
 

 

 

 

 

 

II. CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en 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 es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2016 (PAA2016), ha fiscalitzat el 
compliment de la legalitat vigent en matèria de contractació per part de 
l’Administració de la Generalitat durant l’exercici 2015. 

L’esmentat PAA2016 preveu també realitzar una auditoria financera del 
Compte de l’Administració de l’exercici 2015, de manera que és 
recomanable la lectura conjunta dels informes resultants de les dues 
fiscalitzacions, tant del present sobre l’àrea de contractació com del 
relatiu a l’auditoria financera. 

El marc normatiu que és d’aplicació a la matèria de contractació es 
relaciona en l’apèndix 1 d’aquest Informe. 

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 
celebrar contractes en el seu nom. En l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat, els òrgans de contractació són els consellers, que poden 
delegar o desconcentrar les seues competències i facultats en aquesta 
matèria. 

Per la seua banda, i en qualitat de centre gestor de la comptabilitat 
pública, correspon a la Intervenció General de la Generalitat (IGG) formar 
el Compte General de la Generalitat –entre els documents del qual 
s’inclou 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 el marc normatiu d’informació financera 
aplicable. 

Els òrgans abans esmentats són responsables d’establir els sistemes de 
control intern que consideren necessaris per garantir que l’Administració 
de la Generalitat desenvolupa l’activitat contractual conformement amb 
la normativa d’aplicació. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades per 
l’Administració de la Generalitat en l’exercici 2015 basada en la 
fiscalització realitzada. Per a fer-ho, hem portat 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 
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aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests principis exigeixen 
que complim els requeriments d’ètica, com també que planifiquem i 
executem la fiscalització a fi d’obtenir una seguretat raonable que la 
gestió de l’activitat contractual ha sigut conforme, en els aspectes 
significatius, amb la normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació 
revisades. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incompliments significatius de la 
legalitat. Quan efectua les dites valoracions del risc, l’auditor té en 
compte el control intern rellevant per garantir el dit compliment, 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. 

Es considera que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l’opinió sobre el compliment de la 
legalitat en l’activitat contractual. 

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2015 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació (els números d’expedients són els 
detallats en el quadre 5 de l’apèndix 2 d’aquest Informe): 

a) No s’han comunicat en el termini establit al Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat (ROCG) tots els contractes celebrats 
durant 2015 susceptibles d’inscripció, segons que disposa l’Ordre 
11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i Administració 
Pública. Tampoc han sigut comunicats a la Sindicatura de Comptes 
tots els contractes requerits en l’article 4 de les instruccions 
aprovades mitjançant acords d’aquesta Institució de 13 de setembre 
de 2013 i 14 de gener de 2016. 

b) Amb caràcter general, en els expedients no consta una justificació 
documental adequada sobre l’elecció dels criteris que es tindran en 
consideració per a adjudicar els contractes –requerida per l’article 
109.4 del Text Refós de a Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP)– ni sobre la ponderació que se’ls dóna, en perjudici dels 
principis de transparència i objectivitat que exigeix l’article 1 de la 
Llei esmentada. 

c) En els anuncis de licitació no s’indiquen els criteris d’adjudicació, 
segons requereix l’article 150.5 del TRLCSP. Expedients números 7, 
13, 14, 15, 16, 20, 23, 27 i 28. 
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d) Els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) no 
contenen una fórmula expressada en termes matemàtics, sinó que 
descriuen la metodologia per a valorar l’oferta econòmica, i s’hi 
observa que per a les ofertes, les baixes de les quals estiguen 
compreses en un determinat tram, la puntuació a assignar no es 
deriva “de la mera aplicació de la fórmula establida en els plecs”, en 
contra de l’article 150.2 del TRLCSP, ja que es considera una 
puntuació proporcional de forma indeterminada. Expedients 
números 1, 10, 37 i 38. 

e) Els criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor 
que preveuen els PCAP són indeterminats i és en els informes 
tècnics que valoren aquests criteris on s’especifiquen els aspectes 
analitzats i la seua puntuació, quan aquesta informació hauria de 
figurar en els PCAP per donar compliment adequat a l’article 150 del 
TRLCSP. Expedients números 13, 14, 15 i 16. 

f) Els 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. Això no obstant, el sistema establit inclou 
implícitament una revisió, ja que el preu s’incrementa cada any, i 
no es compleixen els requeriments de procedència, límits i sistema 
establits en l’article 89 del TRLCSP. Expedients números 36, 37, 38, 
39, 40 i 41. 

g) No hi ha constància en l’expedient de la determinació amb precisió 
de la naturalesa i extensió de les necessitats del contracte, així com 
de la idoneïtat del seu objecte, requerida per l’article 22 del TRLCSP. 
Expedients números 14, 15, 22 26 i 29. 

h) La declaració d’urgència no està degudament motivada segons 
requereix l’article 112 del TRLCSP, ja que al·ludeix a raons de 
caràcter general sense concretar les específiques que aconsellen 
accelerar la tramitació dels expedients (números 4. 5 i 25). Per la 
seua banda, la tramitació d’emergència de l’expedient número 17 
no està justificada adequadament, ja que l’inici de les obres va tenir 
lloc als tres mesos i mig des que es va detectar la deterioració que 
devia ser objecte de reparació. 

i) L’adjudicatari va constituir la garantia definitiva en data posterior a 
l’adjudicació del contracte, per tant, i d’acord amb l’article 99.1 del 
TRLCSP, l’Administració no degué efectuar l’adjudicació al seu favor 
(expedient número 2). Aquesta circumstància no s’ha pogut 
verificar en els expedients números 23 i 25, ja que no hi consta la 
documentació que acredite la constitució de la garantia definitiva. 

j) Un dels contractes revisats (expedient núm. 36) incorre en causa de 
nul·litat administrativa prevista en l’article 32.b) del TRLCSP, ja que 
l’adjudicatari no ha acreditat adequadament la solvència 
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econòmica exigida en els PCAP. En altres tres casos no ha pogut 
verificar-se si hi havia o no causes de nul·litat contractual degut a 
què en els expedients no constava la següent documentació relativa 
a l’adjudicatari: la que acredita la capacitat de contractar (núm. 17); 
la de no concurrència de prohibició per a contractar (expedient 
núm. 20); i la d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social (expedient núm. 29). 

k) Les adquisicions de farmàcia i productes sanitaris es tramiten, en 
un volum important, com a contractes menors a través del sistema 
de caixes fixes, i en el cas dels medicaments, mitjançant compres 
directes, fets que incompleixen la normativa aplicable, tant de 
contractació com de caixes fixes. 

 Especialment important és la infracció del principi de publicitat, ja 
que gran part d’aquestes compres es realitza mitjançant 
fraccionament indegut de l’objecte dels contractes, el que 
incompleix l’article 86.2 del TRLCSP, amb independència que 
l’apartat 3 del dit article admeta la possibilitat de la divisió 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. 

