A més a mes, convé efectuar les recomanacions que assenyalem tot 
seguit, i tenir en compte que en aquest apartat de l’Informe només 
incloem les consideracions més significatives, i que en annexos anteriors 
n’esmentaven unes altres, l’aplicació de les quals també redundaria en 
una millora dels procediments de gestió. No incloem aquelles 
recomanacions que han esdevingut inaplicables per qualsevol motiu. 

Podem destacar que la Intervenció General de la Generalitat, mitjançant 
escrits a aquesta Sindicatura de Comptes de 23 i 26 de juny de 2015, ha 
traslladat les mesures adoptades a l’objecte d’atendre les incidències 
assenyalades en l’informe de l’exercici anterior, que han sigut objecte de 
comprovació en el curs de la fiscalització. 

a) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions 
proposades en informes d’exercicis anteriors: 

a.1) Finalitzar les tasques de comprovació, actualització i 
sistematizació de les dades que hi ha en l’inventari de la 
Generalitat, a fi d’actualitzar els valors de les diferents 
partides que componen els distints epígrafs de l’immobilitzat 
del balanç. 

a.2) El pressupost inicial ha de contenir la consignació de crèdits 
suficient i adequada de totes les despeses previsibles i 
ineludibles, calculats de manera realista. 

 En particular, s’ha de dotar la Conselleria de Sanitat dels 
crèdits que s’ajusten a la realitat prevista, de manera que els 
responsables dels diferents centres disposen d’una eina 
fonamental per a la gestió econòmica, la utilitat de la qual està 
actualment desvirtuada pels desfases que hi ha que dificulten 
l’aplicació dels principis de legalitat, economia, eficiència i 
eficàcia. 

a.3) S’han de millorar els pressupostos dels capítols 5, 6 i 8 
d’ingressos, que mostren graus d’execució molt baixos. 

a.4) Per a possibilitar el seguiment i control comptable de 
qualsevol despesa amb finançament afectat, aquest ha de ser 
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susceptible d’una completa i clara identificació que haurà 
d’estendre’s a tots i cadascun dels períodes comptables, i 
abastarà tant les previsions i actes de gestió de la despesa 
pressupostària que ha de finançar, com les dels ingressos 
pressupostaris amb què es finança la dita despesa. D’aquesta 
manera es podran calcular les desviacions de finançament que 
hi puga haver. 

a.5) Pel que fa a les subvencions, i amb l’objecte de millorar la seua 
gestió, comptabilitat, execució i seguiment, recomanem 
adoptar les mesures indicades en l’apartat 3.2 de l’annex 4. 

a.6) Hi ha alguns comptes de creditors a curt termini, els saldos 
dels quals han d’analitzar-se, i, en el seu cas, regularitzar-ne 
les diferències amb les dades de la memòria. 

a.7) Establir i executar els controls pertinents perquè en la gestió 
de pagaments a través de caixes fixes s’eviten les incidències 
descrites en l’apartat 6.3 de l’annex 3. 

a.8) Pel que fa a les operacions amb determinats ens públics amb 
el quals hi ha discrepàncies comptables, s’han d’adoptar les 
mesures adequades per a coordinar i formalitzar les 
conciliacions i anàlisis de coherència i adequació del 
tractament comptable en els respectius comptes anuals. 
(Apartat 1.6.2.a de l’annex 3). 

a.9) Els òrgans competents haurien d’adoptar les mesures 
necessàries per a regular normativament la tramitació 
administrativa de les obligacions provinents d’exercicis 
anteriors. (Apartat 3.3.2 de l’annex 3). 

b) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s’ha 
posat de manifest en la fiscalització de l’exercici de 2014: 

b.1) En els casos d’extinció de fundacions de la Comunitat 
Valenciana, i en tant que no representen una pèrdua de les 
aportacions de la Generalitat (vegeu apartat 1.3.2), recomanem 
la fiscalització de la documentació de la liquidació.  



 

 

 

 

ANNEX VI 

Al·legacions presentades pel comptedant 

 















































































 

 
 

 

 

 

 

ANNEX VII 

Informe sobre les al·legacions presentades 

 



 

 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT. EJERCICIO 
2014. 

ALEGACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 

Primera alegación 

Comentarios: 

Dado que la alegación es similar a la presentada por la Intervención 
General de la Generalitat (IGG) a los borradores de los informes de los 
ejercicios 2013 y 2012, esta Sindicatura se remite a los análisis de las 
mismas realizados en dichos ejercicios, y que figuran publicados en la 
página web de esta Institución. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

En relación con las operaciones de la Sociedad de Garantía Recíproca 
(SGR), la IGG alega que solicitó una consulta al Instituto Valenciano de 
Finanzas (IVF) a fin de realizar los ajustes contables oportunos, pero de la 
contestación recibida no se pudo extraer ninguna conclusión. 

Esta información no hace sino ratificar los comentarios y conclusiones 
del Informe de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Dado que la alegación es similar a la presentada por la Intervención 
General de la Generalitat (IGG) al borrador del informe del ejercicio 2013, 
esta Sindicatura se remite al análisis de la misma realizado en dicho 
ejercicio, y que figura publicado en la página web de esta Institución. 

También es importante considerar que la IGG indicó en su alegación del 
ejercicio 2013 que durante el ejercicio 2014 procedería a dotar la 
oportuna provisión por responsabilidades por el importe de las 
anualidades futuras, pero este hecho no se ha reflejado en la Cuenta de 



 

 

la Administración de 2014. En la alegación al borrador del Informe del 
ejercicio 2014 la IGG vuelve a indicar que dicha provisión la contabilizará 
en el ejercicio 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Respecto a los intereses de demora, la IGG alega que solicitó a las 
diferentes Consellerias la información sobre las obligaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto, y que de acuerdo con las respuestas obtenidas 
se contabilizaron en la cuenta 409 los importes correspondientes a los 
intereses de demora, añadiendo que “desconoce el motivo por el cual las 
Consellerias dieron a la Sindicatura de Cuentas una información distinta a la 
que facilitaron a sus respectivas Intervenciones Delegadas”. 

Se trata de una alegación informativa que no afecta al contenido del 
Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La IGG no comparte el criterio de la Sindicatura respecto a que la 
anulación de los derechos contabilizados por el concepto “Impuesto 
sobre depósitos en entidades de crédito” debió haber sido realizada en la 
Cuenta de la Administración de 2014, puesto que el artículo 48 del 
TRLHPG establece que el presupuesto de cada ejercicio se liquidará antes 
del día quince de febrero del ejercicio siguiente, y que por ello “era 
materialmente imposible efectuar la anulación de los derechos pendientes de 
cobro en el presupuesto de dicho ejercicio”. 

Al respecto, debe señalarse lo siguiente: 

El impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito fue creado por el 
artículo 161 de la Ley 5/2013, configurándolo como un impuesto propio 
de la Comunitat Valenciana, de carácter directo, que grava los depósitos 
constituidos en las entidades de crédito. Dicho precepto establece que el 
período impositivo de este impuesto será el año natural y que se 
devengará el último día del período impositivo. En cuanto a la 
liquidación y pago, los contribuyentes deberán determinar e ingresar la 
deuda tributaria mediante declaración-autoliquidación, que se deberá 



 

 

presentar en los veinte primeros días naturales del mes de julio del año 
siguiente al del periodo impositivo. 

Por tanto, los derechos reconocidos en el ejercicio 2014 están 
sobrevalorados en 132,3 millones de euros. 

Consecuencias en el Informe: 

Procede mejorar la redacción del tercer párrafo de la letra j) del apartado 
4.1 del Informe, quedando como sigue: 

La Sindicatura considera que, atendiendo a la configuración del 
impuesto en cuanto a su devengo y determinación de la deuda 
tributaria mediante declaración-autoliquidación, no resultaba 
procedente su contabilización en la Cuenta de la Administración de 
2014, por lo que los derechos reconocidos de la liquidación del 
presupuesto, los ingresos de la cuenta del resultado, el remanente 
de tesorería y los derechos pendientes de cobro están 
sobrevalorados en 132,3 millones de euros. 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO. 
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS. 

Primera alegación 

Comentarios: 

En su alegación, el IVF indica que el artículo 89.1 del TRLHPG es una 
transposición del artículo 14.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. 

La conclusión del IVF es que, si bien es cierto que la carga financiera del 
endeudamiento supera en 2014 el límite establecido por el artículo 89.1 
del TRLHPG, no se está incumpliendo dicho precepto al estar previsto un 
periodo transitorio, hasta 2020, en la disposición transitoria tercera de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.  

Sobre esta alegación del IVF, la Sindicatura efectúa los siguientes 
comentarios: 

1. En ejercicio de sus propias competencias, la Generalitat, por vía 
legislativa, puede establecer un límite más estricto que el indicado 
por el Estado en la Ley Orgánica, sin que por ello suponga 
contradicción normativa ya que se trata del ejercicio de 
competencias legislativas diferentes, que tienen su propio ámbito. 



 

 

La ley de hacienda autonómica (TRLHPG) aplicable al ejercicio 2014 
contempla para la carga financiera el límite del 25% de los 
ingresos corrientes, que se ha superado en dicho ejercicio. 

2. La disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 2/2012 
establece también lo siguiente: “Las operaciones que se concierten 
bajo esta excepción deberán ser autorizadas en cualquier caso por el 
Estado, quien apreciará si se dan las circunstancias previstas en esta 
disposición”. 

En los expedientes de los préstamos facilitados a esta Sindicatura 
por el IVF, no hay constancia documental sobre la requerida 
apreciación del Estado respecto a las circunstancias previstas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añaden los siguientes párrafos al apartado 7.1 del Informe: 

Tal como se ha indicado en el párrafo e) del apartado 5.2 del 
Informe, la carga financiera del endeudamiento ha superado en el 
ejercicio 2014 el límite del 25% de los ingresos corrientes establecido 
en el artículo 89.1 del TRLHPG. 

Al respecto, el IVF ha alegado que el artículo 89.1 del TRLHPG es una 
transposición del artículo 14.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y que 
si bien el dato de la carga financiera es cierto, no se está 
incumpliendo el citado precepto del TRLHPG al estar previsto un 
periodo transitorio, hasta 2020, en la disposición transitoria tercera 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

Sobre esta alegación del IVF, la Sindicatura entiende que, en 
ejercicio de sus propias competencias, la Generalitat, por vía 
legislativa, puede establecer un límite más estricto que el indicado 
por el Estado en la Ley Orgánica, sin que por ello suponga 
contradicción normativa ya que se trata del ejercicio de 
competencias legislativas diferentes, que tienen su propio ámbito. 

Segunda y tercera alegaciones 

Comentarios: 

Se presentan estas dos alegaciones para señalar que, por disposición del 
Real Decreto-ley 17/2014, el tipo de interés será del 0% anual a partir del 
1 de enero de 2015 hasta el vencimiento del primer periodo de interés de 
2016.  

La alegación es correcta y se acepta. 



 

 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase al tercer párrafo del apartado 7.3.3.1 y al 
primer párrafo del apartado 7.3.3.2 del Anexo III: 

A tal efecto, el tipo de interés será del 0% anual a partir del 1 de 
enero de 2015 y hasta el vencimiento del primer periodo de interés 
de 2016, según establece el Real Decreto-ley 17/2014 de medidas de 
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y 
entidades locales y otras de carácter económico. 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se alega que la documentación de la línea permaneció durante un mes 
en dependencias del servicio de infraestructuras deportivas sin que se 
produjera consulta alguna por la Sindicatura de Cuentas. 

La Sindicatura considera que esta alegación puede deberse a una 
confusión entre los servicios de la Conselleria, puesto que en los correos 
electrónicos entre el equipo de auditoría y el personal de la Conselleria 
responsable de la línea T2290, queda acreditado que la documentación 
solicitada para revisión no constaba en el mencionado servicio de 
infraestructuras deportivas, por lo que no pudo ser consultada durante el 
trabajo de campo de la fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La Conselleria reconoce que, efectivamente, no constan las actas de 
constitución y reuniones de la comisión mixta, indicando a su vez que 
todos los documentos están suscritos por los dos miembros de la 
comisión. 

La alegación es meramente informativa y no afecta al contenido del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 



 

 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación es correcta en lo relativo a los informes de fiscalización 
previa por la Intervención Delegada, y en consecuencia, de la aprobación 
de los documentos contables “RA”. Sin embargo, no se aporta 
documentación alguna que acredite la aprobación de los documentos 
contables “OK”. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción del segundo párrafo del apartado 5.1.e) del 
Informe, quedando como sigue: 

En el expediente no consta la fiscalización por la Intervención 
Delegada de los documentos contables de la fase “OK”. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación no hace sino confirmar lo señado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La alegación es meramente informativa y confirma el contenido del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación aporta la documentación que no constaba en los 
expedientes revisados. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el segundo párrafo del apartado 3.2.7 del Anexo IV. 



 

 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La alegación señala que en el presupuesto de 2015 se resuelve la 
ambigüedad del informe, puesto que toda la financiación ordinaria se 
consigna en la línea de subvención T0097, en el capítulo 4 del programa 
presupuestario 422.60.  

