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1. ELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

Els organismes autònoms formen part del sector públic instrumental de 
la Generalitat. Són organismes públics que es regeixen pel dret 
administratiu i se'ls encomana, en règim de descentralització funcional i 
en execució de programes específics de l'activitat d'una conselleria, 
realitzar activitats administratives, de foment, de prestació o gestió de 
serveis públics. 

Per al desenvolupament de les seues funcions, els organismes autònoms 
disposaran dels ingressos propis que estiguen autoritzats a obtenir, així 
com de les restants dotacions que puguen percebre per mitjà dels 
pressupostos de la Generalitat. 

El règim jurídic dels organismes autònoms de la Generalitat ve 
determinat fonamentalment per la normativa que es relaciona a 
continuació: 

General / pressupostària 

- Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions (LHPSPIS). 

- Llei de la Generalitat 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos 
per a l'exercici 2015 (LPG2015). 

- Llei de la Generalitat 7/2014, de 22 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). 

Comptabilitat 

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

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

Subvencions 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
General de Subvencions. 

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

Contractació 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

- Articles 253 a 260, ambdós inclosos, del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. Aquests preceptes regulen el 
finançament privat, altres fonts de finançament i l'ordre 
jurisdiccional competent, en relació amb el contracte de concessió 
d'obres públiques. 

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

- Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen 
determinats preceptes del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. Fins que s'aprove el desplegament reglamentari de la 
nova Llei, seguirà en vigor, en la mesura que 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, per la qual es dicten les normes de 
funcionament i comunicació de dades al ROCG. 

- Ordre HAP/2425/2013, de 23 de desembre, per la qual es fan públics 
els límits dels diferents tipus de contractes a partir de l'1 de gener 
de 2014. 
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- Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes pel qual s'aprova la Instrucció relativa al subministrament 
d'informació sobre la contractació de les entitats del sector públic 
valencià, tant autonòmic com local. 

- Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es disposa la 
publicació de la Instrucció relativa al subministrament d'informació 
sobre la contractació de les entitats del sector públic valencià, tant 
autonòmic com local. 

Personal 

- El personal al servei dels organismes autònoms serà funcionari o 
laboral en els mateixos termes que els establits per a 
l'Administració de la Generalitat (article 154.4 de l'LHPSPIS). 

1.2  Règim econòmic i financer 

El règim econòmic i financer del sector públic de la Generalitat està 
regulat en l'LHPSPIS. El títol IX d'aquesta Llei considera el règim jurídic 
bàsic del sector públic instrumental, en el qual s'inclouen els organismes 
autònoms. 

La disposició transitòria tercera de l'LHPSPIS estableix que els 
organismes autònoms existents es regiran per la normativa vigent a 
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, fins que s'adapten a les previsions que 
hi conté. Aquesta adaptació es realitzarà mitjançant un decret del 
Consell a proposta de la persona titular de la conselleria d'adscripció, 
amb un informe previ favorable de la conselleria amb competències en 
matèria d'hisenda. Encara que es disposa que el procés d'adaptació 
culmine en el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor de la 
Llei, el termini ha estat ampliat fins al 31 desembre 2016 per la disposició 
transitòria primera de la Llei 11/2015, de 29 desembre, de Pressupostos 
de la Generalitat per a l'exercici 2016. 

Règim pressupostari 

Es recull en el títol II de l'LHPSPIS. Els organismes autònoms estan 
sotmesos al règim pressupostari que, amb caràcter general, és aplicable a 
l'Administració de la Generalitat. 

El pressupost de despeses dels subjectes que conformen el sector públic 
administratiu té caràcter limitador i vinculant. 

Règim de control intern 

La Intervenció General de la Generalitat (IGG) exerceix el control intern 
de la gestió econòmica i financera del sector públic de la Generalitat, 
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d'acord amb el que regula el títol VI de l'LHPSPIS. Aquest control es 
realitza mitjançant l'exercici de la funció interventora, el control financer 
i l'auditoria pública. 