 D’altra banda, en l’Informe sobre el Compte de l’Administració de 
l’exercici 2015 es completa l’anàlisi del sistema de pagaments a 
través de caixes fixes, pel que fa a altres elements del control intern 
i normativa vigent (tal com s’ha indicat anteriorment, aquest 
sistema de pagaments és important en la tramitació de compres 
subjectes a contractació, especialment pels centres hospitalaris de 
la Conselleria de Sanitat). 

l) En la revisió d’una mostra dels contractes menors en conselleries i 
hospitals s’han observat, amb caràcter general, una justificació 
insuficient sobre la necessitat i idoneïtat de l’objecte del contracte 
(article 22 del TRLCSP) i fraccionament indegut de l’objecte dels 
contractes (article 86.2 del TRLCSP). A més, en els contractes 
menors dels hospitals s’ha observat que no sempre s’acredita en els 
expedients les sol·licituds de tres pressupostos en els supòsits 
requerits per la Llei 5/2013 de la Generalitat, ni la comunicació al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat (ROCG) prevista per 
l’Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública. 

m) 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 l’IGG 
posa de manifest que els períodes mitjans de pagament a 
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proveïdors durant l’últim trimestre de 2015 han sigut superiors al 
termini legal. 

n) Es produeixen endarreriments significatius en la confecció de les 
liquidacions anuals en tots els contractes de concessió 
d’assistències sanitàries integrals; no consta en els expedients les 
causes i imputabilitat de les demores. 

o) El passiu a curt termini del balanç a 31 de desembre de 2015 mostra, 
dins dels creditors pressupostaris, el compte 409 “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar a pressupost” amb un total de 871,2 
milions d’euros. Dels quals, 483,0 milions d’euros corresponen en la 
major part a factures imputables als capítols 2 i 6, principalment de 
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (en avant, 
Conselleria de Sanitat). Aquestes factures representen, en un volum 
important, operacions que s’han realitzat sense consignació 
pressupostària i per tant, la tramitació d’expedients de contractació 
no s’ajusta a les prescripcions del TRLCSP. 

 D’altra banda, dins dels creditors no pressupostaris del passiu del 
balanç a 31 de desembre de 2015, figura el compte 411 “Creditors 
per periodificació de despeses pressupostàries”, amb un total de 
965,0 milions d’euros. D’aquests, 103,4 milions d’euros corresponen 
a la facturació de farmàcia del mes de desembre de 2015 i 75,6 
milions d’euros, a altres factures de proveïdors de l’exercici 2015 i 
anteriors que han sigut registrades en el Registre Unificat de 
Factures (RUF) amb posterioritat a l’1 de gener de 2016. En el 
compte 411 s’inclouen també 191,7 milions d’euros de despeses 
procedents d’operacions subjectes a contractació en exercicis 
anteriors, periodificats per a exercicis següents per acords del 
Consell, i 205,8 milions d’euros de despeses derivades de contractes 
de modalitat de pagament total o ajornat de preu. 

 En l’Informe sobre el Compte de l’Administració de l’exercici 2015, 
aquesta Sindicatura presenta una 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. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, 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 2015 s’ha fet 
conformement, en els aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 
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6. ALTRES QÜESTIONS QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ 

En l’apèndix 2 s’inclouen aquelles observacions que no afecten l’opinió, 
juntament amb determinada informació addicional que la Sindicatura 
considera que pot ser d’interés als destinataris d’aquest Informe. 

Cridem l’atenció sobre els aspectes següents de la contractació 
administrativa, que si bé no tots figuren explícitament com a informació 
en el Compte de l’Administració, aquesta Sindicatura els ha pogut 
extraure dels registres comptables i administratius corresponents (vegeu 
l’apèndix 2). 

a) L’activitat contractual representa la tramitació d’expedients 
d’adquisició de béns, subministrament i serveis la imputació 
pressupostària dels quals es reflecteix en els capítols 2 “Despeses 
de funcionament” i 6 “Inversions reals”. Encara que el pressupost 
inicial de 2015 dels capítols 2 i 6 és lleugerament superior a l’inicial 
de 2014, és significativament inferior al definitiu d’aquest any, el 
que posa de manifest la insuficiència de l’assignació pressupostària 
inicial dels crèdits necessaris respecte de les necessitats reals, tal 
com s’ha 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. 

 Durant 2015 s’han practicat modificacions pressupostàries en els 
capítols 2 i 6 de despeses molt significatives quant a import, i s’han 
incrementat les dotacions en aquests dos capítols en un 51,4%. 
Després de les modificacions, el pressupost definitiu dels capítols 2 
i 6 se situa en 4.953,0 milions d’euros, un 5,0% inferior al de 2014, i 
que representa el 24,9% 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 comptabilització, 
el realitza aquesta Sindicatura en l’Informe sobre el Compte de 
l’Administració de l’exercici 2015. 

b) Durant 2015 s’han formalitzat més contractes (952) que en 2014 
(869), però per un import total menor 419,9 milions d’euros en 2015 
enfront dels 435,5 milions d’euros en 2014). 

 Si s’analitza per tipus de contracte, els de subministrament 
representen el 45,3% del total formalitzat, els de serveis, el 41,2% i 
els d’obres, el 12,8%; el 0,6% restant correspon a altres tipus 
contractuals. 

 Quant a la contractació per conselleries, la de Sanitat representa el 
volum més important, amb el 46,0% del total, seguida de la 
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Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb el 25,9%, el 28,1% 
restant se’l reparteixen les altres vuit conselleries. 

 Atesos els procediments d’adjudicació, s’observa que l’obert 
representa el 67,3% de l’import total formalitzat en 2015 i el 
negociat, el 8,9%. El 23,8% restant correspon a la categoria d’“Altres 
contractes”, en la qual destaquen els derivats d’acords marc. Tots 
els percentatges de 2015 són similars als de 2014. 

7. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables de la Generalitat (vegeu apartat 2 d’aquest 
Informe), a més d’adoptar les mesures correctores dels fets descrits en 
l’apartat 4, han de tenir en compte les recomanacions que tot seguit 
s’indiquen per millorar la gestió contractual de l’Administració de la 
Generalitat. 

a) En primer lloc, detallem les recomanacions d’informes anteriors 
que estan pendents d’implantar-se o d’acabar-se. 

a.1) El pressupost inicial ha de contenir la consignació de crèdits 
suficient i adequada de totes les despeses previsibles i 
ineludibles, calculades 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 
actualment està desvirtuada pels desfasaments existents, que 
dificulten l’aplicació dels principis de legalitat, economia, 
eficiència i eficàcia. 

a.2) Els documents del procediment de contractació publicats en el 
perfil de contractant s’haurien de firmar electrònicament a fi 
de reunir els requisits establits en la disposició addicional 16.f) 
del TRLCSP. 

a.3) En relació amb els contractes menors: 

- Reduir-ne el volum, i en particular les adquisicions 
realitzades per compra directa, sobretot de productes 
farmacèutics, tramitant els expedients corresponents de 
contractació per donar el compliment adequat al TRLCSP. 