Se trata de una alegación informativa que no altera el contenido del 
informe, que se refiere al ejercicio 2014. En cuanto a la consignación del 
ejercicio 2015, su adecuación será objeto de análisis, en su caso, en la 
fiscalización de dicho ejercicio. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
 

ALEGACIONES DE VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLITICAS INCLUSIVAS  

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia del Informe e indica que se toma 
nota para futuros expedientes. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia del Informe e indica que se 
comunicará a la Dirección Territorial competente a fin de iniciar el 
expediente de reintegro de los importes indebidamente percibidos. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 



 

 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación indica que la composición de los miembros de las 
Comisiones Técnicas Instructoras de las Direcciones Territoriales se 
repite ejercicio tras ejercicio y queda reflejada en la aplicación 
informática para la gestión de los expedientes. 

Al respecto, se considera que para cada convocatoria debe documentarse 
un acto de designación formal de los miembros de dichas comisiones, 
con independencia de que estos cambien o no. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación indica que el bajo nivel de pagos de esta ayuda no depende 
de la Conselleria, sino de Tesorería. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia del Informe e indica que se 
comunicará a las Direcciones Territoriales. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 
ALEGACIONES DE LA CONSELLERÍA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIACIÓN Y FONDOS EUROPEOS 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se trata de una alegación informativa en la que la Dirección General de 
Financiación y Fondos Europeos deja constancia de cuándo fue 



 

 

informada de la corrección financiera, del reconocimiento de la 
irregularidad y de la solicitud para su compensación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

En la alegación se hace constar que los derechos procedentes de fondos 
europeos del nuevo periodo 2014-2020 se contabilizarán de acuerdo con 
el criterio que recomienda la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD 
PÚBLICA 

Primera alegación 

Comentarios: 

La conselleria alega que en las liquidaciones anuales se ha observado en 
todo momento el principio de presupuesto bruto, con excepción de los 
ingresos y gastos derivados de la facturación intercentros. 

A tal efecto se remite a la cláusula 4.7 de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares (PCAP) que rigen los contratos, que indica 
que se imputara a la liquidación anual “El importe positivo o negativo de la 
facturación intercentros entre Administración y concesionario por prestación de 
servicios sanitarios,…”. 

La Sindicatura considera que también es importante poner de manifiesto 
la cláusula 4.3.5 de los PCAP, que establece que la “facturación 
intercentros” está constituida por los conceptos que se describen en las 
cláusulas 4.3.2 y 4.3.3, y en dichas cláusulas se establece de forma clara 
que se trata de procesos y actos realizados por la Administración o por el 
concesionario a pacientes no incluidos en el ámbito de cobertura del 
contrato, y que por tanto se corresponden con servicios efectivamente 
prestados por ambas partes y no en simples regularizaciones o 
actualizaciones de población protegida. 

En consecuencia, no procede contabilizar una mera compensación de la 
facturación intercentros como alega la Conselleria, ya que el importe 



 

 

positivo o negativo de dicha facturación es, tal como establece la 
cláusula 4.7 de los PCAP, un componente más de la liquidación anual. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación describe algunas justificaciones sobre las incidencias 
señaladas en el borrador del Informe, para terminar señalando que dicho 
borrador será puesto en conocimiento de los responsables al objeto de 
mejorar la gestión y eliminar las deficiencias. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 
ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES 
PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 

Estas alegaciones se han recibido en la Sindicatura de Comptes el día 15 
de diciembre de 2015, con un retraso significativo respecto al plazo 
concedido al efecto, que era el 1 de diciembre. 

No obstante, la Sindicatura ha analizado dichas alegaciones, 
concluyendo que no procede modificar el Informe.  
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2015, ha auditat el compliment per part de 
l'Administració de la Generalitat, de la legalitat vigent d'aplicació a la 
gestió dels fons públics pel que fa a l'activitat contractual desenvolupada 
durant l'exercici de 2014. 

El marc normatiu que resulta aplicable a la matèria de contractació es 
relaciona en l'annex I d'aquest Informe. 

També es considera en el PAA2015 realitzar una auditoria de regularitat 
del Compte de l'Administració de l'exercici de 2014, raó per la qual es 
recomana llegir conjuntament els informes resultants de les dues 
fiscalitzacions, tant del present sobre l'àrea de contractació com el 
relatiu a la fiscalització de regularitat. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE L'ADMINISTRACIÓ 

La representació dels ens, organismes i entitats del sector públic en 
matèria contractual correspon als òrgans de contractació que en virtut 
de la norma legal o reglamentària, tinguen atribuïda la facultat de 
realitzar contractes en el seu nom. Els òrgans de contractació podran 
delegar o descentralitzar les seues competències i facultats en aquesta 
matèria. 

L'àmbit de l'Administració de la Generalitat, els òrgans de contractació 
són els consellers. 

De la seua part i en qualitat de centre gestor de la comptabilitat pública, 
correspon a la Intervenció general de la Generalitat (IGG) elaborar el 
Compte General de la Generalitat, entre els documents del qual s'inclou 
el Compte de l'Administració. 

La IGG ha de garantir també que les activitats, les operacions financeres i 
la informació indicades en el dit Compte, resulten de conformitat amb 
les normes aplicables. En particular han de garantir que la gestió de 
l'activitat contractual es realitza d'acord amb la normativa corresponent. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió basada en la revisió 
efectuada. Hem dut a terme el nostre treball d'acord amb els Principis 
Fonamentals de Fiscalització de les Institucions Públiques de Control 
Extern i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell 
de la Sindicatura, recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes. Els dits principis exigeixen que la Sindicatura acomplisca 
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els requeriments d'ètica, així com que planifiquem i executem la 
fiscalització a fi d'obtenir una seguretat raonable que l'activitat 
contractual desenvolupada per l'Administració durant l'exercici de 2014 
resulta de conformitat en tots els aspectes significatius amb la normativa 
aplicable. 

La revisió ha consistit a verificar mitjançant proves selectives i l'aplicació 
dels procediments establits en el Manual de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes, el compliment dels aspectes rellevants establits en la 
normativa sobre contractació pública. Els procediments seleccionats 
depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos 
d'incompliment degut a frau o error. 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió amb 
excepcions. 

4. FONAMENTS DE L'OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

Com a resultat del treball efectuat, s'han posat de manifest durant 
l'exercici de 2014, els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió de la contractació (els números dels 
expedients són els que detallem en l'annex II d'aquest Informe): 

a) No s'han comunicat al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat (ROCG) tots els contractes efectuats durant 2014 
susceptibles de ser inscrits, segons el que disposa l'Ordre 11/2013, 
de 17 de juny. No han sigut comunicats tampoc a la Sindicatura de 
Comptes tots els contractes requerits en l'article 4 de la Instrucció 
aprovada per l'Acord de 13 de setembre de 2013 d'aquesta 
Institució. 

b) Amb caràcter general, no consta en els expedients una justificació 
documental adequada sobre l'elecció dels criteris que es tindran 
en compte per a adjudicar els contractes, requerida per l'article 
109.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), ni sobre la ponderació que s'hi dóna, en perjudici dels 
principis de transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 de la 
dita Llei. 

c) En els anuncis de licitació no s'indiquen els criteris d'adjudicació, 
tal com requereix l'article 150.5 del TRLCSP. Expedients número 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 33, 34, 36, 37. 

d) Tractant-se de contractes susceptibles de recurs especial de 
l'article 40.1 del TRLCSP, la formalització s'ha efectuat abans de 
transcórrer el termini previst en l'article 156.3, de quinze dies des 
de la notificació de l'adjudicació dels licitadors. Expedients 
número 1, 8, 10, 12. 
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e) Els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) 
estableixen que durant la vigència dels contractes no es revisaran 
els preus per haver-se estimat el possible increment en el 
pressupost de licitació. No obstant això, el sistema establit inclou 
implícitament una revisió, ja que el preu s'incrementa cada any i 
no s'acompleixen els requeriments de procedència, límits i 
sistema establits en els articles 89 i 90 del TRLCSP. Expedients 
número 33, 34, 36, 37, 39. 

f) Els PCAP no estableixen la fórmula la mera aplicació de la qual 
servisca per a valorar el criteri d'oferta econòmica (article 150.2 del 
TRLCSP), i a més a més, s'hi expressa una assignació 
indeterminada de puntuacions proporcionals en funció de 
diversos aspectes. Expedients número 11, 15, 16, 33, 34, 38, 39. 

g) L'objecte del contracte no es determina com requereix l'article 
86.1 del TRLCSP (expedient número 2), ni el seu preu és cert ni està 
formulat en termes de preus unitaris o a tant alçat, contravenint el 
que indiquen els apartats 1 i 2 de l'article 87 (expedients número 2 
i 3). 

h) La modificació prevista en els PCAP no s'ajusta a l'article 106 del 
TRLCSP pel que fa a les condicions, abast, límits i concreció, i no 
estan bastant detallats. Expedients número 21 i 22. 

i) No hi ha constatació en l'expedient de la determinació amb 
precisió de la naturalesa i extensió de les necessitats del contracte, 
així com la idoneïtat del seu objecte requerida per l'article 22 del 
TRLCSP. 

j) Les adquisicions de farmàcia i productes sanitaris que 
constitueixen un volum molt important de la despesa sanitària es 
tramiten generalment com a contractes menors per mitjà del 
sistema de caixes fixes i, en el cas dels medicaments, mitjançant 
compres directes, amb una tramitació que incompleix la 
normativa aplicable, tant de contractació com de caixes fixes. 

 Especialment important és la infracció del principi de publicitat, ja 
que les compres es fan amb el fraccionament indegut de l'objecte 
dels contractes incomplint l'article 86.2 del TRLCSP, 
independentment que l'apartat 3 del dit article admeta la 
possibilitat de dividir-lo en lots sota determinades condicions. 

 Les compres de medicaments i material sanitari han de ser objecte 
d'una gestió contractual ordinària quant a la publicitat, 
procediments i formes d'adjudicació. 

k) En la revisió dels contractes menors s'observa, amb caràcter 
general, els incompliments següents: insuficient justificació sobre 
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la necessitat i idoneïtat de l'objecte del contracte (article 22 del 
TRLCSP); fraccionament indegut de l'objecte dels contractes 
(article 86.2 del TRLCSP); no sol·licitud de tres pressupostos en els 
supòsits requerits (Llei 5/2013 de la Generalitat); no comunicar els 
contractes al ROCG (Ordre 11/2013). 

l) Els pagaments de les factures dels contractes revisats es realitzen 
en un percentatge important amb posterioritat al termini establit 
en el TRLCSP. La informació publicada en el portal web de la IGG 
posa de manifest que els períodes mitjans de pagaments a 
proveïdors durant l'últim trimestre de 2014 han sigut superiors al 
termini legal. 

m) La revisió d'expedients de contractes adjudicats en exercicis 
anteriors que continuen executant-se durant 2014, ha posat de 
manifest el següent: 

- En un dels expedients (l'expedient CNMY12/DGPEIE/36), 
s'ha realitzat durant 2014 una modificació sense observar 
els requisits d'aprovació i formalització de l'article 219 del 
TRLCSP, justificada en l'expedient per la no existència de 
crèdit. 

 D'altra banda, no consta en l'expedient la conformitat 
formal de la recepció del servei prestat, requerida per 
l'article 222 del TRLCSP. 

- Es produeixen retards significatius en la confecció de les 
liquidacions anuals en tots els contractes de concessió 
d'assistències sanitàries integrals, i no consten en els 
expedients les causes i imputabilitat de les demores. 

n) En el compte 409, "Despeses pendents d'imputació pressupostària", 
del passiu del balanç, figuren comptabilitzats, a 31 de desembre de 
2014, un total de 1.291,5 milions d'euros, 748,7 dels quals 
corresponen a factures imputables als capítols 2 i 6, principalment 
de la Conselleria de Sanitat, que representen en la majoria dels 
casos, operacions que s'han realitzat sense consignació 
pressupostària ni, per tant, la tramitació d'expedients de 
contractació no s'ajusta ales prescripcions del TRLCSP. 

 D'altra banda, dins dels creditors no pressupostaris del passiu del 
balanç a 31 de desembre de 2014, figura el compte 411, "Creditors 
per periodificació de despeses pressupostàries", amb un total de 
1.298,6 milions d'euros, 100,0 dels quals corresponen a la facturació 
de farmàcia del mes de desembre de 2014, i 137,0 a altres factures 
de proveïdors de l'exercici de 2014 i anteriors que han sigut 
registrades en el Registre Unificat de factures (RUF) posteriorment 
al primer de gener de 2015, i que tal com hem comentat adés per al 
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compte 409, representen despeses realitzades sense consignació 
pressupostària. 

En el compte 411, s'inclouen també 432,9 milions d'euros de 
despeses provinents d'operacions subjectes a contractació en 
exercicis anteriors, periodificats per a exercicis següents per acords 
del Consell. 

L'anàlisi més detallada sobre els comptes 409 i 411 del balanç, així 
com de la liquidació pressupostària dels capítols 2 i 6 i, per tant, de 
les conclusions sobre el contingut i aspectes comptables dels dits 
elements dels comptes anuals, la presenta aquesta Sindicatura en 
l'Informe sobre el Compte de l'Administració de l'exercici de 2014. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

Al nostre parer, excepte pels fets descrits en l'apartat 4, "Fonaments de 
l'opinió amb excepcions", l'activitat contractual desenvolupada per 
l'Administració de la Generalitat durant l'exercici de 2014 resulta 
adequada en els aspectes significatius a la normativa aplicable. 