L'article 96.1 estableix que l'IGG elaborarà els següents plans anuals, en 
els quals s'inclouran les actuacions que cal realitzar durant el 
corresponent exercici i el seu abast: Pla Anual de Control Financer 
Permanent, Pla Anual de Control Financer de Subvencions, Pla Anual 
d'Auditories del Sector Públic i Pla Anual d'Auditories de Fons 
Comunitaris. 

La funció interventora té per objecte controlar, abans que siguen 
aprovats, els actes, documents i expedients de l'Administració de la 
Generalitat i els seus organismes autònoms que impliquen el 
reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els 
ingressos i pagaments que se'n deriven, i la inversió o aplicació en 
general dels seus fons públics, per tal d'assegurar que la seua gestió 
s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas. El Consell, a proposta 
de l'IGG, pot acordar de forma motivada l'aplicació del control financer 
permanent en substitució de la funció interventora en els organismes 
autònoms dependents. 

Règim comptable 

La comptabilitat del sector públic de la Generalitat està regulada en el 
títol VII de l'LHPSPIS. 

Els organismes autònoms estan subjectes al règim de comptabilitat 
pública, fet que comporta, entre altres obligacions, la de retre comptes de 
les respectives operacions, siga quina siga la seua naturalesa, a la 
Sindicatura de Comptes mitjançant l’IGG. 

Les entitats del sector públic administratiu han d'aplicar els principis 
comptables que preveu l'article 127 de l'LHPSPIS, així com els del Pla 
General de Comptabilitat Pública (PGCP). Tanmateix, la disposició 
transitòria segona estableix que, fins que no s'aprove l'adaptació del Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCPG) al contingut 
d'aquesta Llei, s'aplicaran els principis i normes de l'esmentat PGCPG. 

Quant a la formulació dels comptes anuals, és important destacar que les 
entitats amb pressupost estimatiu (les del sector empresarial i 
fundacional) han de formular-los en el termini màxim de tres mesos des 
del tancament de l'exercici. No obstant això, no s'estableix un termini de 
formulació dels comptes anuals per a les entitats amb pressupost 
limitador (les del sector públic administratiu). 
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2.  OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Els organismes autònoms que preveu l'LPG2015 són els següents: 

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

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

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA). 

- Institut Cartogràfic Valencià (ICV). 

- Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA). 

- Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). 

D'acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix la Llei de creació 
de la Sindicatura, aquesta Institució estableix anualment els ens que 
seran fiscalitzats i els tipus d'auditoria que s'ha d'efectuar, que pel que 
fa a l'exercici 2015, s'expressa en el Programa Anual d'Actuació de 2016 
(PAA2016), aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes el 23 de 
desembre de 2015. L'esmentat PAA2016 estableix les precisions següents 
respecte a la fiscalització de l'exercici 2015 dels organismes autònoms: 

Fiscalitzacions especials 

AVFGA. Abast: tresoreria i subvencions. Els resultats d'aquesta 
fiscalització figuren en l'informe específic que s'inclou en aquest volum 
de l'Informe. 

Control formal de la rendició de comptes 

Els objectius i l'abast d'aquesta modalitat de control es determinen en la 
secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, que 
està publicat en la seu electrònica d'aquesta Institució. Els resultats 
d'aquest control sobre els organismes autònoms per als quals no es 
realitza una fiscalització específica s'inclouen en el apartat 4 següent. 

3.  COMPTES RETUTS PELS ORGANISMES AUTÒNOMS 

3.1  Composició dels comptes anuals 

Els comptes retuts: pels organismes autònoms són documents que 
formen part del Compte General de la Generalitat, que va ser presentat 
en aquesta Sindicatura el 29 de juny de 2016, per mitjà de l'IGG, i 
comprenen els comptes dels sis organismes indicats en l'apartat 
anterior. 
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Els comptes anuals estan integrats pels documents següents: el balanç, 
el compte del resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació del 
pressupost i la memòria. 