- Millorar els procediments dels centres a fi de registrar, 
controlar i seguir adequadament aquest tipus de 
contractes, implantant a l’efecte una aplicació 
informàtica que registre correlativament tots els 
expedients tramitats com a contractes menors. 
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a.4) Els òrgans de contractació de les conselleries han d’adoptar les 
mesures adequades perquè la comunicació de les dades dels 
contractes al ROCG,  i a la Sindicatura de Comptes siga 
completa i adequada en temps i forma. 

a.5) S’ha de millorar el contingut dels PCAP i establir les fórmules 
concretes que cal utilitzar per a valorar els criteris avaluables 
de manera automàtica, principalment del preu, com també els 
aspectes que cal valorar en els criteris quantificables 
mitjançant judicis de valor. 

a.6) Els informes jurídics sobre els plecs de contractació haurien 
d’incloure una conclusió expressa sobre l’adequació dels dits 
documents a la normativa aplicable. 

a.7) El nomenament dels membres de la mesa de contractació s’ha 
de realitzar determinant les persones o càrrecs concrets. 

a.8) En la tramitació urgent d’expedients, la declaració d’urgència 
ha d’estar degudament motivada en els fets i circumstàncies 
concretes que afecten el contracte i no ser una mera 
transcripció de l’article 112 del TRLCSP. L’òrgan de 
contractació ha d’establir els mecanismes necessaris perquè 
aquesta urgència siga efectiva i no es produïsquen retards 
injustificats. 

a.9)  Per als contractes en què el procediment d’adjudicació elegit 
és el negociat, s’ha de produir una negociació efectiva de les 
condicions i aspectes econòmics i tècnics clarament definits 
en els PCAP i deixar-ne constància en l’expedient. 

a.10) A més de les mencions establides reglamentàriament (article 
71 de l’RGLCAP), el document de formalització del contracte ha 
de contenir tots aquells aspectes que per la seua 
transcendència puguen afectar-ne l’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 desglossament adequat dels preus unitaris 
aplicats, entre d’altres. 

a.11) Els expedients de contractació han de contenir tota la 
documentació requerida i necessària perquè es tramiten i 
controlen adequadament, i especialment els informes de 
fiscalització en les distintes fases de tramitació. 

a.12) La Llei 15/2010 estableix per a les societats l’obligació de 
publicar en la memòria dels comptes anuals la informació 
sobre terminis de pagament a proveïdors, qüestió que ha sigut 
desenvolupada per resolucions de l’ICAV de 29 de desembre 
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de 2010 i 29 de gener de 2016. Si bé aquesta disposició no es 
obligatòria per a les administracions públiques subjectes al 
PGCP, es recomana aplicar-la en la memòria del Compte de 
l’Administració. 

a.13) Incloure en la memòria del Compte de l’Administració la 
informació suficient i adequada sobre la contractació 
administrativa, adaptant en el seu cas el PGCPGV vigent al 
marc conceptual, contingut i requisits del PGCP. 

b) La recomanació següent deriva d’aquesta fiscalització: 

b.1) L’acte formal i positiu de conformitat de la prestació 
contractual que consta en els expedients ha d’estar emparat 
en tots els casos amb la documentació que acredite la 
verificació física del subministrament o servei per part del 
funcionari o tècnic, tal com requereix l’article 72.1 g) del 
Reglament General de Contractació (RGC). 
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APÈNDIX 1. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

La principal normativa d’aplicació que s’ha tingut en compte com a 
criteris d’avaluació de la contractació és la següent: 

General/pressupostària 

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

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

- Llei 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, que 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. 

Contractació 

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

- Articles 253 a 260, els dos inclosos, del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. Els preceptes esmentats 
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, 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 desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 
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- 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, 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, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es dicten les normes de 
funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat (ROCG). 

- Ordre HAP/2425/2013, de 23 de desembre, per la qual es fan públics 
els límits dels distints tipus de contractes a partir de l’1 de gener de 
2014. 

- Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana pel qual s’aprova la Instrucció 
relativa al subministrament d’informació sobre la contractació de 
les entitats del sector públic valencià, tant l’autonòmic com el 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 
l’autonòmic com el local. 

L’Administració de la Comunitat Valenciana té la consideració 
d’Administració Pública a l’efecte del TRLCASP i està plenament sotmesa 
a aquesta Llei. 
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APÈNDIX 2. INFORMACIÓ ADDICIONAL I OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN 
L’OPINIÓ 

1. Informació pressupostària de l’exercici 2015 

L’activitat contractual representa la tramitació d’expedients d’adquisició 
de béns, subministraments i serveis la imputació pressupostària dels 
quals es mostra en els capítols 2 “Despeses de funcionament” i 6 
“Inversions reals”. 

En el quadre següent es mostren els pressupostos inicials de despeses 
dels capítols 2 i 6, aprovats per la Llei de Pressupostos de 2015, la seua 
comparació amb els de 2014, en milions d’euros. 

Quadre 1: Pressupost de despeses 

Capítols de despeses 2014 
Inicial 

2014 
Definitiu 

2015 
Inicial 

Variació  
In/def 

2 Despeses de funcionament 2.855,0 4.553,7 2.924,0 -35,8% 
6 Inversions reals 320,4 660,0 347,7 -47,3% 
-Resta de capítols 12.859,5 15.221,0 13.919,7 -8,5% 

Total Compte Admin. 16.034,9 20.434,7 17.191,4 -15,9% 

El pressupost inicial de despeses per a 2015 presenta una disminució del 
15,9% respecte al definitiu de 2014. 

Els capítols 2 i 6 van representar el 25,5% del pressupost definitiu de 
despeses del Compte de l’Administració de l’exercici 2014, percentatges 
que baixa fins al 19,0% en termes de pressupostos inicials de l’exercici 
2015. Això no obstant, s’ha d’advertir que, encara que el pressupost 
inicial de 2015 dels capítols 2 i 6 és lleugerament superior a l’inicial de 
2014, és significativament inferior al definitiu del dit any. Aquest fet posa 
de manifest la possible insuficiència de l’assignació pressupostària 
inicial dels crèdits necessaris respecte de les necessitats reals, tal com 
s’ha indicat en tots els informes anteriors d’aquesta Sindicatura, Això és 
especialment important 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 d’exercici han quedat pendents 
d’imputació al pressupost i que es reflecteixen en el passiu del balanç, 
comptes 409 i 411. 

Les modificacions pressupostàries practicades durant 2015 es mostren 
en el quadre següent, en el qual es reflecteix l’execució de l’exercici, en 
milions d’euros. 
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Quadre 2: Liquidació de despeses 2015 

Capítols  Modif. 
crèdit 

Pressup. 
definitiu 

Oblig. 
reconeg. Modif. Exec. 

2 Despeses funcionament 1.415,1 4.339,1 4.008,7 48,4% 92,4% 

6 Inversions reals 266,1 613,9 341,6 76,5% 55,6% 

Total capítols 2 i 6 1.681,2 4.953,0 4.350,3 51,4% 87,8% 

Compte Administració 2.678,4 19.869,8 18.846,9 15,6% 94,9% 

%caps. 2 i 6 sobre total 62,8% 24,9% 23,1% - - 

Com en l’exercici anterior, durant 2015 s’han practicat modificacions 
pressupostàries en els capítols 2 i 6 de despeses molt significatives i han 
incrementat les dotacions dels dos capítols en un 51,4%. Després de les 
modificacions, el pressupost definitiu dels capítols 2 i 6 se situa en 
4.953,0 milions d’euros, un 5,0% inferior al de 2014, i que representa el 
24,9% 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 comptabilització, el realitza 
aquesta Sindicatura en l’Informe sobre el Compte de l’Administració de 
l’exercici 2015. No obstant això, és important recordar que durant 2014, 
tal com va posar de manifest la Sindicatura en l’Informe, la major part de 
les modificacions es van destinar a dotar crèdits per a despeses que 
havien sigut realitzades sense consignació pressupostària. 

Pel que fa a això, cal assenyalar que 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 l’LHPSPIS, en adquirir-se sense dotació 
pressupostària, i del TRLCSP, per prescindir-se del procediment de 
contractació establit. 