6. ALTRES QÜESTIONS QUE NO AFECTEN L'OPINIÓ 

Com a part de la fiscalització realitzada, en l'annex II s'inclou un detall d 
eles observacions que no afecten l'opinió, juntament amb una 
determinada informació addicional sobre la revisió de la contractació 
que la Sindicatura considera que pot resultar d'interès als 
destinataris/usuaris del present informe de fiscalització. 

Cridem l'atenció sobre els següents aspectes de la contractació 
administrativa que si bé no tots figuren explícitament com a informació 
en el Compte de l'Administració, aquesta Sindicatura ha pogut 
extraure'ls dels registres comptables i administratius corresponents 
(vegeu l'annex II). 

a) L'activitat contractual implica la tramitació d'expedients 
d'adquisició de béns, subministraments i serveis, la imputació 
pressupostària es registra en els capítols 2, "Despeses de 
funcionament" i 6, "Inversions reals". 

 Encara que el pressupost inicial de 2014 dels capítols 2 i 6 és 
lleugerament superior a l'inicial de 2013, és significativament 
inferior al definitiu del dit any, fet que posa de manifest el 
possible infrapressupost inicial dels crèdits necessaris a les 
necessitats reals, tal com indiquem en tots els informes anteriors 
d'aquesta Sindicatura, i que és especialment significativa, els 
centres de la qual no disposen, amb caràcter general, de crèdits 
pressupostaris suficients per a atendre la seua activitat ordinària. 
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Durant 2014 s'han practicat modificacions pressupostàries en els 
capítols 2 i 6 de despeses molt significatives quant a l'import, 
havent incrementat les dotacions dels dos capítols en un 64,2%. 
Després d eles modificacions, el pressupost definitiu dels capítols 
2 i 6, se situa en 5.213,7 milions d'euros, un 32,8% superior al de 
2013, i que representa el 25,5% del total del Compte de 
l'Administració. 

L'anàlisi dels expedients de modificacions pressupostàries i, per 
tant, de les conclusions sobre la seua tramitació i comptabilitat, el 
realitzarà aquesta Sindicatura en l'Informe sobre el Compte de 
l'Administració de l'exercici de 2014. 

No obstant això, és important recordar que durant 2013, tal com 
va manifestar la Sindicatura en el seu Informe, la gran part de les 
modificacions es van destinar a dotar crèdits per a despeses que 
havien sigut realitzats sense consignació pressupostària. 

b) Durant 2014 s'han formalitzat més contractes (869) que en 2013 
(629), però per un import total menor (435,5 milions en 2014 
enfront dels 895,1 milions en 2013). 

 Per tipus de contractes, els serveis representen el 40,3% de 
l'import total; els de subministraments el 34,3%; i el de les obres el 
25,1%; la resta 0,3% correspon a altres tipus. 

 Quant a la contractació per conselleries, la de Sanitat representa el 
volum més important amb el 44,3% del total; la d'Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, representa el 23,6% i la de Benestar 
Social, el 13,5%. La resta, el 18,7%, se'l reparteixen les altres cinc 
conselleries. 

 El procediment obert representa el 67,0% de l'import total 
formalitzat en 2014, un percentatge menor que en 2013 que va ser 
del 83,4%. Amb el procediment negociat s'ha formalitzat el 6,4% 
dels contractes en 2014, similar a l'exercici anterior. En la 
categoria "Altres contractes", s'observa una variació que passa del 
9,9% en 2013 al 26,6% en 2014. Dins d'aquests contractes 
destaquen els derivats d'acords marc. 

D'una altra part, l'anàlisi del sistema de pagaments per mitjà de caixes 
fixes que tal com hem indicat adés és important en la tramitació de 
compres subjectes a contractació, especialment pels centres hospitalaris 
de la Conselleria de Sanitat, es completarà pel que fa a altres elements 
del control intern i normativa vigent, en l'Informe sobre el Compte de 
l'Administració de l'exercici de 2014. 
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7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització i d'acord amb el que estableix 
l'article 11 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, cal efectuar les 
recomanacions que indiquem tot seguit per a millorar la gestió 
econòmica administrativa de l'Entitat: 

a) Incloure en la memòria del Compte de l'Administració la 
informació suficient i adequada sobre la contractació 
administrativa, i adaptar, si s'escau, el vigent PGCPGV al marc 
conceptual, contingut i requisits del PGCP. 

b) Millorar els procediments de gestió oportuns perquè la 
comunicació de les dades dels contractes al ROCG i a la 
Sindicatura de Comptes, siga completa i adequada en temps i 
forma. 

c) S'ha de millorar el contingut de les clàusules administratives 
particulars (PCAP), establint les fórmules concretes que cal 
utilitzar per a valorar els criteris avaluables de forma automàtica, 
principalment del preu, així com els aspectes que cal valorar en 
els criteris quantificables mitjançant judicis de valor. 

d) Els informes jurídics sobre els plecs de contractació haurien 
d'incloure una conclusió expressa sobre l'adequació dels dits 
documents a la normativa aplicable. 

e) El nomenament dels membres de la mesa de contractació s'ha de 
realitzar determinant les persones o els càrrecs concrets. 

f) En la tramitació urgent dels expedients, la declaració d'urgència 
ha d'estar degudament justificada en els fets i les circumstàncies 
concretes que afecten al contracte i no ser una mera transcripció 
de l'article 112 del TRLCSP. L'òrgan de contractació ha d'establir 
els mecanismes necessaris perquè la dita urgència siga efectiva i 
no es produïsquen retards injustificats. 

g) Per als contractes el procediment escollit d'adjudicació dels quals 
és el negociat, s'ha de produir una efectiva negociació de les 
condicions i aspectes econòmics i tècnics clarament definits en els 
PCAP, i deixar-ne constatació en l'expedient. 

h) A més de les mencions establides reglamentàriament (article 71 
del RGLCAP), el document de formalització del contracte ha de 
contenir tots aquells aspectes que per la seua transcendència 
poden afectar la seua execució, com ara les característiques de la 
prestació que s'hagen tingut en compte en la valoració dels criteris 
d'adjudicació (especialment les millores) i un adequat 
desglossament dels preus unitaris aplicats, entre altres. 
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i) Els expedients de contractació han de contenir tota la 
documentació requerida i necessària per a una tramitació i control 
adequats, i especialment els informes de fiscalització en les 
distintes fases de la tramitació. 

En l'annex III s'inclou un detall del seguiment efectuat de les 
recomanacions realitzades en informes d'exercicis anteriors.  

 



 

 

 

 

 

ANNEX I 

Marc normatiu 
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La principal normativa que s'ha tingut en compte com a criteris 
d'avaluació de la contractació és la següent: 

General/pressupostària 

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

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la 
Generalitat, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda 
Pública de la Generalitat (TRLHPG). 

Contractació 

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

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials i les seues 
modificacions posteriors, principalment per la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 

- Articles 253 a 260, els dos inclusivament, del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. Els dits preceptes regulen el 
finançament privat, altres fonts de finançament i l'ordre 
jurisdiccional competent, en relació amb el contracte de concessió 
d'obres públiques. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
Fins que s'aprove el desplegament reglamentari de la nova Llei, 
continuarà en vigor, mentre no s'opose als preceptes legals. 

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

- Ordre 11/2013, de 17 de juny, i Ordre de 22 de maig de 2001, de la 
CEHE, per les quals es dicten les normes de funcionament i 
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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 públics 
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.  

L'Administració de la Comunitat Valenciana té la consideració 
d'Administració Pública a l'efecte del TRLCSP i està plenament sotmesa a 
la dita Llei. 

 



 

 

 

 

 

ANNEX II 

Revisió de la contractació 
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1. INFORMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'EXERCICI DE 2014 

L'activitat contractual implica la tramitació d'expedients d'adquisició de 
béns, subministraments i serveis, la imputació pressupostària dels quals 
es registra en els capítols 2, "Despeses de funcionament" i 6, "Inversions 
reals". 

Els pressupostos inicials de 2004 dels capítols 2 i 6 aprovada per la Llei de 
Pressupostos, comparats amb els de 2013, es mostra en els quadre 
següent: 

 

Pressupost de despeses 
2014 

Inicial 

2013 

Definitiu 

2013 

Inicial 

Variació  

In14/def13 

2 Despeses de funcionament 2.854,9 3.308,6 2.603,1 (13,7%) 

6 Inversions reals 320,4 616,0 317,3 (48,0%) 

Total capítols 2 i 6 3.175,3 3.924,6 2.920,4 (19,1%) 

Total Compte Administració 16.034,9 14.865,0 12.784,9 7,9% 

% caps 2 i 6 sobre total 19,8% 26,4% 22,8% - 

Quadre 1 

Els capítols 2 i 6 representaren el 26,4% del pressupost definitiu de les 
despeses del Compte de l'Administració de l'exercici de 2013, 
percentatge que baixa al 19,8% en termes de pressupostos inicials de 
l'exercici de 2014. 

Encara que el pressupost inicial de 2014 dels capítols 2 i 6 és 
lleugerament superior a l'inicial de 2013, és significativament inferior al 
definitiu en el dit any, fet que posa de manifest el possible 
infrapressupost inicial dels crèdits necessaris a les necessitats reals, tal 
com hem indicat en tots els informes anteriors d'aquesta Sindicatura, i 
que és especialment significativa en la Conselleria de Sanitat, els centres 
de la qual no disposen, amb caràcter general, de crèdits pressupostaris 
suficients per a atendre la seua activitat ordinària. 

En l'anàlisi de l'execució pressupostària dels capítols 2 i 6, és important 
la informació que es deriva de les modificacions pressupostàries 
realitzades i de les operacions que a la fi de l'exercici han quedat 
pendents d'imputar al pressupost i que es reflecteix en el passiu del 
balanç, comptes 409 i 411. 

Quant a les modificacions pressupostàries practicades durant 2014 es 
mostren en el quadre següent, que reflecteix l'execució de l'exercici: 
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Liquidació despeses 2014 
Modif. 

crèdit 

Pressup. 

definitiu 

Oblig. 

reconeg. 

% 

Modif. 

% 

Exec. 

2 Despeses funcionament 1.698,7 4.553,7 3.877,3 59,5% 85,1% 

6 Inversions reals 339,6 660,0 398,9 106,0% 60,4% 

Total capítols 2 i 6 2.038,3 5.213,7 4.276,2 64,2% 82,0% 

Compte Administració 4.399,8 20.434,7 19.093,9 27,4% 93,4% 

% caps. 2 i 6 sobre total 46,3% 25,5% 22,4% - - 

Quadre 2 

Durant 2014 s'han practicat modificacions pressupostàries de despeses 
molt significatives quant a l'import en els capítols 2 i 6, i s'han 
incrementat les dotacions dels dos capítols en un 64,2%. Després de les 
modificacions, el pressupost definitiu dels capítols 2 i 6, se situa en 
5.213,7 milions d'euros, un 32,8% superior al de 2013, i que representa el 
25,5% del total del Compte de l'Administració. 

L'anàlisi dels expedients de modificacions pressupostàries i, per tant, de 
les conclusions sobre la seua tramitació i comptabilitat, el realitzarà 
aquesta Sindicatura en l'Informe sobre el Compte de l'Administració de 
l'exercici de 2014. 

No obstant això, és important recordar que durant 2013, tal com va 
manifestar la Sindicatura en el seu Informe, la gran part de les 
modificacions es van destinar a dotar crèdits per a despeses que havien 
sigut realitzats sense consignació pressupostària. 

Les obligacions que deriven de despeses sense consignació 
pressupostària, a més d'incidir en l'estabilitat pressupostària, 
representen incompliments de la normativa aplicable, principalment de 
la Llei d'Hisenda (TRLHPG), en adquirir-se sense dotació pressupostària, i 
de la Llei de Contractes (TRLCSP), per prescindir del procediment de 
contractació establit. 

Finalment, és important destacar que el Compte de l'Administració de la 
Generalitat de l'exercici de 2014, s'elabora d'acord amb el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana (PGCPGV), aprovat per 
l'Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació. 

El dit PGCPGV no considera en el seu model de memòria un apartat per a 
donar informació sobre la contractació administrativa, tal com ho 
requereix el Pla General de Comptabilitat Pública, aprovat per l'Ordre 
EHA/1037/2010, de 13 d'abril, d'aplicació obligatòria per a les entitats 
integrants del sector públic administratiu estatal des del primer de gener 
de 2011. 
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En aquest sentit, la disposició transitòria segona de la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions, estableix que mentre no s'aprove 
l'adaptació del PGCPG al que disposa la Llei, el Compte de 
l'Administració seguirà ajustant-se al Pla aprovat el 16 de juliol de 2001. 

2. SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ CONTRACTUAL 

2.1 Al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat 

Les obligacions legals de subministrament d'informació relativa a 
l'activitat contractual contingudes en l'article 333 del TRLCSP, pel que fa 
al Registre de Contractes del Sector Públic, han sigut desenvolupades en 
la Generalitat mitjançant el Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern 
Valencià, pel qual es va crear el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat (ROCG), i l'Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria 
d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es dicten normes de 
funcionament i comunicació de dades al dit Registre. 

Les dades dels contractes que s'han de comunicar per a inscriure'ls en el 
ROCG figuren detalladament en l'annex de l'Ordre 11/2013. 

Aquesta Sindicatura ha tingut ple accés a la base de dades del ROCG que 
ha sigut utilitzada per a la selecció de la mostra de contractes per 
fiscalitzar i per a elaborar els quadres d'aquest Informe. 

A més a més, hem sol·licitat a totes les conselleries informació sobre la 
contractació efectuada en l'exercici per tal de contrastar el seu grau de 
compliment amb la normativa relativa al ROCG i verificar la coherència 
de les dades entre les dues fonts d'informació. També hem realitzat 
procediments d'auditoria per a detectar la possible existència d'altres 
contractes que no hagen sigut comunicats a la data de fiscalització. 

Cal indicar que el ROCG no inclou la informació relativa als contractes 
executats per les entitats públiques que tenen la consideració de mitjà 
propi de l'Administració, les dades dels quals no es comuniquen al 
Registre per tractar-se de negocis i contractes exclosos en el TRLCSP. 

Segons la informació obtinguda de les conselleries, durant 2014 s'han 
executat 78 contractes d'aquest tipus, per un import de 84 milions 
d'euros. 

2.2 A la Sindicatura de Comptes 

Amb l'acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, es va aprovar la Instrucció relativa al subministrament 
d'informació sobre la contractació de les entitats del sector públic 
valencià, que regula la informació corresponent a les relacions anuals i 
als contractes de l'article 29 del TRLCSP.  
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3. CONTRACTES FORMALITZATS EN L'EXERCICI 2014 

De la informació obtinguda del ROCG en data 2 de juliol de 2015, es 
desprèn que hi havia un total de 869 contractes formalitzats en 2014 per 
un import de 435,5 milions d'euros. La distribució d'aquests contractes 
per tipus i conselleries gestores és la següent: 

 

Conselleria 
Obres Serveis Subministram. Altres  Totals 

Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import Núm. Import 

Presidència, .. 0 0,0 38 9,4 11 1,3 0 0,0 49 10,8 

Hisenda… 1 0,5 28 20,9 14 5,9 0 0,0 43 27,2 

Infraestructures, .. 8 94,5 41 4,6 7 3,8 1 0,0 57 102,9 

Educació, … 17 4,7 51 9,2 23 3,4 0 0,0 91 17,3 

Sanitat 25 8,0 141 56,0 372 128,8 5 0,1 543 192,9 

Economia, … 0 0,0 12 1,2 2 0,1 0 0,0 14 1,3 

Benestar… 8 1,0 26 56,3 1 0,5 3 1,2 38 58,9 

Governació… 6 0,6 17 17,9 11 5,6 0 0,0 34 24,1 

Total 2014 65 109,3 354 175,5 441 149,4 9 1,3 869 435,5 

%  7,5% 25,1% 40,7% 40,3% 50,7% 34,3% 1,0% 0,3% 100% 100% 

Quadre 3 

Les dades del quadre anterior mostren que durant 2014 s'han formalitzat 
més contractes (869) que en 2013, (629), però per un import total menor 
(435,5 milions d'euros en 2014, enfront dels 895,1 milions d'euros en 
2013). 

Analitzant les dades de 2014, s'observa que per tipus de contractes els de 
serveis representen el 40,3% de l'import total, els de subministraments el 
34,3% i les d'obres el 25,1%; el restant 0,3% correspon a altres tipus. 

Quant a la contractació per conselleries, la de Sanitat representa el 
volum més important amb el 44,3% del total; la d'Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, representa el 23,6% i la de Benestar Social, el 
13,5%. La resta, el 18,5%, se'l reparteixen les altres cinc conselleries. 

La classificació dels contractes atenent la modalitat d'adjudicació es 
mostra en el quadre següent: 
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Conselleria 
Obert 

Procediment 
negociat Altres (1) Totals 

Nº Import Nº Import Nº Import Nº Import 

Presidència, Agric., Pesca, Alim. i Aigua 16 6,9 25 1,9 8 2,0 49 10,8 

Hisenda i Administració Pública 13 19,8 19 3,5 11 3,9 43 27,2 

Infraestr., Territori i Medi Ambient 24 96,8 31 2,6 2 3,4 57 102,9 

Educació, Cultura i Esport 63 15,7 28 1,7 0 0,0 91 17,3 

Sanitat 260 80,7 203 14,6 80 97,6 543 192,9 

Economia, Indústria, Turisme i Ocupació 8 0,6 2 0,1 4 0,7 14 1,3 

Benestar Social 28 57,3 10 1,6 0 0,0 38 58,9 

Governació i Justícia 21 14,2 9 2,0 4 7,9 34 24,1 

Total 2014 433 291,9 327 27,9 109 115,7 869 435,5 

Participació en total 
49,8% 67,0% 37,6% 6,4% 12,5% 26,6% 

100,0
% 100,0% 

Total 2013 300 746,2 248 60,2 81 88,6 629 895,1 

Participació en total 47,7% 83,4% 39,4% 6,7% 12,9% 9,9% 100% 100% 

(1) Restringit, emergències, derivats d'acords marc, diàleg competitiu  

Quadre 4 

El procediment obert representa el 67,0% de l'import total formalitzat en 
2014, un percentatge menor que en 2013 que va ser del 83,4%. Amb el 
procediment negociat s'ha formalitzat el 6,4% dels contractes en 2014, 
similar a l'exercici anterior. En la categoria "Altres contractes", s'observa 
una variació que passa del 9,9% en 2013 al 26,6% en 2014. Dins d'aquests 
contractes destaquen els derivats d'acords marc. 

4. REVISIÓ DELS EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ 

4.1 Contractes (no menors) formalitzats durant 2014 

A fi d'analitzar si la tramitació de la contractació efectuada en 2014, és 
adequada, hem seleccionat una mostra de contractes que detallem en el 
quadre 5, extreta de la població de contractes que figura en el quadre 
anterior i representa el 44,5% de l'import total formalitzat en l'exercici. 
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Núm. Conselleria Objecte Cap. Tipus 
Mo 
adj. 

Lici-
tació Adjud. 

% 
Baixa 

1 Pres i Agr. Vigilància i seguretat de diverses dependències  2 Serv. O 1,3 1,1 18,0 

2 Pres i Agr. 
Difusió de diferents accions de comunicació: 
campanyes, publicitat i promoció de la 
Generalitat en mitjans de comunicació. 

2 Serv. O 3,5 3,5 0,0 

3 Pres i Agr. 
Difusió de campanyes de "veremes per a elaborar 
vins i caves" i "9 d'octubre" en mitjans de 
comunicació. 

2 Serv. NSP 0,1 0,1 0,0 

4 Pres i Agr. Neteja de conduccions obra "Proveïment d'aigua 
potable a la comarca de la Ribera”. 2 Serv. E 1,0 1,0 0,0 

5 Hisenda  Projecte desig 2013, desenvolupament de los 
sistemes d'informació de la Generalitat  6 Serv. O 9,4 6,7 28,9 

6 Hisenda  Versions i actualització de productes "projecte 
cicerone v-18" i suport tècnic. 2 Subm. NSP 0,7 0,7 0,0 

7 Hisenda  Adaptació de la ciutat administrativa 9 d'octubre 
(obtenció llicències primera ocupació i obertura) 6 Obres O 0,6 0,5 20,0 

8 Infraestruc. Conservació, reparació, senyalització carreteres 
d'Alacant nord 6 Obres O 18,5 18,5 0,0 

9 Infraestruc. Conservació, reparació, senyalització, carreteres 
de València centre  6 Obres O 19,5 19,5 0,0 

10 Infraestruc. Manteniment xarxa de vigilància i control de la 
contaminació atmosfèrica. 2 Serv. O 0,7 0,7 8,0 

11 Infraestruc. Concessió d'obra pública per a la construcció i 
explotació de la Fontana, a Xàbia. -- COP O -- -- -- 

12 Infraestruc. Conservació, reparació, senyalització, carreteres 
de València nord 6 Obres O 18,5 18,5 0,0 

13 Infraestruc. Complementari obra connexió viària barris zona 
nord i viaducte a Alcoi-Alacant 6 Obres NSP 1,1 0,9 21,9 

14 Educació Neteja de centres docents públics (lot 13 ) 2 Serv. O 3,4 2,8 19,1 

15 Educació Construcció del museu de Villena fase 1  6 Obres O 3,2 2,3 27,5 

16 Educació Gravació expedients sol·licitud de beques 2014-16 2 Serv. O 0,7 0,5 28,0 

17 Educació Equipament de mobiliari escolar centres públics 
d'ensenyament  6 Subm. O 1,3 1,3 4,7 

18 Hosp. La Fe Esterilització de l'instrumental quirúrgic i sanitari 
del departament de salut de València La Fe 2 Serv. O 1,7 1,5 14,0 

19 Hosp. Clínic 
València 

Prestació de menjars del personal facultatiu, 
sanitari i no sanitari, que preste servei fóra de la 
seua jornada ordinària. 

2 Serv. NSP 0,6 0,6 8,2 

20 Hosp. Clínic 
València 

Arrendament amb opció de compra i 
manteniment accelerador lineal multienergètic  2 Subm. O 4,0 4,0 0,0 

21 Sanitat Subministrament de gasoli C per als centres 
sanitaris  2 Subm. CAM 7,8 7,5 4,2 

22 Sanitat Construcció del centre de salut Benimaclet II 6 Obres O 2,7 2,0 27,6 

23 Sanitat Subministrament de tubs i filtres respiradors  2 Subm. CAM 2,4 2,4 1,6 

24 Sanitat Subministrament i instal·lació d'equipament de 
diagnòstic per imatge per a l'Hospital de Gandia 6 Subm. O 3,3 3,0 7,4 

25 Sanitat Subministrament de l'acord marc per a 
medicaments immunosupressores (lots 5, 7, 8 i 9) 2 Subm. CAM 14,3 14,3 0,0 

26 Sanitat Places assistencials en centres d'atenció de 
drogodependències i altres trastorns additius 2 Serv. O 2,4 2,1 12,1 

27 Sanitat Places assistencials en centres d'atenció de 
drogodependències i altres trastorns additius 2 Serv. NSP 1,4 1,3 9,9 

28 Sanitat Construcció de centro de salut Benalúa  6 Obres O 3,1 2,0 34,2 

29 Sanitat Manteniment d'equips electromedicina  2 Serv. O 19,7 13,3 32,4 

30 Sanitat 
Contracte derivat de l'acord marc per al 
subministrament d'apòsits i material per a 
tractament de ferides i cura de la pell 

2 Subm. CAM 10,4 7,5 28,2 
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Núm. Conselleria Objecte Cap. Tipus 
Mo 
adj. 

Lici-
tació Adjud. 

% 
Baixa 

31 Economia Vigilància de les dependències de la Conselleria, 
l'IVACE i l'AVT 2 Serv. O 0,1 0,1 10,7 

32 Economia Elaboració d'estudis i informes d'expedients 
d'autorització tarifària 2 Serv. O 0,2 0,2 0,0 

33 Benestar Servei integral residència persones majors 
dependents i centre de dia de Torrent. 2 Serv. O 10,3 8,9 14,3 

34 Benestar Servei integral residència persones majors 
dependents i centre de dia de Sogorb 2 Serv. O 7,9 6,7 14,3 

35 Benestar Subministrament de gasoli C para diferents 
centres dependents de la DT de València 2 Subm. O 0,5 0,5 0,0 

36 Benestar 
Gestió integral centres de la dona 24 hores de 
València, Alacant, Castelló i centre de la dona a 
Dénia 

2 Serv. O 11,6 11,3 2,5 

37 Benestar 
Gestió integral centre d'atenció per a persones 
amb discapacitat intel·lectual "Marqués de Dos 
Aguas" de Picassent  

2 Serv. O 7,1 6,4 9,9 

38 Benestar Restauració de façanes de l'edifici seu de la DT de 
Benestar Social de València. 6 Obres NSP 0,2 0,2 0,0 

39 Benestar Gestió integral residència persones majors 
dependents i centre de dia Toixa  2 Serv. O 8,9 7,3 18,0 

40 Governació Explotació operativa de la atenció del telèfon únic 
de emergències 112 a la CV 2 Serv. O 10,4 10 4,1 

41 Governació Comunicacions satèl·lits Spainsat per al lloc de 
comandament avançat. 2 Serv. NSP 0,2 0,2 0,0 

42 Governació Reparació d'instal·lació de baixa tensió de 
diverses seus judicials  2 y 6 Obres O 0,5 0,2 56,6 

43 Governació Recollida, distribució i lliurament de telegrames 
en les administracions de justícia 2 Serv. NSP 1,5 1,5 0,0 

44 Governació Terminals radiocomunicació COMDES (lot 1) 6 Subm. O 0,4 0,4 0,0 

 
O: Obert; CAM: contracte derivat d'acord marc, E: emergència; GSP: gestió de serveis públics; COP: 
concessió obra pública NSP: procediment negociat sense publicitat; R: restringit; Serv.: serveis; 
Subm.: subministraments. 