Tots els comptes retuts pels organismes autònoms s'adjunten 
íntegrament, en format digital, a l'annex I d'aquest Informe. 

3.2  Balanços a 31 de desembre de 2015 

El quadre següent mostra els balanços individuals a 31 de desembre de 
2015 segons els comptes anuals retuts pels organismes autònoms. Una 
agregació d’aquests figura en l’última columna. 
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Quadre 1: Balanços individuals i agregat dels organismes autònoms. Exercici de 2015 

 
SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total OOAA 

A) Immobilitzat 106.602.276 437.361 1.797.902 1.468.592 22.010.936 23.360.882 155.677.950 

I. Inversiones destinades a l’ús general 21.226 0 1.788.496 0 0 0 1.809.722 

II. Immobilitzacions immaterials 2.497.422 0 6.070 52.080 690.152 20.713 3.266.437 

III. Immobilitzacions materials 104.083.628 437.361 3.336 1.416.512 21.320.784 23.340.170 150.601.791 

C) Actiu circulant 288.131.550 1.737.159 105.922.945 384.775 7.225.339 4.687.247 408.089.015 

I. Existències 0 0 0 3.921 93.754 10.476 108.151 

II. Deutors 281.276.405 1.124 91.635.333 259.597 3.328.754 2.520.143 379.021.356 

III. Inversions financeres temporals 0 0 0 0 601 0 601 

IV. Tresoreria 6.855.145 1.736.035 14.287.612 121.257 3.802.230 2.156.628 28.958.907 

Total actiu 394.733.826 2.174.520 107.720.847 1.853.367 29.236.275 28.048.130 563.766.965 
        

A) Fons propis 279.263.911 355.390 55.034.828 1.472.513 22.588.126 12.363.514 371.078.283 

I. Patrimoni 0 0 -19.320.155 1.721.364 31.546.274 11.195.706 25.143.189 

II. Reserves 0 0 0 32.280 0 0 32.280 

III. Resultats d’exercicis anteriors 259.016.406 528.966 81.811.509 0 -7.617.539 -1.464.847 332.274.495 

IV. Resultat de l’exercici 20.247.505 -173.576 -7.456.526 -281.131 -1.340.608 2.632.655 13.628.319 

B) Provisions per a riscos i despeses 0 0 24.646 0 0 0 24.646 

C) Creditors a llarg termini 0 0 0 0 0 84.351 84.351 

D) Creditors a curt termini 115.469.915 1.819.130 29.289.709 380.854 6.648.149 15.600.265 169.208.021 

I. Creditors pressupostaris 29.697.327 97.654 1.314.344 101.659 322.623 1.797.943 33.331.550 

II. Creditors no pressupostaris 434.450 1.351.964 3.505.106 147 380 13.690.247 18.982.294 

III. Administracions públiques 3.244.866 364.219 19.239.440 226.601 3.714.498 98.445 26.888.069 

IV. Credit. admin. rec. altres admin. públ. 0 0 1.743.859 0 0 0 1.743.859 

V. Altres creditors 82.093.272 5.293 3.486.960 52.447 2.610.647 13.630 88.262.249 

E) Provisions per a riscos i despeses c/t 0 0 23.371.664 0 0 0 23.371.664 

Total passiu 394.733.826 2.174.520 107.720.847 1.853.367 29.236.275 28.048.130 563.766.965 
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3.3 Comptes del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici de 2015 

El quadre següent mostra els comptes del resultat econòmic i 
patrimonial individuals de l’exercici de 2015 segons els comptes anuals 
retuts pels organismes autònoms. Una agregació d’aquests figura en 
l’última columna. 
 