També és important destacar que el Compte de l’Administració de la 
Generalitat de l’exercici 2015 s’elabora d’acord amb el PGCPGV, aprovat 
per l’Ordre de 16 juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació. El dit PGVPGV no preveu en el seu model de memòria un 
apartat per donar informació sobre la contractació administrativa, si que 
el requereix el Pla General de Comptabilitat Pública aprovat mitjançant 
l’Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril, d’aplicació obligatòria per a les 
entitats integrants del sector públic administratiu estatal des de l’1 de 
gener de 2011. 

En aquest sentit, la disposició transitòria segona de l’LHPSPIS estableix 
que, mentre no s’aprove l’adaptació del PGCPG al que disposa la Llei 
esmentada, el Compte de l’Administració es continuarà ajustant al Pla 
aprovat el 16 de juliol de 2001. 
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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, i l’Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament 
i comunicació de dades al dit Registre. Les dades dels contractes que 
s’han de comunicar per a inscriure-les en el ROCG figuren detalladament 
en l’annex de l’Ordre 11/2013. 

Aquesta Sindicatura ha tingut accés ple a la base de dades del ROCG, que 
ha sigut utilitzada per seleccionar la mostra de contractes que s’havien 
de fiscalitzar i per elaborar els quadres d’aquest Informe. En addició a 
això s’ha sol·licitat a totes les conselleries informació sobre la 
contractació efectuada en l’exercici, a fi de contrastar-ne el grau de 
compliment amb la normativa relativa al ROCG i verificar la coherència 
de les dades entre ambdues fonts d’informació. També s’han realitzat 
procediments d’auditoria per detectar la possible existència d’altres 
contractes que no hagen sigut comunicats  en la data de la fiscalització. 

D’altra banda, cal indicar que el ROCG no inclou informació relativa als 
contractes executats per les entitats públiques que tenen la consideració 
de mitjà propi de l’Administració, les dades de les quals no es 
comuniquen al Registre perquè es tracta de negocis i contractes exclosos 
del TRLCSP. Segons la informació obtinguda de les conselleries, durant 
2015 s’han executat 77 contractes d’aquest tipus per un import de 60,1 
milions d’euros. 

2.2 A la Sindicatura de Comptes 

Mitjançant 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 les corresponents a les relacions anuals i als 
contractes de l’article 29 del TRLCSP. Aquesta Instrucció ha sigut 
derogada per l’aprovada mitjançant Acord de 14 de gener de 2016 de 
l’òrgan esmentat adés. 
  



Contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2015 

108 

3. Contractes formalitzats en l’exercici 2015 

De la informació obtinguda del ROCG a la data de 30 de juny de 2016 es 
desprèn que els òrgans de l’Administració havien comunicat la 
formalització durant 2015 de 952 contractes no menors, per un import de 
419,9 milions d’euros. La distribució d’aquests contractes per tipus i 
conselleries gestores es mostra en el quadre següent, en milions d’euros. 

Quadre 3: Contractació per conselleries i tipus 

Conselleria 
Obres Serveis Subministraments Altres  Totals 

Nom. Import Nom. Import Nom. Import Nom. Import Nom. Import 
Presidència de 
la Generalitat 0 0 8 0,3 4 0,4 0 0 12 0,7 

Hisenda i 
Model E. 0 0 51 24,1 14 7,6 0 0 65 31,7 

Justícia, 
Administració 
Pública, … 

3 0,8 11 3,3 10 1,1 0 0 24 5,3 

Habitatge, 
Obres 
Públiques … 

27 40,7 23 2,0 5 2,0 0 0 55 44,7 

Educació, 
Investigació … 17 3,3 45 14,9 15 3,5 0 0 77 21,7 

Sanitat 
Universal … 18 7,4 97 14,7 468 171,0 10 0,2 593 193,2 

Economia 
Sostenible, … 0 0 8 0,5 4 0,2 0 0 12 0,7 

Agricultura, 
Medi Ambient, 
… 

1 1,0 33 10,0 12 2,0 0 0 46 13,0 

Igualtat i 
Polítiques 
Inclusives 

3 0,6 50 103,0 4 2,5 10 2,5 67 108,7 

Transparència, 
Responsabilitat 
Social, … 

0 0 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1 

Total 2015 69 53,9 327 173,0 536 190,3 20 2,7 952 419,9 

Participació en 
total  7,2% 12,8% 34,3% 41,2% 56,3% 45,3% 2,1% 0,6% 100% 100% 

Les dades del quadre anterior mostren que durant 2015 s’han formalitzat 
més contractes (952) que en 2015 (869), però per un import total 
lleugerament menor (419,9 milions d’euros en 2015 enfront de 435,5 
milions d’euros en 2014). 

Sí s’analitza per tipus de contracte, els de subministrament representen 
el 45,3% del total formalitzat, els de serveis, el 41,2% i els d’obres, el 
12,8%; el 0,6% restant correspon a altres tipus contractuals. 
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Quant a la contractació per conselleries, la de Sanitat representa el 
volum més important, amb el 46,0% del total, seguida de la Conselleria 
d’Igualtat, amb el 25,9%; el 28,1% restant se’l reparteixen les altres vuit 
conselleries. 

La classificació dels contractes atenent la modalitat d’adjudicació es 
mostra en el quadre següent: 

Quadre 4. Contractació per conselleries i procediments 

Conselleria 
Obert Negociat Altres (1) Totals 

Nom. Import Nom. Import Nom. Import Nom. Import 
Presidència de la Generalitat 4 0,3 4 0,2 4 0,3 12 0,7 
Hisenda i Model Econòmic 39 17,5 11 5,0 15 9,2 65 31,7 
Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques 

13 3,9 10 1,4 1 0 24 5,3 

Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori 26 40,4 26 2,5 3 1,8 55 44,7 

Educació, Investigació, Cultura i 
Esport 53 8,2 7 0,3 17 13,3 77 21,7 

Sanitat Universal i Salut Pública 313 97,9 188 27,0 92 68,3 593 193,2 
Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball 6 0,3 0 0 6 0,4 12 0,7 

Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural 31 9,1 7 0,7 8 3,2 46 13,0 

Igualtat i Polítiques Inclusives 58 104,8 3 0,5 6 3,5 67 108,7 
Transparència, Responsabilitat Social, 
Participació i Cooperació 0 0 0 0 1 0,1 1 0,1 

Total 2015 543 282,4 256 37,5 153 100,0 952 419,9 

Participació en total 57,0% 67,3% 26,9% 8,9% 16,1% 23,8% 100% 100% 

Atesos els procediments d’adjudicació, s’observa que l’obert representa 
el 67,3% de l’import total formalitzat en 2015 i el negociat, el 8,9%. El 
23,8% restant correspon a la categoria d’“Altres contractes”, en la qual 
destaquen els derivats d’acords marc. Tots els percentatges de 2015 són 
similars als de 2014. 

4. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si s’ha tramitat adequadament la contractació efectuada 
per l’Administració en l’exercici 2015, s’han revisat les mostres 
d’expedients que es comenten en els apartats següents: 
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4.1 Contractes no menors formalitzats durant 2015 

Dels contractes comunicats al ROCG, el resum dels quals figura en el 
quadre 3 anterior, s’ha seleccionat la mostra que es detalla en el quadre 
següent, que representa el 31,1% de l’import total formalitzat. 