Quadre 5 

L'abast de la fiscalització dels contractes per tipus i sistemes 
d'adjudicació es mostra en el quadre següent: 
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Per tipus/per sistemes 

 

Formalitzats Fiscalitzats 

Nombre Import  Nombre Import  

Obres 65 109,3 10 64,4 

Subministraments 441 149,4 10 41,5 

Serveis 354 175,5 23 87,7 

Gestió de serveis públics 3 1,2 - - 

Administratius especials 5 0,1 - - 

Concessió obra pública 1 0,0 1 0,0 

Total por tipus 869 435,5 44 193.6 

Obert 433 291,9 31 155,6 

Procediment negociat 327 27,9 8 5,4 

Derivat d'acord marc 107 114,6 4 31,7 

Altres 2 1,0 1 1,0 

Total per sistemes 869 435,5 44 193,6 

Quadre 6 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar si la tramitació 
dels contractes s'ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i la 
comptabilitat de la despesa és adequada. 

Hem fet un èmfasi especial en l'anàlisi dels criteris d'adjudicació, la seua 
baremació i valoració en els procediments d'adjudicació que així ho 
requerisquen, i en la justificació i motivació de les declaracions 
d'urgència, ja que impliquen una tramitació especial segons estableix 
TRLCSP. 

4.2 Contractes menors realitzats durant 2014 

La revisió d'aquesta modalitat de contractació s'ha dut a terme en una 
mostra de centres de despesa, que ha comprés quatre hospitals 
dependents  de la Conselleria de sanitat i quatre conselleries. 

4.3 Contractes formalitzats en exercicis anteriors 

També hem dut a terme el seguiment de la mostra de contractes 
significatius adjudicats en exercicis anteriors següent, pel que fa a la 
seua evolució i execució durant 2014: 
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Expedient 
Proced. 

adjudic. 
Objecte 

O. R. 
2014  

CNMY12/DGPE
IE/36 

Obert Servei de helicòpters i brigades per a tasques 
d'extinció d'incendis forestals  i altres serveis 

13,7 

154/2013 Obert 
Gestió de servei públic per concert per al servei de 
transport sanitari urgent i ordinari amb vehicle 
ambulància i similars 

53,9 

555/2006 Obert Assistència sanitària integral dep. l'Horta-Manises 196,8 

700/2006 Obert Assistència sanitària integral dep. Elx-Crevillent 113,9 

86/2003 Obert Assistència sanitària integral àrea 10, la Ribera 184,4 

87/2003 Obert Assistència sanitària integral àrea 20, Torrevella 195,0 

822/2004 Obert Assistència sanitària integral àrea 12, Dénia 102,8 

Quadre 7 

La revisió dels contractes relatius a les assistències sanitàries integrals, 
s'ha limitat a verificar el compliment de presentar liquidacions anuals 
d'acord amb el que estipulen els contractes i els plecs. 

5. OBSERVACIONS POSADES DE MANIFEST EN EL CURS DE LA 
FISCALITZACIÓ 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable que hem descrit 
en l'apartat 4, "Fonaments de l'opinió amb excepcions" de l'Informe 
sobre el compliment de legalitat. 

A més, altres observacions i aspectes derivats de la revisió de la 
contractació i que, si escau, els responsables de l'Administració també 
hauran de tenir en compte, els comentem en els apartats següents. 

5.1 Subministrament d'informació contractual 

L'article 4.1 de l'Ordre 11/2013 estableix que el termini màxim per a 
comunicar les dades serà de quinze dies hàbils des del següent al de 
formalització del contracte o de les incidències, en els casos en què siga 
preceptiva. 

Tal com hem indicat adés, segons la informació obtinguda del ROCG per 
aquesta Sindicatura  en juliol de 2015, les conselleries havien comunicat 
al dit Registre un total de 869 contractes formalitzats en 2014. 

La revisió del compliment del termini de comunicació dels dits 
contractes es resum en el quadre següent: 
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Termini de comunicació Contractes % 

En el termini de 15 dies 190 21,9% 

Entre 16 i 30 dies 174 20,0% 

Entre 31 i 90 dies 256 29,5% 

Entre 91 i 180 dies 147 16,9% 

Entre 181 i 365 dies 102 11,7% 

Total 869 100% 

Quadre 8 

L'observació més important que es deriva del quadre anterior és que sols 
el 21,9% dels contractes s'ha comunicat en el termini de quinze dies. El 
major percentatge de comunicació de contractes es produeix entre 31 i 
90 dies, però també és rellevant que el 28,6% es comunica entre 91 i 365 
dies. 

En la interpretació de les dades anteriors cal tenir en compte també que 
les proves realitzades han posat de manifest una important omissió de 
comunicació pel que fa als contractes menors, així com d'algun contracte 
no menor. 

Quant a les obligacions de comunicació a la Sindicatura de Comptes, dels 
44 contractes que constitueixen la mostra revisada (vegeu el quadre 5), 
en són susceptibles de tramesa 41, però sols han sigut comunicats els sis 
següents: són els expedients número 1, 2, 5, 6, 40 i 43. 

5.2 Perfil del contractant 

De la revisió del perfil de contractant cal assenyalar, en relació amb el 
compliment de la normativa que el regula, que en la mostra revisada de 
documents del procediment de contractació publicats en els perfils de 
contractant, aquests documents no estan signats electrònicament. 

5.3 Contractes formalitzats en 2014 

Tot seguit comentem altres observacions relatives als contractes revisats 
que es mostren en el quadre 5, que han de ser llegides juntament amb 
les excepcions descrites en l'apartat 4 de l'Informe. 

Observacions comuns a diverses contractes 

a) La fórmula utilitzada per a valorar les ofertes econòmiques (en la 
fase de determinació del proveïdor) no permet, d'una manera 
raonable, que la importància relativa concedida en el plec a 
l'oferta econòmica, en relació amb els altres criteris de valoració 
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previstos, siga totalment efectiva. Expedients núm. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 17, 18, 24, 31, 36, 37, 40. 

 Sobre aquest aspecte algunes conselleries han presentat 
al·legacions, i són especialment detallades les de la Conselleria 
d'Hisenda i Model Econòmic, la lectura íntegra de les quals és 
recomanable. 

b) Pel que fa al pagament de les factures, la gran part dels proveïdors 
de la mostra estan adscrits al sistema de confirming, i resulta 
aplicable el que hem indicat en informes anteriors relatiu al 
compliment del termini de pagament de l'article 216 del TRLCSP. 
El termini de 120 dies previst en el conveni, amb caràcter general, 
per a les ordres de pagament de les trameses, és superior al que 
indica l'article 216.4 del TRLCSP. Això comporta que tots els 
pagaments de factures comercials que es tramiten per aquest 
procediment de confirming, tenen un termini que supera el màxim 
legal aplicable, si bé el sistema ofereix als creditors la possibilitat 
d'anticipar el cobrament dels seus deutes dins del termini legal, 
amb una deducció per descompte comercial. Les despeses 
financeres corresponents a aquestes bestretes corren a càrrec dels 
creditors. 

Expedient núm. 1 

a) Els PCAP contenen un criteri de valoració quantificable per judici 
de valor que és indeterminat, ja que indica que es valorarà ... 
l'aportació de mitjans materials no aplegats en els altres criteris. És en 
l'informe tècnic que valora aquest criteri on s'especifiquen els 
aspectes que cal valorar i la seua puntuació. Aquesta informació 
és la que deuria figurar en els PCAP. Article 150 del TRLCSP. 

b) L'informe del servei jurídic sobre els PCAP és merament descriptiu 
del contingut i les característiques, no indica si és favorable o 
desfavorable quant a la seua legalitat. 

 Sobre aquest aspecte, la Conselleria al·lega que no hi ha cap 
precepte normatiu que establisca l'obligatorietat que els informes 
jurídics continguen una valoració específica de "favorable o 
desfavorable". Quant a això, la Sindicatura considera que seria 
més adequat que l'informe jurídic sobre els plecs de contractació 
continga no sols una descripció dels dits documents, sinó també 
una conclusió general sobre la seua legalitat. 

Expedient núm. 2 

a) Aquesta Sindicatura no ha pogut contrastar amb cap 
documentació contractual els preus que figuren en les factures 
presentades pel contractista. 



Informe sobre contractació. Exercici de 2014 

229 
 

b) L'informe del servei jurídic sobre els PCAP és merament descriptiu 
del contingut i les característiques, no indica si és favorable o 
desfavorable quant a la seua legalitat. 

Expedient núm. 3 

a) En la documentació preparatòria de l'expedient no hi ha 
constància adequada sobre la necessitat del contracte que 
s'executarà, ja que pel seu objecte i les dates de tramitació, 
considerem que podria haver sigut inclòs en l'expedient número 2. 

b) En els PCAP no consten els aspectes econòmics i tècnics que cal 
negociar, requerits per l'article 176 del TRLCSP. 

c) L'informe del servei jurídic sobre els PCAP és merament descriptiu 
del contingut i les característiques, no indica si és favorable o 
desfavorable quant a la seua legalitat. 

d) No consta la documentació relativa a la devolució de la fiança. 

Expedient núm. 4 

a) Si bé l'expedient s'ha tramitat d'emergència, no s'ha complit el 
termini d'un mes previst en l'article 113.1.e) del TRLCSP entre 
l'inici de la seua execució —març de 2014, segons consta en la 
primera certificació— i l'adopció de l'acord de tramitació, octubre 
de 2013. 

b) No consta en l'expedient la publicitat de la formalització del 
contracte en el DOCV (article 154.2 del TRLCSP), ni la constitució 
per part del contractista de la fiança definitiva prevista en l'article 
TRLCSP. 

Expedient núm. 8 

a) No consta la presentació ni l'aprovació del programa de treball 
requerides pels PCAP. 

Expedient núm. 9 

a) No consta la presentació ni l'aprovació del programa de treball 
requerit pels PCAP. 

b) En l'execució del contracte s'han produït dos reajustos 
d'anualitats. En el primer reajustament s'incrementa l'anualitat de 
2017 i disminueix les de 2015 i 2016; en el segon reajustament, 
aprovat en gener de 2015, s'incrementa l'anualitat 2014 a càrrec de 
les de 2016 i 2017, per a dotar mensualitats de setembre, octubre i 
novembre de 2014, fet que indica que el contracte es va executar 
sense crèdit durant aquests mesos de 2014. 
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Expedient núm. 10 

a) Els plecs consideren quatre criteris de valoració tècnica de l'oferta, 
i assignen cinc punts sobre un total de quaranta a un, denominat 
"Millores de manteniment", que està descrit d'una forma 
indeterminada i que esmenta aspectes que es valoren en altres 
tres criteris. 

Expedient núm. 11 

a) Els requisits mínims de solvència que ha de reunir l'empresari, no 
s'indiquen en l'anunci de licitació ni estan especificats en els plecs 
del contracte, fets que incompleixen l'article 62 del TRLCSP. Quant 
això, hi ha un informe tècnic de la conselleria que conclou 
favorablement sobre la solvència de l'adjudicatari, i en el qual es 
considera que la xifra de negocis de l'empresa, que no arriba als 
400.000 euros durant els tres últims tres anys, és suficient per a 
enfrontar la inversió del contracte, que és al voltant de 5.000.000 
d'euros. Al parer d'aquesta Sindicatura, dita conclusió no resulta 
coherent. D'altra banda no queda justificat el fet que l'informe 
tècnic s'emeta amb posterioritat, en concret de quatre mesos, a la 
de l'acta de qualificació que proposava a l'empresa adjudicatària. 

b) No consta en l'expedient la presentació per part del contractista 
del projecte de construcció en el termini requerit pel contracte. 

Expedient núm. 12 

a) No consta la presentació ni l'aprovació del programa de treball 
requerit pels PCAP. 

Expedient núm. 13 

a) No consten en els PCAP els aspectes tècnics i econòmics que s'han 
de negociar, requerits per l'article 176 del TRLCSP. 

b) No consta en l'expedient l'acta de de comprovació de replanteig, el 
programa de treball ni el pla de seguretat i salut. 