 Organismes autònoms de la Generalitat. Exercici de 2015 

 

Quadre 2: Comptes del resultat econòmic i patrimonial dels organismes autònoms. Exercici de 2015 

  SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total OOAA 

A) Ingressos        

1. Vendes i prestacions de serveis 0 0 0 0 0 3.831.828 3.831.828 

3. D’altres ingressos de gestió ordinària 7.332.151 123.351 5.464.383 2.851 251.897 1.342.272 14.516.905 

a) Ingressos tributaris 0 0 0 0 0 1.208.282 1.208.282 

b) Reintegraments 6.519.977 122.939 415.473 0 37.750 121.764 7.217.903 

c) Altres ingressos de gestió corrent 488.589 0 5.025.945 2.851 213.904 11.112 5.742.401 

f) Altres interessos i ingressos assimilats 323.585 412 22.965 0 243 1.114 348.319 

4. Transferències i subvencions 216.174.511 7.087.883 153.551.203 1.199.199 13.469.618 9.930.630 401.413.044 

5. Guanys i ingressos extraordinaris 509.073 0 40.223 0 0 2.265 551.561 

Total ingressos 224.015.735 7.211.234 159.055.809 1.202.050 13.721.515 15.106.995 420.313.338 

B) Despeses        

2. Aprovisionaments 0 0 0 0 1.327.520 1.102.235 2.429.755 

3. D’altres despeses de gestió ordinària 68.081.319 7.361.508 1.830.117 1.402.423 13.149.134 10.686.377 102.510.878 

a) Despeses de personal 51.814.673 6.502.968 856.717 990.962 9.283.549 5.041.330 74.490.199 

c) Dotacions per a amortització d’immobilitzat 0 208.705 5.897 363.244 1.802.267 551.923 2.932.036 

d) Variació de provisions de tràfic 7.151.618 0 147.154 0 0 0 7.298.772 

e) D’altres despeses de gestió corrent 9.055.229 644.496 754.180 47.620 2.054.394 5.033.756 17.589.675 

f) Despeses financeres i assimilables  59.799 5.339 66.169 597 8.924 59.368 200.196 

4. Transferències i subvencions 123.826.578 23.302 132.345.422 80.758 572.463 685.520 257.534.043 

5. Pèrdues i despeses extraordinàries. 11.860.333 0 32.336.796 0 13.006 208 44.210.343 

Total despeses 203.768.230 7.384.810 166.512.335 1.483.181 15.062.123 12.474.340 406.685.019 
               

Resultat de l'exercici 20.247.505 -173.576 -7.456.526 -281.131 -1.340.608 2.632.655 13.628.319 
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3.4 Liquidacions dels pressupostos de l’exercici de 2015 

El quadre següent mostra les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 
de 2015 segons els comptes anuals retuts pels organismes autònoms. 
Una agregació d’aquests figura en l’última columna.  
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 Quadre 3:  Liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms. Exercici de 2015 

Drets reconeguts SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA(*) IVAJ Total OOAA 

III Taxes i d’altres ingressos 7.326.609 122.939 523.367 2.851 37.750 1.550.982 9.564.498 

IV Transferències corrents 212.951.351 7.022.915 100.906.722 1.235.000 8.892.999 9.830.130 340.839.117 

V Ingressos patrimonials 5.541 411 547 0 214.147 7.214 227.860 

VII Transferències de capital 3.223.161 64.969 71.863.678 150.000 5.035.008 100.500 80.437.316 

Total 223.506.662 7.211.234 173.294.314 1.387.851 14.179.904 11.488.826 431.068.791 

        

Obligacions reconegudes SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

I Despeses de personal 51.814.673 6.502.968 856.717 990.962 6.432.056 5.041.330 71.638.706 

II Despeses de funcionament 9.155.950 614.656 1.878.474 47.620 1.688.620 2.254.312 15.639.632 

III Despeses financeres 60.596 5.339 66.169 597 8.924 55.270 196.895 

IV Transferències corrents 123.669.329 23.302 84.842.265 80.758 572.463 675.520 209.863.637 

VI Inversions reals 1.080.094 64.969 3.894.343 82.113 5.012.668 348.593 10.482.780 

VII Transferències de capital 157.248 0 47.503.157 0 0 10.000 47.670.405 

Total 185.937.890 7.211.234 139.041.125 1.202.050 13.714.731 8.385.025 355.492.055 