Quadre 5. Mostra de contractes revisats 

Núm. Conselleria Objecte Cap. Tipus Mod. Import 

1 Presidència Material fungible d'informàtica 2 Subm. O 0,1 

2 Hisenda Projecte DESIGHA-2014 (Lot 2) 2 Serv. O 3,4 

3 Hisenda Versions de Cicerone i suport del 
projecte Àgora 2-6 Subm. NSP 3,3 

4 Hisenda Serveis de valisa per a la  Generalitat 2 Serv. O 2,1 

5 Hisenda Serveis postals de la Generalitat 2 Serv. O 0 

6 Hisenda Vigilància Ciutat Administrativa  
9 Octubre 2 Serv. AM 3,4 

7 Hisenda Neteja Ciutat Administrativa 9 Octubre 2 Serv. O 2,2 

8 Hisenda Servei integral Arconte 2 Serv. NSP 1,1 

9 Justícia Informatització del sistema informació  
eleccions a les Corts 2015 2 Serv. NSP 1,2 

10 Justícia Paperetes eleccions a les Corts de 2015 2 Subm. O 0,5 

11 Justícia Fase I de la reforma integral de la seu 
judicial de Benalua 6 Obra O 0,4 

12 Justícia Ampliació de la planta quarta del palau 
de justícia de Sagunt 6 Obra O 0,3 

13 Habitatge Adequació mediambiental de l'entorn 
barranc de Foietes de Benidorm 6 Obra O 6,3 

14 Habitatge Obra CEIP "Evaristo Calatayud". 
Monserrat 6 Obra O 5,3 

15 Habitatge Construcció IES Honori Garcia. La Vall 
d'Uixó. 6 Obra O 5,8 

16 Habitatge Analitzadors de gasos xarxa valenciana 
de vigilància contaminació atmosfèrica 6 Subm. O 0,3 

17 Habitatge Reparació pont p.k. 4+000 CV706. 
Cocentaina 6 Obra E 0,3 

18 Educació Rehabilitació CEIP Sant Joan de Ribera 
de Burjassot 6 Obra O 0,5 

19 Educació Muntatge, arrendament i desmuntatge 
d'instal·lacions educatives provisionals 2 Subm. O 0,7 

20 Educació Mòdul de Formació en centres de treball 
a Europa per a estudiants d’FP 2015. 2 Serv. O 0,7 

21 Educació 
Vigilància i seguretat en la Biblioteca 
Valenciana (Sant Miquel dels Reis) inclòs 
en el Lot 2 

2 Serv. AM 1,3 

22 Sanitat Vacunes calendaris infantil, adult i 
viatgers 2 Subm. AM 7,4 

23 Sanitat Productes d'incontinència 2 Subm. AM 13,0 
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Núm. Conselleria Objecte Cap. Tipus Mod. Import 

24 Sanitat 
Cessió del dret d'ús de les llicències de 
productes Microsoft  2 Subm. NSP 7,9 

25 Sanitat Vacuna neumocòcica programes de 
vacunació infantil i de l'adult 2 Subm. NSP 5,5 

26 Sanitat Complementari núm. 2 de la construcció 
del nou hospital de Gandia 6 Obra NSP 1,4 

27 Sanitat 
Programa REFAR per a la revisió 
d'historials farmacoterapèutics, 
formació i assistència  

2 Serv. O 1,1 

28 Sanitat Manteniment i suport tècnic per a les 
aplicacions IRIS, HIGIA, MIZAR i MIDAs 2 Serv. O 1,2 

29 Sanitat Reforma i ampliació del centre sanitari 
integrat de Xirivella 6 Obra O 1,0 

30 Hosp Gral. 
Alacant  

Material i equipament de proves 
analítiques laboratori CORE, lots 1 i 3 2 Subm. O 9,0 

31 Hosp. Gral 
Alacant 

Digitalització d'històries clíniques, 
trasllat del fons documental i custòdia 2 Serv. O 1,8 

32 Economia Neteja de les dependències de l'edifici 
"Torre de la Generalitat" d'Alacant. 2 Serv. O 0,1 

33 Agricultura 
Explotació i manteniment del sistema 
d'abastiment d'aigua potable a les 
comarques de la Ribera 

2 Serv. O 4,4 

34 Agricultura 
Productes fitosanitaris per a la 
campanya 2015 contra el chilo 
suprressalis walker 

2 Subm. NSP 0,4 

35 Agricultura 

Instal·lació, manteniment i desmuntatge 
d'estands i altres complements en tres 
fires agroalimentàries internacionals en 
2015 i cinc internacionals a 
desenvolupar durant 2016 

2 Serv. O 0,8 

36 Igualtat 
Gestió del Centre de Reeducació de 
Menors "Colònia Sant Vicent Ferrer", per 
a l'execució de les mesures judicials 

2 Serv. O 8,1 

37 Igualtat 
Gestió integral de la residència i centre 
de dia per a persones majors 
dependents d'Elx 

2 Serv. O 9,3 

38 Igualtat 
Gestió integral de la residència i centre 
de dia per a persones majors 
dependents de  Benidorm 

2 Serv. O 8,8 

39 Igualtat 
Gestió integral del centre específic per a 
persones amb malaltia mental crònica 
"la bartola" de Benicàssim 

2 Serv. O 3,4 

40 Igualtat 

Gestió integral de la residència i centre 
de dia per a persones amb discapacitat 
intel·lectual de Vila-real i servei de 
suport de menjador del centre 
ocupacional 

2 Serv. O 5,6 

41 Igualtat 
Posada a disposició de 16 places en 
centre de menors a Alacant per a 
execució de mesures judicials de 
convivència 

2 GSP O 1,5 

O: obert; AM: Contracte derivat d’acord marc; E: emergència; GSP: gestió de serveis públics; 
NSP: negociat sense publicitat; Serv.: serveis; Subm.: subministraments.  
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L’abast de la fiscalització dels contractes, per tipus i sistemes 
d’adjudicació, es mostra en el quadre següent: 

Quadre 6: Contractes fiscalitzats per tipus i sistemes 

Per tipus/per sistemes 
 

Formalitzats Fiscalitzats 

Nombre Import  Nombre Import  

Obres 69 53,9 9 21,2 

Subministraments 536 190,3 11 48,0 

Serveis 327 173,0 20 60,0 

Gestió de serveis públics 10 2,5 1 1,5 

Altres 10 0,2 0 0 

Total per tipus 952 419,9 41 130,7 

Obert 543 282,4 29 84,7 

Procediment negociat 256 37,5 8 20,9 

Derivat d'acord marc 153 100,0 4 25,1 

Total per sistemes 952 419,9 41 130,7 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que 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 
comptabilització adequada de la despesa.  

S’ha fet èmfasi especial en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la 
baremació i valoració en els procediments d’adjudicació que ho 
requerisquen, i en la justificació i motivació de les declaracions 
d’urgència, atés que representen una tramitació especial segons 
estableix el TRLCSP. 

4.2 Contractes menors celebrats durant 2015 

La revisió d’aquesta modalitat de contractació s’ha portat a terme en una 
mostra de centres de despesa, que ha comprés tres hospitals dependents 
de la Conselleria de Sanitat i dues conselleries. 