Expedient núm. 14 

a) El nomenament dels membres de la mesa de contractació es 
realitza sense determinar les persones o càrrecs concrets, fet que 
no possibilita la possible recusació de l'article 319 del TRLCSP 
(equivalent a l'article 294 de la Llei 30/2007). 

b) No consta la publicació de la formalització en els diaris oficials 
requerida per l'article 154.2 del TRLCSP. 
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Expedient núm. 15 

a) Expedient tramitat a l'empara del Decret Llei 1/2009, de 20 de 
febrer, del Consell, que establia que els expedients de contractació 
per tramitar, tindrien el caràcter d'urgent. No obstant això, 
l'expedient s'ha tramitat de manera ordinària, si bé des de l'inici i 
fins a la formalització del contracte han transcorregut més de tres 
anys, sense que hi conste cap documentació que en justifique el 
retard. 

b) El nomenament dels membres de la mesa de contractació es 
realitza sense determinar les persones o càrrecs concrets, fet que 
no possibilita la possible recusació de l'article 319 del TRLCSP 
(equivalent a l'article 294 de la Llei 30/2007). 

c) Les millores proposades per l'adjudicatari que van ser valorades 
en els criteris d'adjudicació, no s'expressen en el contracte, ni 
tampoc les possibles penalitats previstes en l'article 150.6 del 
TRLCSP. 

d) La resolució d'adjudicació no s'adequa al que estableix l'article 151 
del TRLCSP (equivalent al 135.4 de la Llei 30/2007), quant a la 
motivació i els extrems que ha de contenir. 

e) Encara que el termini d'execució oferit per l'adjudicatari és de 9,6 
mesos, tant en el contracte com en les certificacions s'indica que 
es de dotze mesos, sense que hi conste cap justificació. 

f) No consta en l'expedient: la documentació relativa a la 
personalitat jurídica de les empreses que conformen l'UTE; la 
documentació de la solvència (classificació) de les empreses que 
conformen l'UTE; l'acta de comprovació de replanteig; el programa 
de treball que el contractista ha de presentar d'acord amb els 
PCAP. 

Expedient núm. 16 

a) No consta la publicació de la licitació (article 142.1 del TRLCSP) ni 
de la formalització (article 154.2 del TRLCSP) en el BOE. 

Expedient núm. 19 

a) Adjudicat pel procediment negociat sense publicitat a l'empresari 
del contracte principal (menjars de pacients), no estan justificats 
en l'expedient els requisits de l'article 174.b) que habilitarien tal 
procediment, relatius a les circumstàncies no previstes per a 
executar el servei tal i com estava descrit en el contracte principal. 
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b) L'Advocacia General de la Generalitat, en el seu informe sobre 
l'expedient considera que caldria especificar la norma que incloga 
l'obligació de pagament per part de la Generalitat del servei de 
menjars del personal de guàrdia. 

Expedient núm. 20 

a) El nomenament de la mesa de contractació no ha sigut publicat en 
el perfil de contractant, requerit per l'article 21.4 del Reial Decret 
817/2009. 

Expedient núm. 21 

a) El plec de prescripcions tècniques conté clàusules que han de 
figurar en el PCAP com la manera d'acreditar la solvència tècnica. 
S'incompleix l'article 68.3 del RGLCSP. 

b) S'incompleix el termini de dos mesos fixats per a adjudicar el 
contracte establit en els PCAP. 

Expedient núm. 22 

a) No consta en l'expedient la documentació següent: acta de 
comprovació de replanteig; presentació per part del contractista i 
aprovació per l'òrgan de contractació del programa de treball, 
(article 144 del RGLCSP). 

Expedient núm. 24 

a) Per a la presentació d'ofertes s'estableix un termini de 36 dies des 
de l'enviament de l'anunci de licitació al DOUE, quan haurien 
d'haver sigut de 52 dies si s'havia aplicat correctament el que 
regula l'article 159.1 del TRLCSP. 

b) Els PCAP consideren un criteri de valoració denominat 
"característiques tècniques", de manera indeterminada, ja que no 
indiquen els aspectes tècnics concrets per valorar. Posteriorment, 
l'informe tècnic de valoració ha considerat com a determinants 
certs aspectes que no figuraven en els PCAP. 

c) S'ha incomplit en tres mesos el termini d'execució del contracte, 
sense que conste en l'expedient la documentació que justifique el 
retard, als efectes de l'article 212.2 del TRLCSP en relació amb les 
possibles penalitats que s'han d'imposar al contractista. 

Expedient núm. 30 

a) No consta en l'expedient la publicitat de la formalització dels 
acords marc en els diaris oficials. 
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b) En el contracte no s'esmenta l'import màxim del compromís 
econòmic de l'Administració, quan fa referència a l'adquisició de 
productes per preus unitaris, segons el que requereix l'article 
71.6.b) del RGLCSP. 

Expedient núm. 31 

a) Les causes que van motivar la tramitació d'urgència pogueren 
haver sigut previstes amb la suficient antelació per a la tramitació 
ordinària. 

Expedient núm. 33 i 34 

a) No consta en els expedients la fiscalització de l'adjudicació ni de 
la formalització, segons el que requereix la normativa reguladora 
de la fiscalització de la despesa. 

b) No consta que el contractista haja subscrit la pòlissa 
d'assegurança requerida pels PCAP. 

Expedient núm. 36 

a) La formalització del contracte es realitza sense que 
transcórreguen els 15 dies des de la notificació als licitadors de la 
resolució d'adjudicació. Article 156.3 del TRLCSP. 

b) No consta que el contractista haja subscrit la pòlissa 
d'assegurança requerida pels PCAP. 

Expedient núm. 39 

a) No consta en l'expedient la fiscalització de l'adjudicació ni de la 
formalització, segons el que requereix la normativa reguladora de 
la fiscalització de la despesa. 

b) No consta que el contractista haja subscrit la pòlissa 
d'assegurança requerida pels PCAP. 

Expedient núm. 40 

a) L'expedient no conté la declaració d'urgència degudament 
justificada per part de l'òrgan de contractació, requerida per 
l'article 112.1 del TRLCSP. 

Expedient núm. 41 

a) En cap document de l'expedient queda constància sobre els 
aspectes econòmics i tècnics establits en els plecs. 
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b) No consta la publicitat de la formalització del contracte (article 
154.2 del TRLCSP). 

c) Si bé el contracte es formalitza el 18 de juliol de 2014, no hi ha 
constatació que se n'haja iniciat l'execució, ni cap explicació. 

Expedient núm. 42 

a) Si bé el contracte es formalitza el 6 de novembre de 2014, no hi ha 
constatació que se n'haja iniciat l'execució, ni cap explicació. 

Expedient núm. 44 

a) Els PCAP consideren un criteri automàtic per mitjà d'una fórmula 
que atorga major puntuació  en funció del nombre d'unitats que 
sobrepassen les quantitats estipulades en l'objecte del contracte; 
aquest criteri no es considera adequat, ja que afecta la precisió de 
les necessitats que pretenen cobrir-se, segons requereix l'article 
22.1 del TRLCSP. 

5.4 Seguiment de contractes formalitzats en exercicis anteriors 

La mostra revisada figura en el quadre 7. 

Expedient CNMY12/DGPEIE/36 

S'ha modificat el contracte per a ampliar en un mes el termini del 
període estival , amb el consegüent reforç d'helicòpters. 

A més de l'excepció indicada en l'apartat 4 de l'Informe, sobre la dita 
modificació cal dir el següent: 

a) Els PCAP del contracte estableixen que no pertoca la modificació, 
perquè la realitzada cal qualificar-la com a no prevista, si bé les 
causes que l'han originat (la sequera i les altes temperatures), 
podrien haver sigut adequadament previstes. 

b) La tramitació per a la modificació s'inicia amb cert retard, el 2 de 
juliol de 2014, una vegada començat el període estival previst en el 
contracte (el 16 de juny). 

c) La modificació ha comportat un import de 384.090 euros que s'han 
imputat al pressupost de 2014 amb un expedient de resarciment. 

d) No consta que s'haja reajustat la garantia del contracte, requerida 
per l'article 99.3 del TRLCSP. 

e) Aquesta modificació no ha sigut proposada per a l'eny 2015 tot i 
que les raons que la justificaren continuen en el dit exercici. 
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Liquidacions dels contractes d'assistència sanitària integral 

L'objecte de la revisió ha sigut verificar el compliment de presentar 
liquidacions anuals d'acord amb el que estipulen els contractes i en els 
PCAP, i tal efecte s'ha sol·licitat la informació corresponent a la 
Conselleria de Sanitat. 

En el quadre següent es mostra el resum de la contestació rebuda de la 
Conselleria respecte a les liquidacions que estan pendents d'aprovació 
(PA) o en tràmit (TR): 

 

Liquidacions pendents d'aprovació o en tràmit 

Exercicis 86/2003 87/2003 822/2004 555/2006 700/2006 

2008 PA - - - - 

2009 PA - PA PA - 

2010 PA - PA PA TR 

2011 PA - PA PA TR 

2012 PA - PA PA TR 

2013 TR PA PA PA TR 

2014 TR PA PA PA TR 

Quadre 9 

De la informació aportada per la Conselleria de Sanitat, podem concloure 
que, igual que en exercicis anteriors, es produeix un retard molt 
significatiu en la confecció de les liquidacions anuals en tots els 
contractes de concessió, ja que el termini establit en els PCAP per a 
realitzar aquestes liquidacions és, com a màxim, el 31 de març de l'any 
següent al qual corresponen. En els expedients no consten les causes i 
imputabilitats dels retards. 

Sobre aquest aspecte, el conseller de Sanitat de l'exercici auditat, ha 
al·legat que, al seu parer, han sigut dues les causes dels retards en 
l'aprovació de les liquidacions anuals: per una part el principi de no 
compensació i, de l'altra, l'alteració de les condicions originals del 
contracte. 

Les conclusions sobre l'anàlisi comptable de les dites liquidacions es 
comentaran en l'informe sobre el Compte de l'Administració de 2014. 
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5.5 Contractes menors 

5.5.1 Regulació i informació disponible 

A més d eles disposicions aplicables del TRLCSP, són important les dues 
autonòmiques següents: 

- L'Ordre 11/2013, que disposa que l'obligació de comunicar al ROCG 
els contractes d'obres i de concessió d'obres superiors a 9.000 
euros i de la resta de contractes superiors a 3.000 euros. 

- La Llei 5/2013, que estableix l'obligació de sol·licitar tres 
pressupostos per als contractes menors d'obres d'import igual o 
superior a 30.000 euros i per a tota la resta d'import igual o 
superior a 6.000 euros, i adjudicar-los als de menor preu. 

D'acord amb la informació aportada pel ROCG el 2 de juliol de 2015,el 
resum dels contractes menors comunicats per les conselleries, amb les 
xifres expressades en milions d'euros, són els següents: 

 

Conselleria 
Obres Serveis Submin. Altres Totals 

 Imports Nombre Import 

Presidència, Agric., Pesca, Alim. i Aigua  0,2  0,7  0,3  0,0 105 1,2 

Hisenda i Administració Pública  0,1  1,5  0,2  0,0 139 1,8 

Infraestruc., Territori i Medi Ambient  0,7  2,1  0,2  0,0 201 3,0 

Educació, Cultura i Esport  4,3  1,1  0,2  0,0 296 5,6 

Sanitat  2,3  2,8  18,2  0,0 2.427 23,3 

Economia, Indústria, Turisme i Ocupació  0,0  0,3  0,0  0,0 46 0,3 

Benestar Social  0,9  0,7  1,5  0,0 289 3,1 

Governació i Justícia  0,1  0,3  0,4  0,0 71 0,8 

Total   8,5  9,5  21,0  0,0 3.574 39,0 

Quadre 10 

Segons les dades del ROCG, les conselleries han comunicat un total de 
3.574 contractes menors efectuats durant 2014, per un total de 39,0 
milions d'euros. La major part d'aquests contractes, el 67,9%, correspon a 
la Conselleria de Sanitat, que representa el 59,6% de l'import total. Unes 
altres conselleries significatives en la comunicació de contractes menors 
són les de Benestar Social i la d'Educació, Cultura i Esport. 

Per a interpretar adequadament les dades anteriors, és important 
considerar, tal com hem indicat en apartats anteriors, que les dades que 
figuren en el ROCG no són fiables ni completes, ja que les proves 
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realitzades, que comenten tot seguit, han posat de manifest que els 
centres gestors no comuniquen al dit Registre tots els contractes menors 
susceptibles d'inscripció. 

La revisió dels contractes menors s'ha realitzat, com en exercicis 
anteriors, en una mostra de centres que han sigut quatre hospitals que 
depenen de la Conselleria de Sanitat i quatre conselleries. 

5.5.2 Revisió en els hospitals 

Els quatre hospitals seleccionats per a la revisió han sigut: 

- Hospital La Fe de València 
- Hospital Clínic de València 
- Hospital General d'Alacant 
- Hospital General de Castelló 

Les proves realitzades han posat de manifest que continuen vigents les 
observacions i constatacions que es comenten en els últims informes de 
fiscalització, pel que fa a la gestió dels centres hospitalaris i que hem 
inclòs com a excepcions en l'apartat 4 de l'Informe. 

Unes altres observacions de la fiscalització en els centres revisats les 
resumim a continuació: 

a) La gran part dels contractes menors corresponents a les despeses 
de funcionament, sobretot de tractament successiu, s'han pagat per 
caixa fixa, i en alguns casos per import superior als 12.020 euros, 
que és límit establit per l'Ordre reguladora de les caixes fixes. 

b) En gran part dels expedients de contractes menors, principalment 
els pagats per caixa fixa, no consten les factures requerides per 
l'article 111 del TRLCSP. 

5.5.3 Revisió en les conselleries 

A més de la Conselleria de Sanitat en què hem revisat la mostra 
d'hospitals de l'apartat anterior, les conselleries seleccionades han sigut 
les dues de major volum de contractació menor segons les relacions 
certificades (quadre 11), més dues conselleries més, on hem revisat 
operacions contractuals tramitades per caixes fixes. Les quatre 
conselleries han sigut: 

- Educació, Cultura i Esport 
- Benestar Social 
- Hisenda i Administracions Públiques 
- Governació i Justícia 
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Els aspectes més importants que s'han posat de manifest en les proves 
realitzades són també similars a les dels anys anteriors i figuren com a 
excepcions en l'apartat 4 de l'Informe. 