        

1. (+) Operacions no financeres 37.568.772 0 34.253.189 185.801 372.440 3.103.801 75.484.003 

2. (+) Operacions amb actius financers 0 0 0 0 0 0 0 

3. (+) Operacions comercials 0 0 0 0 92.732 -262.959 -170.227 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 37.568.772 0 34.253.189 185.801 465.172 2.840.842 75.313.776 

4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG 0 0 0 0 0 0 0 

5. (-) Desviacions de finançament positives 
de l’exercici 102.783.276 0 14.890.232 0 0 569.500 118.243.008 

6. (+) Desviacions de finançament negatives 
de l’exercici 65.220.046 0 0 0 0 117.081 65.337.127 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 5.542 0 19.362.957 185.801 465.172 2.388.423 22.407.895 

(*) IVIA: la liquidació del pressupost d'ingressos inclou duplicades les operacions comercials per 92.732 euros.    
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3.5 Transferències i subvencions de la Generalitat 

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

Quadre 4: Transferències i subvencions de la Generalitat 
 

2015 SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

Transferències corrents        

Crèdits autoritzats  109.772.590 10.728.710 11.469.850 1.235.000 11.632.007 9.830.130 154.668.287 

Obligacions reconegudes 109.772.590 10.728.710 11.469.850 1.235.000 11.632.007 9.830.130 154.668.287 

Pagaments realitzats 1.182.480 120.660 2.387.408 936.155 8.493.814 8.191.775 21.312.291 

Transferències de capital        

Crèdits autoritzats  2.803.160 190.000 18.518.940 150.000 2.804.357 100.500 24.566.957 

Obligacions reconegudes 2.803.160 190.000 18.518.940 150.000 2.804.357 100.500 24.566.957 

Pagaments realitzats 0 31.667 6.488.000 87.500 2.793.500 100.500 9.501.167 

El 2015, els crèdits autoritzats per a transferències corrents han sigut de 
154.668.287 euros, que s'han reconegut totalment al tancament de 
l'exercici, determinant un grau d'execució del 100%. Els pagaments han 
pujat a 21.312.291 euros, representant un grau de compliment del 13,8%. 

Pel que fa a les transferències de capital, els crèdits autoritzats pugen a 
24.566.957 euros, que s'han reconegut totalment al tancament de 
l'exercici, determinant un grau d'execució del 100%. Els pagaments han 
sumat 9.501.167 euros, representant un grau de compliment del 38,7%. 

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

4.  CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1  Entitats sotmeses a control formal 

Els organismes autònoms sotmesos a control formal de la rendició de 
comptes de l'exercici 2015 són els següents: 

- SERVOF. Organisme autònom de caràcter administratiu adscrit a la 
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball. Creat per la Llei 3/2000, de 17 d'abril, de la Generalitat, la 
seua funció consisteix a impulsar i executar la política de la 
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Generalitat en matèria d'intermediació en el mercat de treball i 
d'orientació laboral i, gradualment, les polítiques actives d'ocupació 
i de formació professional. 

- INVASSAT. Organisme autònom de caràcter administratiu adscrit a 
la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball. Creat per la Llei de la Generalitat 2/2004, de 28 de maig, la 
seua finalitat és la promoció de la seguretat i salut en el treball en el 
conjunt de la societat valenciana. 

- ICV. Organisme autònom de caràcter mercantil adscrit a la 
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
Creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 9/1997, de 9 de 
desembre, el seu objecte és impulsar, coordinar i, si escau, 
fomentar les tasques de desenvolupament cartogràfic i de qualsevol 
altra tecnologia geogràfica en l'àmbit de les competències de la 
Generalitat . 

-  IVIA. Organisme autònom de caràcter mercantil adscrit a la 
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural. Creat per la Llei de la Generalitat 
Valenciana 4/1991, de 13 de març, el seu objectiu fonamental és 
impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic 
en el sector agroalimentari valencià. 