4.3 Contractes formalitzats en exercicis anteriors 

En addició a això s’ha portat a terme el seguiment de la mostra següent 
de contractes significatius adjudicats en exercicis anteriors quant a la 
seua evolució durant 2015: 
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Quadre 7: Contractes de concessió d’assistència sanitària 

Expedient 
Proced. 
adjudic 

Objecte O.R. 
2015  

86/2003 Obert Assistència sanitària integral àrea 10, la Ribera 210,8 

87/2003 Obert Assistència sanitària integral àrea 20, Torrevella 116,2 

822/2004 Obert Assistència sanitària integral àrea 12, Dénia 111,5 

555/2006 Obert Assistència sanitària integral dep. l'Horta-Manises  142,9 

700/2006 Obert Assistència sanitària integral dep. Elx-Crevillent 109,5 

La revisió dels contractes de concessió d’assistències sanitàries s’ha 
limitat a verificar el compliment de presentar liquidacions anuals 
d’acord amb el que s’estipula en els contractes i en els plecs. 

5. Observacions posades de manifest en el curs de la fiscalització 

La fiscalització realitzada ha posar de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que s’han descrit 
en l’apartat 4 “Fonaments de l’opinió amb excepcions” de l’Informe. 

A més, en els apartats següents es comenten altres aspectes i 
observacions derivats de la revisió de la contractació, i que en el seu cas 
també hauran de tenir en compte els responsables de l’Administració. 

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 la 
formalització del contracte o de les incidències, en els casos en què 
aquella siga preceptiva. 

Tal com s’ha indicat anteriorment, segons la informació obtinguda del 
ROCG per aquesta Sindicatura en juny de 2016, les conselleries havien 
comunicat al dit Registre un total de 952 contractes formalitzats en 2015. 

La revisió del compliment del termini de comunicació dels contractes 
esmentats es resumeix en el quadre següent: 
  



Contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2015 

114 

Quadre 8: Terminis de comunicació 

Terminis Contractes % 

En el termini de 15 dies 163 17,1% 

Entre 16 i 30 dies 179 18,8% 

Entre 31 i 90 dies 274 28,8% 

Entre 91 i 180 dies 213 22,4% 

Entre 181 i 365 dies 123 12,9% 

Total 952 100,0% 

L’observació més important que es deriva del quadre anterior és que 
solament el 17,1% dels contractes s’ha comunicat en el termini de 15 
dies. El major percentatge de comunicació de contractes es produeix 
entre 31 i 90 dies, però també és rellevant que el 35,3% es comunica entre 
91 i 365 dies. 

En la interpretació de les dades anteriors s’ha de tenir en compte, a més, 
que les proves realitzades han posat de manifest una omissió important 
de comunicació pel que fa als contractes menors. 

Quant a les obligacions de comunicació a la Sindicatura de Comptes, dels 
41 contractes que constitueixen la mostra revisada (vegeu quadre 5), n’hi 
ha 33 que són susceptibles de remissió, però solament han sigut 
comunicats els nou següents: expedients números 2, 3, 6, 7, 8, 9, 32, 33 i 
35. 

5.2 Perfil de contractant 

De la revisió del perfil de contractant cal ressenyar, pel que fa al 
compliment de la normativa que el regula, que la mostra revisada de 
documents del procediment de contractació publicats en els perfils de 
contractant no estan signats electrònicament. 

5.3 Contractes formalitzats en 2015 

Es comenten tot seguit altres observacions relatives als contractes 
revisats que es detallen en el quadre 5, que han de ser llegides 
juntament amb les excepcions descrites en l’apartat 4 de l’Informe. 

Observacions comunes a diversos contractes 

a) La fórmula utilitzada per 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, pel que fa als altres criteris de valoració previstos, siga 
totalment efectiva, tal com requereix l’article 150 del TRLCSP, si bé 
en la pràctica aquesta circumstància podrà tenir o no un efecte 
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distorsionador en la valoració final, en funció de les circumstàncies 
de cada contracte. Expedients números 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 27, 30, 31, 35, 36, 39, 40 i 41. 

 Sobre aquest aspecte, algunes conselleries han presentat 
al·legacions, i n’és especialment detallada la de la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic, la lectura íntegra de la qual és 
recomanable. 

b) El nomenament d’alguns membres de la mesa de contractació es 
realitza sense determinar les persones o càrrecs concrets, el que no 
permet la possible recusació de l’article 319 del TRLCSP. Expedients 
números 9. 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20 i 35. 

c) No consta la documentació que acredite que s’haja realitzat la 
fiscalització prèvia de la Intervenció que requereix l’article 109.3 del 
TRLCSP. Expedients números 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 36, 37, 38, 39, 
40 i 41. 

d) L’informe del servei jurídic sobre els PCAP és merament descriptiu 
del seu contingut i característiques, sense indicar si és favorable o 
desfavorable pel que fa a la seua legalitat. Expedients números 14, 
15, 16, 24, 28 i 30. 

e) L’adjudicació del contractes s’ha produït amb posterioritat al 
termini màxim establit en els articles 151.3 o 161.1 del TRLCSP. 
Expedients números 1, 2, 3, 8, 18, 19, 20 i 32. 

f) No consta la publicació de la formalització del contracte en el perfil 
de contractant o en els diaris oficials requerida pels apartats 1 i 2 de 
l’article 154 del TRLCSP. Expedients números 6, 20, 22, 23, 25, 28, 30 i 
31. 

g) L’acte formal i positiu de conformitat de la prestació està subscrit 
per la secretaria general o direcció territorial, sense que conste en 
l’expedient la documentació que acredite la verificació física del 
subministrament o servei per part del funcionari o tècnic, tal com 
requereix l’article 72.1.g) del Reglament General de Contractació. 
Expedients números 25 i 27. 

h) Pel que fa al pagament de les factures, gran part dels proveïdors de 
la mostra estan adscrits al sistema de confirmació de pagaments i 
com a resultat hi és d’aplicació el que indiquen informes anteriors 
relatius al seu compliment legal. Així, el termini de 120 dies previst 
en el conveni, amb caràcter general, per a les ordres de pagament 
de les remeses és superior al que indica l’article 216.4 del TRLCSP. 
Això representa que tots els pagaments de factures comercials que 
es tramiten per aquest procediment de confirmació de pagaments 
consideren un termini que supera el màxim legal aplicable, si bé el 
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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 
aquests acomptes van a càrrec dels creditors. 

Observacions específiques 

Expedient número 1 

a) El plec de prescripcions tècniques (PPT) conté clàusules, com ara la 
revisió de preus i la garantia, que han de figurar en el PCAP, fet que 
incompleix l’article 68.3 de l’RGLCSP. 

b) La resolució d’adjudicació no expressa les raons per les quals s’ha 
desestimat cada candidatura, que és un aspecte requerit per 
l’article 151.4 del TRLCSP. 

Expedient número 2 

a) La certificació del Registre General sobre les ofertes presentades 
(article 80 de l’RGLCSP) no inclou la de l’empresa que va resultar 
posteriorment adjudicatària del lot 2. 

b) S’ha sobrepassat en 65 dies el termini establit en els PCAP per a la 
formalització del contracte. 

c) Les factures emeses per l’adjudicatari no contenen un 
desglossament adequat de tots els conceptes previstos en els PCAP, 
circumstància que no permet fer-ne una revisió i fiscalització 
posterior adequades. 

Expedient número 4 

a) Encara que el contracte té una durada de dos anys, l’import de la 
garantia definitiva s’ha fixat amb referència al preu d’un any, fet 
que incompleix el mètode de càlcul establit en l’article 95.3 del 
TRLCSP. 