Unes altres observacions de la fiscalització en les conselleries revisades 
les resumim a continuació: 

a) En la Conselleria de Benestar Social, quatre contractes de la 
mostra tenen per objecte realitzar tasques pròpies de 
l'Administració Pública, l'exercici del qual es trobaria reservat a 
personal funcionari i que a més a més es contracten 
recurrentment tots els anys. Aquests contractes tenen un import 
màxim legal establit per a la tramitació menor o molt pròxim. No 
hi ha constatació documental que acredite la manera en què s'han 
determinat els preus. 

b) En la Conselleria de Governació i Justícia no constava l'aprovació 
de la despesa en trenta-tres justificants revisats d'operacions de 
caixa fixa, i en altres dues operacions, la conformitat de la 
recepció del servei o subministrament facturat. 

5.6 Morositat en les operacions comercials 

La revisió del compliment per part de l'Administració de la Generalitat 
de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials i les seues modificacions 
posteriors, principalment per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, ha posat de 
manifest els aspectes importants següents: 

Pel que fa al termini de pagament establit en l'article 216.4 del TRLCSP, 
s'ha incomplit en un percentatge important de les operacions revisades, 
tal com hem indicat en l'apartat 5.3 anterior. 

La IGG, en compliment del que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 
de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període 
mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques, 
publica en el seu portal web la informació relativa als períodes mitjans 
de pagament mensuals, des de setembre de 2014, tant els globals de la 
Comunitat Valenciana com els individuals de cada entitat. 

Quant a l'Administració de la Generalitat durant l'últim trimestre de 
2014, les dades publicades respecte els períodes mitjans de pagament, en 
dies, són els següents: 
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Administració de la G. Setembre Octubre Novembre Desembre 

Període mitjà de pagament 76,01 85,03 97,01 85,62 

Font: portal de la IGG 

Quadre 11 

L'anàlisi de les dades del quadre anterior posa de manifest que els 
períodes mitjans de pagament a proveïdors de l'Administració de la 
Generalitat, són molt superiors al termini de pagament previst en 
l'article 216.4 del TRLCSP que, amb caràcter general es de trenta dies. 
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Seguiment de les recomanacions 
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En l’apartat 4 del present Informe sobre el compliment de la legalitat, 
s'han descrit els fonaments de l'opinió amb excepcions respecte dels 
quals els responsables de l'Administració de la Generalitat han d’adoptar 
mesures correctores per a evitar que es tornen a produir en exercicis 
futurs. 

D'altra banda, en l'apartat 7 de l'Informe detallem les recomanacions 
derivades de la fiscalització de l'exercici de 2014. 

A més a més, l'annex II conté un detall d'aquelles observacions que no 
afecten l'opinió de l'auditoria de compliment de la legalitat, i que la 
Sindicatura considera que poden resultar d'interès als destinataris i 
usuaris del present Informe de fiscalització. 

Quant a les recomanacions proposades en informes d'exercicis anteriors 
sobre el Compte de l'Administració, es considera oportú mantenir-ne les 
següents: 

a) El pressupost inicial ha de contenir la consignació de crèdits 
suficient i adequada de totes les despeses previsibles i ineludibles, 
calculats de forma realista. 

 En particular, cal dotar la Conselleria de Sanitat dels crèdits que 
s’ajusten a la realitat prevista, de manera que els responsables dels 
diferents centres disposen d’una eina fonamental per a la gestió 
econòmica, la utilitat de la qual està actualment desvirtuada pels 
desfasaments existents que dificulten l’aplicació dels principis de 
legalitat, economia, eficiència i eficàcia. 

b) Els documents publicats en el perfil de contractant s’haurien de 
signar electrònicament per a millorar les garanties previstes en el 
TRLCSP i en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels 
Ciutadans als Serveis Públics, respecte a l'autenticitat i integritat 
dels documents electrònics publicats. 

c) Pel que fa als contractes menors: 

- Reduir el seu volum i, en particular, les adquisicions 
realitzades per compra directa, sobretot els productes 
farmacèutics, tramitar els corresponents expedients de 
contractació i acomplir adequadament el TRLCSP. 

- Millorar els procediments dels centres en relació amb 
l'adequat registre, control i seguiment d'aquest tipus de 
contractes i implantar a tal efecte una aplicació informàtica 
que registre correlativament tots els expedients tramitats com 
a contractes menors. 



Informe sobre la contractació. Exercici de 2014 

242 
 

d) La Llei 15/2010, estableix per a les societats l'obligació de publicar 
en la memòria dels comptes anuals la informació sobre els 
terminis de pagament a proveïdors, qüestió que ha sigut 
desenvolupada per la Resolució de l'ICAC, de 29 de desembre de 
2010. Si bé aquesta disposició no és obligatòria per a les 
administracions públiques subjecte al PGCP, recomanem que 
s'aplique en la memòria del Compte de l'Administració. 

 



 

 

 

 

ANNEX IV 

Al·legacions presentades pel comptedant 

 

































































































































































 

 
 

 

 

 

 

ANNEX V 

Informe sobre les al·legacions presentades 

 



 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE CONTRATACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
GENERALITAT. EJERCICIO 2014. 

ALEGACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

Primera alegación 

Comentarios: 

Presidencia alega que, al no detallarse en el informe los contratos en los 
que se ha producido esta circunstancia, no puede dar una respuesta 
concreta a este incumplimiento. 

Al respecto, debe señalarse que dicha salvedad está adecuadamente 
detallada en el apartado 5.1 del Anexo 2 del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Se indica, al igual que en la alegación anterior, que al no detallarse en el 
informe los contratos en los que se ha producido esta circunstancia, no 
se puede dar una respuesta concreta a este incumplimiento. 

Al respecto, debe considerarse que la salvedad del informe no se refiere a 
la inexistencia de justificación de la elección de los criterios, sino que 
con carácter general esta justificación no es adecuada. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Respecto al objeto del contrato, la alegación es meramente informativa y 
no altera el hecho de que el contrato no contemplase un objeto 
determinado tal como requiere el artículo 86.1 del TRLCSP. 

En cuanto al precio, la propia alegación indica que “consistirá” en un 
porcentaje de descuentos ofrecidos sobre las tarifas oficiales y que los 
honorarios de las empresas licitadoras “estarán” incluidos en los 



 

descuentos, argumentos que no hacen sino ratificar las conclusiones del 
informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación indica que se tendrá en cuenta para las siguientes 
licitaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Se alega que la fórmula utilizada está informada por la Abogacía y 
fiscalizada por la Intervención Delegada. Al respecto debe indicarse que 
estos trámites no son desconocidos para la Sindicatura en la fiscalización 
de los expedientes, pero lo que esta Institución destaca en su informe es 
una característica de la fórmula que debería ser revisada y tenida en 
cuenta para la efectiva ponderación de la oferta económica.  

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación es informativa y termina indicando que se tendrán en 
cuenta las incidencias señaladas para nuevas licitaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 



 

Séptima alegación 

Comentarios: 

Se alega que no existe ningún precepto normativo que establezca la 
obligatoriedad de que los informes jurídicos contengan una valoración 
específica de “favorable o desfavorable”. 

Efectivamente, si existiera esa obligación normativa, el hecho constatado 
por la Sindicatura habría sido incluido en el apartado 4 del Informe, 
dedicado a los incumplimientos de legalidad. Sin embargo, a juicio de 
esta Institución sería más adecuado que el informe jurídico sobre los 
pliegos de contratación, como tal informe que es, contenga no solo una 
descripción de dichos documentos, sino también una conclusión general 
sobre la legalidad de los mismos.   

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente texto en el párrafo b) del expediente nº1: 

Sobre este aspecto la Conselleria alega que no existe ningún 
precepto normativo que establezca la obligatoriedad de que los 
informes jurídicos contengan una valoración específica de 
“favorable o desfavorable”.  Al respecto, la Sindicatura considera 
que sería más adecuado que el informe jurídico sobre los pliegos de 
contratación contenga no solo una descripción de dichos 
documentos, sino también una conclusión general sobre la 
legalidad de los mismos.   

Octava alegación 

Comentarios: 

En la alegación se informa que todos los precios figuran en los planes de 
medios elaborados por el contratista y aprobados por la conselleria.  

Al respecto cabe indicar que los mencionados “planes de medios” no se 
mencionan en los pliegos ni en el contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Novena alegación 

Comentarios: 

Respecto a la necesidad del contrato a celebrar (señalado como nº 3 en el 
informe), la propia alegación reconoce que al mismo tiempo se estaba 
licitando el contrato general (señalado como nº 2), y aun cuando cita los 



 

informes jurídicos y fiscal, nada indica sobre la adecuada constancia de 
las actuaciones preparatorias que debieron justificar la necesidad del 
contrato, que es la observación que señala la Sindicatura. 

En cuanto a los aspectos económicos y técnicos, es conveniente señalar 
que no debe confundirse los criterios a valorar del artículo 150 del 
TRLCSP, que son los que mencionan los pliegos, con los aspectos a 
negociar regulados en el 176 del TRLCSP, que no constan. 

Finalmente, se indica que la devolución de la fianza se ha realizado por 
resolución de fecha 15 de octubre de 2015, pero no se aporta documento 
que acredite tal alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Décima alegación 

Comentarios: 

Aunque se aporta un acta de inicio de los trabajos fechada el 30 de 
octubre de 2013, la primera certificación obrante en el expediente 
acredita que la ejecución real se inició en marzo de 2014. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Respecto a la publicidad de la formalización, se alega que no se 
consideró preceptiva aunque se tendrá en cuenta en lo sucesivo. 

En cuanto a la garantía, el artículo 95 del TRLCSP contempla que se podrá 
eximir cuando se justifique adecuadamente en los pliegos, requisito que 
no consta en este expediente. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 



 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación informa sobre las medidas adoptadas en 2014 para mejorar 
la comunicación de contratos al Registro. La efectividad de dichas 
medidas se comprobará, en su caso, en próximas fiscalizaciones. 

También se pide que la Sindicatura indique las consellerias y contratos 
qué incumplen el plazo. Al respecto, debe señalarse que dicha 
información figura en el Registro de Contratos, fuente utilizada por la 
Sindicatura para la extracción de los datos. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La Conselleria reproduce la alegación que realizó al borrador del Informe 
del ejercicio 2013 sobre esta misma cuestión, y que esta Sindicatura 
recomienda, al igual que en dicha ocasión, su lectura íntegra. 

A modo de resumen, la alegación explica la ponderación de los criterios y 
los dos métodos que la Administración utiliza para valorar los precios 
ofertados en una licitación, concluyendo que ambos sistemas pueden 
considerarse conformes con lo dispuesto en la legislación de contratos. 

La Sindicatura, tal como indicó en el informe sobre la alegación 
presentada en el ejercicio anterior, ha seguido el razonamiento del punto 
18.3 del apartado I A) de la sección 802 del Manual de fiscalización: 

 “La fórmula económica debe permitir, de una manera razonable, que la importancia 

relativa concedida en el pliego a la oferta económica, en relación con los otros criterios de 

valoración previstos, sea efectiva. Ejemplo: se desvirtúa la importancia relativa de la oferta 

económica, si se contempla una fórmula de valoración que hace muy difícil alcanzar la 

puntuación máxima y/o la puntuación mínima (0 puntos)” 

La utilización de la fórmula matemática inversamente proporcional 
entre la puntuación otorgada y la oferta realizada, produce que las 
ofertas que no tienen ninguna baja obtengan puntos, con lo que el 
porcentaje que supone el criterio precio con respecto al resto se ve 
reducido. 

 



 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase al párrafo objeto de la alegación: 

tal como requiere el artículo 150 del TRLCSP, si bien en la práctica esta 
circunstancia podrá tener o no un efecto distorsionador en la 
valoración final, en función de las circunstancias de cada contrato. 

Y se añade: 

Sobre este aspecto algunas consellerias han presentado alegaciones, 
siendo especialmente detallada la de la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico, cuya lectura íntegra es recomendable. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La Conselleria aporta la documentación que se detallaba en la incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia al expediente nº 7. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Menciona que la Junta Superior de Contratación Administrativa 
recomienda lo mismo que la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La Conselleria informa que convocará una sesión de trabajo para acotar 
las necesidades derivadas de la recomendación de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 



 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación menciona que se refiere a la recomendación b.2) del Anexo 
3, pero debe tenerse en cuenta que en el informe definitivo todas las 
recomendaciones del ejercicio 2014 figuran en el apartado 7. 