- IVAJ. Organisme autònom de caràcter mercantil, creat per la llei de 
la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, adscrit a la 
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, té assignada la política 
de joventut en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

4.2  Treball realitzat en el control formal 

D'acord amb la secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, la revisió sobre les entitats incloses en el control formal, ha 
consistit a comprovar que els seus comptes anuals de l'exercici 2015: 

a) S'inclouen dins del Compte General de la Generalitat presentada 
per l'IGG a la Sindicatura. 

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

c) Estan formats pels documents previstos pel PGCPG, i que estan 
adequadament datats, signats i diligenciats. 

La revisió ha comprés també analitzar els informes de l'IGG i les seues 
excepcions, si n'hi havia. 
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L'Entitat AVFGA ha sigut objecte de fiscalització especial per part de la 
Sindicatura, i les conclusions d'aquesta fiscalització es poden consultar 
en l'informe individual d'aquesta Entitat. 

Pel que fa al seguiment d'incidències de l'informe de 2014 (apartat 8 del 
PAA2016), aquestes entitats, amb l'excepció del SERVOF, van ser 
sotmeses a control formal en aquest any, en el qual no es van posar de 
manifest incidències significatives. 

4.3 Conclusions generals 

Com a resultat del control formal efectuat sobre els comptes anuals 
retuts pels organismes autònoms SERVOF, INVASSAT, ICV, IVIA i IVAJ no 
s'han posat de manifest incidències significatives, si bé cal assenyalar les 
circumstàncies següents: 

- Els comptes anuals no estan signats pels òrgans responsables de 
cada entitat. 

- En el cas de l'IVIA, els comptes anuals estaven pendents 
d'aprovació pel seu Consell Rector. 

- Els informes de l'IGG mostren opinions amb excepcions per 
limitacions a l'abast en el cas de l'IVIA, i per limitacions a l'abast i 
incompliments de principis comptables en l'IVAJ. 

4.4  Seguiment de les recomanacions del SERVOF 

El SERVOF va informar a aquesta Sindicatura, mitjançant un escrit de 30 
de maig de 2016, sobre les mesures adoptades per atendre les 
recomanacions indicades en informes anteriors que han sigut objecte de 
comprovació. Els resultats del seguiment realitzat es resumeixen a 
continuació. 

Durant l'exercici 2015 el SERVOF ha atès la recomanació relativa a les 
ordres de convocatòria de subvencions, millorant el seu contingut en 
alguns aspectes previstos en la Llei General de Subvencions. 

Considerem oportú mantenir les recomanacions següents: 

a) Pel que fa a la subcontractació d'entitats vinculades, a més de les 
circumstàncies recollides en l'article 29.7.d) de l'LGS, caldria 
sol·licitar diferents pressupostos i que l'adjudicació es base en 
criteris d'eficiència expressats en l'article 8.3 de l'LGS. 

b) Completar el contingut de la memòria dels comptes anuals en els 
aspectes que s'assenyalen en l'informe de 2014. 
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c)  Implantar les recomanacions pendents sobre els sistemes 
d'informació del procés de gestió de subvencions que es detallen 
en l'informe de 2014. 

 

5. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord amb el que preveu la secció  
1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, els esborranys dels 
informes de fiscalització es van discutir amb la direcció o amb els 
responsables tècnics dels organismes autònoms perquè en prenguessen 
coneixement i n'efectuassen, si calia, les observacions que estimassen 
pertinents. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes en què tingué coneixement dels 
esborranys dels informes de fiscalització corresponents a l’any 2015, els 
dits esborranys han sigut enviats als comptedants perquè, en el termini 
concedit, hi formulassen al·legacions. 

Dins del termini concedit, les entitats han formulat les al·legacions que 
han considerat pertinents. 

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

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

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

En l’annex II s'incorporen el text de les al·legacions formulades i els 
informes raonats que s'hi han emés i que han servit perquè aquesta 
Sindicatura els estimés o desestimés. 

 

 

 