Expedient número 7 

a) El contracte no desglossa adequadament el preu entre la part fixa i 
la dinàmica i els preus unitaris en cada cas, de manera que no 
s’ajusta a l’article 71.3 c) del RGC.  
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Expedient número 10 

a) El termini per a la presentació de proposicions que figura en 
l’anunci de licitació és de 39 dies, quan per aplicació de l’article 
159.1 del TRLCSP hauria d’haver sigut de 40. 

Expedient número 11 

a) L’acta de replantejament té una data anterior a la d’aprovació del 
projecte, fet que incompleix l’article 126.1 del TRLCSP. 

b) No consta que el contractista haja presentat el programa de treball 
requerit pels PCAP i l’article 144 de l’RGLCSP. 

c) L’acta de recepció s’ha formalitzat després de més d’un any des de 
la finalització de l’obra, tot superant el termini d’un mes previst en 
l’article 222.2 del TRLCSP. 

Expedient número 12 

a) No consten actualitzats adequadament els informes jurídics que 
informen sobre el quadre de característiques del PCAP, ja que els 
que s’inclouen en l’expedient són anteriors en quasi un any a 
l’acord d’inici de l’expedient. 

b) L’acta de replantejament té data anterior a la d’aprovació del 
projecte, fet que incompleix l’article 126.1 del TRLCSP. 

c) L’acta de recepció s’ha formalitzat als dos mesos i mig, 
aproximadament, des de la finalització de l’obra, tot superant el 
termini d’un mes previst en l’article 222.2 del TRLCSP. 

Expedient número 13 

a) El replanteig previ que s’havia realitzat tres anys abans de 
l’aprovació definitiva del projecte va haver de ser comprovat  
novament per a donar adequat compliment a l’article 126.1 del 
TRLCSP. 

b) L’informe tècnic de valoració de les ofertes no detalla ni justifica la 
puntuació donada a cada aspecte valorat dels criteris d’adjudicació. 

Expedient número 16 

a) L’informe tècnic de valoració de les ofertes no detalla ni justifica la 
puntuació donada a cada aspecte valorar dels criteris d’adjudicació. 
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Expedient número 17 

a) L’acta de recepció s’ha formalitzat al mes i mig, aproximadament, 
des de la finalització de l’obra, tot superant el termini d’un mes 
previst en l’article 222.2 del TRLCSP. 

Expedient número 18 

a) Com que és un expedient amb un sol criteri de valoració, els PCAP 
estableixen un càlcul per a les ofertes anormals o 
desproporcionades distint de l’establit en l’article 85 de l’RGLCSP. 

b) No consta en l’expedient que l’adjudicatari haja presentat, perque 
siga aprovat, el pla de seguretat i salut. 

Expedient número 19 

a) La resolució d’adjudicació no està adequadament motivada ni conté 
tots els aspectes previstos en l’article 151.4 del TRLCSP. 

b) No consta en l’expedient cap notificació als licitadors de la 
resolució d’adjudicació. 

c) El contracte preveu un termini de 18 mesos des de la formalització 
(15 de desembre de 2015); s’estableix en els PCAP que l’adjudicatari 
haurà de subministrar els mòduls en el termini de 20 dies des de la 
sol·licitud de la Conselleria d’Educació. En la data de revisió 
d’aquest expedient (abril de 2016) no constava que la dita sol·licitud 
s’haguera produït i, per tant, el contracte estava pendent 
d’execució. 

Expedient número 20 

a) El nomenament de la mesa de contractació no ha sigut publicat en 
el perfil del contractant, requerit per l’article 21.4 del Reial Decret 
817/2009. 

b) La resolució d’adjudicació no està adequadament motivada ni conté 
tots els aspectes previstos en l’article 151.4 del TRLCSP. 

Expedient número 22 

a) El contracte deriva de l’acord marc aprovat pel Ministeri de Sanitat; 
el protocol regulador conté els criteris d’adjudicació dels contractes, 
entre els quals, el preu, si bé no s’especifica la fórmula concreta per 
a valorar-los. 
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Expedient número 24 

a) La publicitat de la formalització del contracte s’ha realitzat amb un 
retard de tres mesos respecte al màxim de 48 dies previst en 
l’article 154.2 del TRLCSP. 

Expedient número 26 

a) Els PCAP no inclouen els aspectes tècnics i econòmics que cal 
negociar, requerits per l’article 176 del TRLCSP. 

b) La publicitat de la formalització del contracte s’ha realitzat amb un 
retard de nou mesos respecte al màxim de 48 dies previst en 
l’article 154.2 del TRLCSP. 

Expedient número 27 

a) No hi ha constància documental en l’expedient sobre la justificació 
dels requisits exigits en l’article 87 del TRLCSP quant a l’estimació 
del preu del contracte. 

Expedient número 29 

a) No consta en l’expedient la documentació que ha de presentar 
l’adjudicatari, relativa a la seua presentació. 

b) La publicitat de la formalització del contracte s’ha realitzat amb un 
retard de quatre mesos respecte al màxim de 48 dies previst en 
l’article 154.2 del TRLCSP. 

Expedient número 30 

a) S’ha fixat un termini de nou dies per a la presentació de 
proposicions pels licitadors, inferior al mínim de quinze dies 
establit en l’article 159.1 del TRLCSP. 

Expedient número 31 

a)  El termini per a la presentació de proposicions que figura en 
l’anunci de licitació és de 39 dies, quan per aplicació de l’article 
159.1 del TRLCSP hauria d’haver sigut de 40. 

b) No s’ha realitzat la publicitat de l’anunci de licitació en el BOE. 

c) Les factures no indiquen adequadament el desglossament del 
servei prestat i, per tant, no es pot verificar el nombre d’històries 
clíniques que estableix el contracte amb la millora que va ser 
oferida per l’adjudicatari. 
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Expedient número 34 

a) En l’expedient no hi ha constància documental que s’haja negociat 
l’oferta econòmica tal com exigeix el PCAP. 

b) El contracte s’ha adjudicat a l’empresa elegida per l’òrgan de 
contractació a l’empara del supòsit previst en l’article 170.d) del 
TRLCSP per al procediment negociat, sense que conste en 
l’expedient que s’hagen realitzat consultes amb altres candidats tal 
com requereix l’article 169.1. 

Expedient número 35 

a) Els PCAP preveuen dos criteris de valoració subjectes a judici de 
valor, però els aspectes que cal valorar en un, denominat “Qualitat 
de l’objecte del contracte”, també es troben entre els de l’altre 
criteri, denominat “Disseny i creativitat dels estands”, de manera 
que no hi ha diferències substancials entre ambdós criteris. 

Expedient número 36 

a) En la factura del mes de febrer de 2015 s’ha aplicat a les places no 
ocupades el preu corresponent al 95% del cost de la plaça per dia, 
quan hauria d’haver sigut del 90%. Aquest error ha sigut esmenat el 
novembre de 2016 segons la documentació justificativa aportada 
per la Conselleria en fase d’al·legacions. 

Expedient número 37 

a) No consta que el contractista haja subscrit la pòlissa d’assegurança 
requerida pels PCAP. 

Expedient número 40 

a) No consta que el contractista haja subscrit la pòlissa d’assegurança 
requerida pels PCAP. 