Se alega que los procedimientos de comunicación se hallan regulados en 
la Orden 11/2013 y mediante circulares de la Junta Superior de 
Contratación Administrativa, por lo que no se comparte la 
recomendación de mejorar los procedimientos de gestión, sino que se 
debe concienciar a las Unidades de Contratación de la comunicación en 
tiempo de todos los contratos. 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

La recomendación queda redactada como sigue: 

b.2) Los órganos de contratación de las consellerias deben adoptar 
las medidas adecuadas para que la comunicación de los datos 
de los contratos al ROCG, y a la Sindicatura de Comptes, sea 
completa y adecuada en tiempo y forma. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La Conselleria informa que dará inmediato traslado de la recomendación 
a la Dirección General de la Abogacía General de la Generalitat. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación señala que la declaración de urgencia figura en el acuerdo 
de iniciación del expediente, que adjunta. Revisada dicha 
documentación, se observa  que la urgencia se justifica en la inminente 



 

terminación del contrato en vigor y en los plazos de tramitación 
establecidos en la normativa de contratación. 

Cabe señalar que ambas circunstancias pudieron ser oportunamente 
consideradas por el órgano de contratación con tiempo suficiente para 
iniciar la tramitación mediante procedimiento ordinario y no de 
urgencia. 

Consecuencias en el Informe: 

La incidencia del expediente nº 40 queda redactada como sigue: 

a) La declaración de urgencia realizada por el órgano de contratación 
no se ajusta a los criterios del  artículo 112.1 del TRLCSP. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Apartado a). Se indica que los PCAP contemplan como único criterio el 
precio. Pero la observación de la Sindicatura es que no consta en el 
expediente los aspectos que hayan sido objeto de negociación de dicho 
criterio. 

Apartado b). No hace referencia la alegación al cumplimiento de la 
publicidad en el DOCV, requerida por el artículo 154.2 del TRLCSP. 

Apartado c). Se incluye una explicación del estado actual de ejecución, 
pero sin aportar las facturas que la acrediten. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se aporta acta de comprobación del replanteo y de inicio de las obras, 
pero sin las facturas que acrediten la ejecución real. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 



 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación explica el criterio seguido por la Conselleria. Pero al 
respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 22 del TRLCSP establece 
que la idoneidad y extensión de las necesidades a cubrir objeto del 
contrato debe ser determinadas con precisión. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
 
 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE. 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación respecto al expediente nº 16 es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia al nº 16. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación respecto a los expedientes nº 15 y 16 es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia a los expedientes nº 15 y 16. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación justifica la valoración del precio, pero se observa que la 
fórmula aplicada no permite que la valoración sea totalmente efectiva. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación segunda de la CHME. 

 



 

Alegaciones cuarta y quinta 

Comentarios: 

En las resoluciones se observan miembros de la mesa cuyo 
nombramiento es indeterminado. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación menciona el expediente nº 14, que debe tratarse de un error 
por cuanto la incidencia aludida se refiere en el informe al nº 15. No 
obstante, la alegación reconoce que el contrato no recoge con detalle las 
mejoras ofrecidas por el contratista 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La alegación menciona el expediente nº 14, que debe tratarse de un error 
por cuanto la incidencia aludida se refiere en el informe al nº 15.  

Considerando pues que se trata de una errata, referenciando la alegación 
al expediente nº 15 es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el párrafo e) del expediente nº 15 del apartado 5.3 del Anexo 
2. 
 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES 
PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO. 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se remite a un escrito remitido en la fase de trabajo de campo en el que 
se justifica la valoración del precio, pero se observa que la fórmula 
aplicada no permite que la valoración sea totalmente efectiva. 



 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación segunda de la CHME. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La conselleria acepta la incidencia comentada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRA PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO. 

Alegación primera 

Comentarios: 

La lectura de la alegación pueda originar cierta confusión debido a que 
menciona el apartado 5.3.a del informe, pero en realidad contiene 
comentarios a distintas incidencias que figuran en varios apartados del 
informe, como son el apartado 4, letras b, c, d y f, y el apartado 5.3, letra 
a. 

No obstante, en todas ellas indica la conselleria que toma nota y da las 
instrucciones oportunas para próximas contrataciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación segunda 

Comentarios: 

Se indica que ya han reclamado la documentación y que se ha 
incorporado al expediente, pero no la aportan en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 



 

Alegación tercera 

Comentarios: 

Se indica, por una parte, que ya han reclamado la documentación y que 
se ha incorporado al expediente, pero no la aportan en la alegación, y por 
otra, se justifica los reajustes de las anualidades, pero sin combatir el 
comentario del informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación cuarta 

Comentarios: 

La alegación constata la incidencia comentada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación quinta 

Comentarios: 

La alegación constata las incidencias comentadas en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación sexta 

Comentarios: 

Se indica que ya han reclamado la documentación y que se ha 
incorporado al expediente, pero no la aportan en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación séptima 

Comentarios: 

La alegación comenta la incidencia señalada en la letra a), pero no la 
combate. Respecto a la b), indica que ya han reclamado la 



 

documentación y que se ha incorporado al expediente, pero no la 
aportan en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
 
 

ALEGACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS. 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación indica que es cierta la incidencia comentada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación manifiesta que la revisión de precios cumple con los 
artículos 89 y 90 TRLCSP y que la cláusula fue informada por la Abogacía 
de la Generalitat y fiscalizada sin reparos por la Intervención Delegada. 

La Sindicatura no comparte los argumentos de la alegación, por cuanto el 
sistema establecido incluye implícitamente una revisión ya que el precio 
se incrementa cada año, y no se cumplen los requerimientos de 
procedencia, límites y sistema establecidos en los artículos 89 y 90 del 
TRLCSP 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se manifiesta que en todos los expedientes referenciados (de la antigua 
conselleria de Bienestar Social) existe una fórmula para valorar la oferta 
económica, y que dicha fórmula, según resolución de la IGG, “no es 
contraria a las normas de contratación, al cumplir la condición de que las ofertas 
más económicas reciban más puntuación que las menos económicas”. 



 

La Sindicatura considera que la resolución de la IGG es correcta en lo que 
se refiere a la condición en ella mencionada. 

Sin embargo, debe indicarse que los PCAP de los expedientes alegados no 
contienen una fórmula expresada en términos matemáticos, sino que  
narran el método para valorar la oferta económica, y es en este punto 
donde se observa que para las ofertas cuyas bajas estén comprendidas 
en un determinado tramo, la puntuación a asignar no se deriva “de la 
mera aplicación de la fórmula establecida en los pliegos”, como requiere 
el artículo 150.2 del TRLCSP, puesto que se contempla una puntuación 
proporcional de forma indeterminada. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción del párrafo f) del apartado 4 del Informe, 
quedando como sigue: 

a) Los PCAP no contienen una fórmula expresada en términos 
matemáticos, sino que describen la metodología para valorar la 
oferta económica, y en ella se observa que para las ofertas cuyas 
bajas estén comprendidas en un determinado tramo, la puntuación 
a asignar no se deriva “de la mera aplicación de la fórmula 
establecida en los pliegos”, como requiere el artículo 150.2 del 
TRLCSP, puesto que se contempla una puntuación proporcional de 
forma indeterminada. Expedientes nº 11, 33, 34, 38, 39. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Se alega que no se percibe la falta de importancia de la oferta económica 
en relación al resto de criterios, y que la cláusula ha sido informada por 
la Abogacía de la Generalitat y fiscalizada sin reparos por la Intervención 
Delegada. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación segunda de la CHME. 

Alegaciones quinta y novena 

Comentarios: 

En ambas alegaciones se indica que los informes de fiscalización de la 
Intervención Delegada no se incorporan al expediente de contratación, 
debiendo constar en el expediente económico y contable.  



 

Al respecto conviene señalar que los expedientes de contratación deben 
ser completos para facilitar su gestión y control, ajustando su contenido 
mínimo a lo previsto en el artículo 109 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegaciones sexta, octava y décima 

Comentarios: 

Las tres alegaciones señalan que es el “responsable del contrato” quien 
debe recabar y comprobar la póliza de seguro, por lo que no consta en el 
expediente de contratación. 

Tal como se ha comentado en las alegaciones quinta y novena, los 
expedientes de contratación deben ser completos para facilitar su 
gestión y control. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

Se alega que dado que la notificación de la adjudicación a los licitadores 
se remite el 11 de febrero de 2014 y el contrato se formaliza el 28 de 
febrero se ha cumplido con el plazo de 15 días. 

Sin embargo, revisados los avisos de recepción obrantes en el 
expediente, se observa que las notificaciones fueron recibidas el 17 de 
febrero, por lo que no se ha cumplido el requerido plazo de 15 días. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
 

 

 

 

 



 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD 
PÚBLICA 

Alegaciones del Director General de Recursos Humanos y Económicos 

Primera alegación  

Comentarios: 

Se aporta la documentación referida a la incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el párrafo c) del expediente nº 21. 

Segunda alegación  

Comentarios: 

Se aporta el acta de comprobación de replanteo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime del párrafo a) del expediente nº 22 la referencia al acta de 
comprobación de replanteo. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se alega que el artículo 159.1 del TRLCSP está bien aplicado puesto que al 
haber un anuncio previo el plazo de 52 días se reduce a 36. 

Sin embargo, el anuncio de licitación en el DOUE se envió el 28 de mayo 
de 2014, y el anuncio previo se publicó el 21 de mayo, por lo que se 
incumple la condición establecida en el párrafo segundo del artículo 
159.1 del TRLCSP para reducir el plazo de presentación de ofertas de 52 a 
36 días. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 

 



 

Alegaciones del departamento de salud de Valencia La Fe 

Alegación única 

Comentarios: 

La alegación justifica los criterios de valoración incluidos en los PCAP, 
pero la incidencia del informe hace referencia a la fórmula utilizada para 
la valoración del precio. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegaciones del departamento de salud de Valencia Clínico/Malvarrosa 

Alegación genérica 

Comentarios: 

Consiste en varios comentarios a tres observaciones de carácter general 
que se realizan en el informe, que no hacen sino ratificar el contenido de 
las mismas. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación sobre el expediente nº 19 

Comentarios: 

Respecto a la incidencia a), se alega que existe un informe justificativo 
que detalla y justifica los requisitos, pero no lo aporta.  

En cuanto a la incidencia b), ratifica su contenido. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación sobre el expediente nº 20 

Comentarios: 

La alegación cita la incidencia del informe, sin comentarla. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 



 

 

ALEGACIONES DEL SR. D. MANUEL LLOMBART FUERTES. CONSELLER DE 
SANIDAD DURANTE EL EJERCICIO AUDITADO 

Primera alegación. Consideraciones previas  

Comentarios: 

En el apartado I, denominado “Consideraciones previas”, el Sr. Llombart 
realiza una descripción de las circunstancias por las que afirma que no 
puede realizar las alegaciones pertinentes. 

Al respecto debe indicarse que esta Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 60.2.b), párrafo segundo, del Reglamento de 
Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, ha remitido el borrador 
del informe al cuentadante para que éste formule las alegaciones que 
estime pertinentes, observando así las garantías previstas en su 
legislación específica, que es la que regula este trámite propio de un 
procedimiento que tiene naturaleza fiscalizadora y no administrativa. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación. Liquidaciones de los contratos de asistencia sanitaria 

Comentarios: 

El apartado II, denominado “Liquidaciones de los contratos de asistencia 
sanitaria integral”, hace referencia al segundo párrafo de la letra m) del 
apartado 4 del Informe, que dice lo siguiente: 

“Se producen retrasos significativos en la confección de las 
liquidaciones anuales en todos los contratos de concesión de 
asistencias sanitarias integrales, no constando en los expedientes 
las causas e imputabilidad de las demoras.” 

La incidencia anterior se comenta con más detalle en el apartado 5.4 del 
Anexo 2. 

El Sr. Llombart alega que han sido dos las causas de los retrasos en la 
aprobación de las liquidaciones anuales, y las explica: por una parte, el 
principio de no compensación, y por otra la alteración de las condiciones 
originales del contrato. 

Los argumentos de la alegación no afectan a la esencia del segundo 
párrafo de la letra m) del apartado 4 del Informe, por cuanto la revisión 
de los expedientes puso de manifiesto que en ellos no consta la 



 

documentación que acredite y justifique las causas e imputabilidad de 
las demoras.  

Por otra parte, el Sr. Llombart incluye en su alegación algunos datos 
sobre saldos de liquidaciones y de resarcimientos de cinco de estos 
contratos, pero indicando al mismo tiempo que “Sin acceso físico a estos  
expedientes resulta imposible conocer si las cantidades señaladas en estas 
alegaciones han sufrido algún tipo de variación o corrección.” 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente párrafo en el apartado 5.4 del Anexo 2: 

Sobre este aspecto, el conseller de Sanidad del ejercicio auditado ha 
alegado que, a su juicio, han sido dos las causas de los retrasos en 
la aprobación de las liquidaciones anuales: por una parte, el 
principio de no compensación, y por otra la alteración de las 
condiciones originales del contrato. 

 

 



INFORME DE  F ISCALITZACIÓ  DEL  COMPTE GENERAL 
DE  LA  GENERALITAT  

EXERC IC I  DE  2014  

 

Volum I Compte de l’Administració de la Generalitat  

Volum II Entitats autònomes 

Volum III Empreses públiques  

Volum IV Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Volum V  Consorcis de la Generalitat 

Annexos corresponents 

Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en les seues 
reunions dels dies 14 i 16 de desembre de 2015.  

València, 16 de desembre de 2015 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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