Expedient número 41 

a) El contracte està classificat com de gestió de servei públic, però 
preveu una forma de retribució al contractista que podria 
representar una vulneració del principi de transferència de risc al 
gestor, que és consubstancial a aquest tipus de contractes. Per 
aquest motiu, hauria d’haver sigut qualificat com de serveis, tal 
com adverteix l’Advocacia General de la Generalitat en el seu 
informe de 16 de desembre de 2014. Si s’haguera classificat 
adequadament, el seu efecte més important seria que el contracte 
estaria subjecte a regulació harmonitzada i hauria d’haver-se 
sotmés a la publicitat en el DOCE. 
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b) Els PCAP preveuen dos supòsits de modificació contractual, però en 
un no s’especifiquen les circumstàncies objectives que haurien de 
concórrer per a considerar-los i, per tant, no es compleixen els 
requisits de claredat i precisió que requereix l’article 106 del 
TRLCSP. 

c) No consta que el contractista haja subscrit la pòlissa d’assegurança 
requerida pels PCAP. 

5.4 Seguiment de contractes formalitzats en exercicis anteriors 

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 s’estipula en els contractes i en 
els PCAP, i a tal efecte s’ha sol·licitat la informació corresponent a la 
Conselleria de Sanitat. 

En el quadre següent es resumeix la contestació rebuda de la Conselleria 
pel que fa a les liquidacions que estan pendents d’aprovació (PA) o en 
tràmit (TR): 

Quadre 9: Liquidacions pendents d’aprovació o en tràmit 

Exercici 86/2003 87/2003 822/2004 555/2006 700/2006 
2009 - - PA PA - 
2010 - - PA PA PA 
2011 - - PA PA PA 
2012 - - PA PA PA 
2013 TR TR PA PA TR 
2014 TR TR TR TR TR 
2015 TR TR TR TR TR 

La revisió de compliment ha posat de manifest l’excepció que es descriu 
en el paràgraf n) de l’apartat 4 de l’Informe. Quant a l’anàlisi comptable 
de les dites liquidacions, les conclusions es comenten en l’Informe sobre 
el Compte de l’Administració de 2015. 

5.5 Contractes menors 

 Regulació i informació disponible 

A més de les disposicions aplicables del TRLCSP, són també importants 
les dues autonòmiques següents: 

- L’Ordre 11/2013, que disposa l’obligació de comunicar al ROCG els 
contractes d’obres i de concessió d’obres d’imports iguals o 
superiors a 9.000 euros i de la resta de contractes iguals o superiors 
a 3.000 euros. 
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- 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 tots els restants d’import igual o 
superior a 6.000 euros, i d’adjudicar-los al de menor preu. 

D’acord amb la informació extreta del ROCG el 30 de juny de 2016, els 
contractes menors comunicats per les conselleries es resumeixen en el 
quadre següent, on els imports figuren en milions d’euros. 

Quadre 10: Contractes menors 

Conselleria 
Obres Serveis Sumin. Altres  Totals 

Nom. Imp. Nom. Imp. Nom. Imp. Nom. Imp. Nom. Imp. 
Presidència de la Generalitat 0 0 36 0,3 5 0 1 0 42 0,4 
Hisenda i Model Econòmic 6 0,2 71 0,9 27 0,3 1 0 105 1,4 
Justícia, Administració 
Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats 
Públiques 

1 0 28 0,3 37 0,4 0 0 66 0,8 

Habitatges, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori 61 2,0 188 2,4 13 0,1 0 0 262 4,5 

Educació, Investigació, 
Cultura i Esport 150 5,1 126 1,1 28 0,2 1 0 305 6,5 

Sanitat Universal i Salut 
Pública 97 2,9 275 2,7 2.871 26,6 0 0 3.243 32,3 

Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball 2 0 26 0,3 5 0 0 0 33 0,4 

Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural 

6 0,3 41 0,4 26 0,2 0 0 73 0,9 

Igualtat i Polítiques 
Inclusives 67 2,3 144 1,5 214 1,9 0 0 425 5,7 

Transparència, 
Responsabilitat Social, 
Participació i Cooperació 

0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 

Total  390 12,9 937 10,0 3.227 30,0 3 13,8 4.557 52,9 

Segons les dades del ROCG, les conselleries han comunicat un total de 
4.557 contractes menors celebrats durant 2015, per un total de 52,9 
milions d’euros. La major part d’aquests contractes, el 71,2%, correspon a 
la Conselleria de Sanitat, que representa el 61,1% de l’import total. Altres 
conselleries significatives en la comunicació de contractes menors són 
les d’Igualtat i Polítiques Inclusives i d’Educació, Investigació, Cultura i 
Esports. 

Per tal d’interpretar adequadament les dades anteriors és important 
considerar, tal com s’ha indicat en apartats anteriors, que les dades que 
figuren en el ROGC no són fiables ni completes, ja que les proves 
realitzades han posat de manifest que els centres gestors no 
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comuniquen al Registre esmentat 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 tres hospitals 
dependents de la Conselleria de Sanitat i dues conselleries. 

 Revisió en hospitals 

Els tres hospitals seleccionats per a revisió han sigut: 

- Hospital de la Plana de Vila-real 

- Hospital General d’Elx 

- Hospital Arnau de Vilanova 

Les proves realitzades han posat de manifest que continuen vigents les 
observacions que s’han comentat en els últims informes de fiscalització, 
pel que fa a la gestió dels centres hospitalaris, i que s’han inclòs com a 
excepcions en l’apartat 4 de l’Informe. 

Altres observacions de la fiscalització en els centres revisats es 
resumeixen tot seguit: 

a) Els expedients dels contractes menors no sempre incorporen les 
factures corresponents; aquesta incidència es produeix 
normalment en els tramitats per caixes fixes, les factures de les 
quals s’arxiven en els registres de les dites caixes. En aquest sentit 
cal assenyalar que la incorporació de la factura a l’expedient del 
contracte és un requisit per a tramitar-les, segons el que disposa 
l’article 111 del TRLCSP. 

b) En general, els centres no disposen d’un sistema eficaç per a 
tramitar i controlar adequadament aquest tipus de contractes. 

 Revisió en les conselleries 

Les conselleries seleccionades han sigut, a més de la de Sanitat (que s’ha 
revisat en la mostra d’hospitals de l’apartat anterior), dues de les de 
major volum de contractació menor segons les relacions certificades 
(quadre 10), que són: 

- Igualtat i Polítiques Inclusives 

- Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 

Els aspectes més importants que s’han posat de manifest en les proves 
realitzades es refereixen a la justificació insuficient de la necessitat i al 
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fraccionament de determinats contractes, tal com s’indica en l’excepció 
1) de l’apartat 4 de l’Informe. 

5.6 Morositat en les operacions comercials 

La revisió del compliment per l’Administració de la Generalitat de la 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, 
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 s’ha indicat en l’apartat 5.3 h) anterior. 

L’IGG, en compliment del que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de 
juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de 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. 

Pel que fa a l’Administració de la Generalitat durant l’últim trimestre de 
2014 i 2015, les dades publicades pel que fa als períodes mitjans de 
pagament, en dies, són els següents: 

Quadre 11: Període mitjà de pagament (PMP) 

Administració de la G. Octubre Novembre Desembre 

PMP 2014 85,03 97,01 85,62 

PMP 2015 82,21 90,51 79,75 

 
Font: portal de la IGG 

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, si bé aquests períodes han disminuït en l’últim 
trimestre de 2015 respecte al de 2014. 


