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1. ELS CONSORCIS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

La Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici de 2015 (LPG2015), incorpora en el seu àmbit subjectiu 
d’aplicació els següents consorcis participats majoritàriament per 
l’Administració del Consell o les seues entitats autònomes. 

- Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

- Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC) 

- Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat 
Valenciana 

- Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV) 

- Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium 

Aquests consorcis es troben adscrits a la Generalitat, tant per la seua 
incorporació als pressupostos de la Generalitat com per aplicació dels 
criteris establits en la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992. 

La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions, regula els consorcis adscrits 
a la Generalitat per aplicació de la normativa bàsica estatal. Abans de 
l'entrada en vigor de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, aquesta normativa estava integrada per la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. Aquestes lleis han sigut 
modificades substancialment per la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local i per la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres 
Mesures de Reforma Administrativa. 

La Llei 30/1992, en el seu article 6.5, regula els consorcis dotats amb 
personalitat jurídica creats per a la gestió de convenis de col·laboració 
amb les administracions públiques. Quant a això, estableix que els 
estatuts del consorci determinaran les seues finalitats així com les 
particularitats del règim orgànic, funcional i financer aplicables, i que els 
òrgans de decisió estaran integrats per representants de totes les entitats 
consorciades, en la proporció que fixen els estatuts respectius. 

L’article 87 de la Llei 7/1985 regula que les entitats locals poden constituir 
consorcis amb unes altres administracions públiques per a finalitats 
d’interès comú o amb entitats privades sense ànim de lucre que 
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perseguisquen finalitats d’interès públic, que coincidisquen amb els de 
les administracions públiques. 

La Llei 27/2013, en la seua disposició final segona, modifica la disposició 
addicional vigèsima a la Llei 30/1992 per a regular el règim jurídic dels 
consorcis. Aquesta disposició legal, en l'apartat u, disposa que els 
estatuts de cada consorci determinaran l'Administració Pública a què 
estaran adscrits, així com el seu règim orgànic, funcional i financer, 
d'acord amb el que preveu en els distints apartats. El termini d'adaptació 
estatutària finalitzava el 31 de desembre de 2014. 

Posteriorment, la Llei 15/2014, regula el termini d'adaptació dels estatuts 
dels consorcis al nou règim jurídic, i fixa un termini de sis mesos des de 
la seua entrada en vigor que va finalitzar el 18 de març de 2015. Aquesta 
Llei també regula, en la seua disposició final desena, el règim jurídic dels 
consorcis sanitaris. 

1.2 Aspectes generals 

Les entitats que conformen els consorcis de la Generalitat són les 
següents: 

Quadre 1: Composició dels consorcis 

Consorcis de la Generalitat Entitats consorciades 

Consorci Hospital General Universitari de València 
Generalitat  
Diputació Provincial de València 

Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 
Generalitat  
Diputació Provincial de Castelló 

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Generalitat  
Diputació de València 
Diputació d'Alacant 
Diputació de Castelló 
Ajuntament de València 
Ajuntament d'Alacant 
Ajuntament de Castelló 

Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la 
Comunitat Valenciana 

Generalitat  
Ajuntament de València 

Consorci Espacial Valencià 

Generalitat  
Ajuntament de Valencia 
Universitat Politècnica de València 
Universitat de València, Estudi General 

El quadre següent mostra l'adscripció dels consorcis a les conselleries de 
la Generalitat: 
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Quadre 2: Conselleries d'adscripció dels consorcis 

Conselleries de la Generalitat Consorcis 

Educació, Investigació, Cultura i Esport 
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 
Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium 

Sanitat Universal i Salut Pública 
Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 
Consorci Hospital General Universitari de València 

Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball 

Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la 
Comunitat Valenciana 

Els pressupostos dels consorcis integrats en els pressupostos de la 
Generalitat para l'exercici 2015, elaborats en euros, són: 

Quadre 3: Pressupostos dels consorcis de la Generalitat. Exercici 2015 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Règim econòmic i financer 

L’apartat tercer de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, 
modificada per la Llei 27/2013, indica que els consorcis estaran subjectes 
al règim de pressupost, comptabilitat i control de l'Administració Pública 
a la qual estiguen adscrits, sense perjudici de la seua subjecció al que 
preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. En qualsevol cas, es durà a terme una auditoria 
dels comptes anuals que serà responsabilitat de l'òrgan de control de 
l'Administració d'adscripció. Els consorcis han de formar part dels 
pressupostos i incloure's en el Compte General de l'Administració 
Pública corresponent. 

La Llei 40/2015 es pronuncia en aquests mateixos termes en el seu article 
122, relatiu al règim pressupostari, de comptabilitat, control 
economicofinancer i patrimonial dels consorcis. A més a més, estableix 
que per a determinar el finançament de les administracions 
consorciades, es tindran en compte tant els compromisos estatutaris o 
convencionals existents com el finançament real, mitjançant l'anàlisi 
dels desemborsaments efectius de totes les aportacions realitzades. 

Consorcis 
Pressupost 

2015 

Consorci Hospital General Universitari de València 212.685.000 

Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 77.230.890 

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 2.141.300 

Consorci de Gestió del Centre d'Artesania 633.000 

Consorci Espacial Valencià 592.000 

Total 293.282.190 
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2.  OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

La Sindicatura de Comptes, en virtut del que disposa l'article 8.3 de la 
Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes, i d'acord amb el que preveu el Programa Anual d'Actuació de 
2016 ha fiscalitzat l'activitat contractual del Consorci Hospital General 
Universitari de València i del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló i 
ha efectuat un control formal dels comptes anuals dels consorcis adscrits 
a la Generalitat. 

Per a això, s'ha dut a terme el treball d'acord amb els Principis fonamentals 
de fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes . 

En el present volum s'inclouen els respectius informes de fiscalització 
del Consorci Hospital General Universitari de València i del Consorci 
Hospitalari Provincial de Castelló, mentre que en l'apartat 4 d'aquesta 
Introducció s'apleguen els resultats del control formal efectuat sobre els 
consorcis adscrits a la Generalitat que no han estat objecte de 
fiscalització específica: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 
Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana i 
Consorci Espacial Valencià. 

3.  COMPTES RETUTS PELS CONSORCIS 

3.1  Rendició i composició dels comptes anuals 

A diferència d'exercicis anteriors, la Intervenció General de la Generalitat 
(IGG) va presentar els comptes anuals dels consorcis de l'exercici 2015 a 
la Sindicatura de Comptes el 29 de juny de 2016, formant part del 
Compte General, juntament amb els informes d'auditoria pública que 
realitza la IGG amb la col·laboració de firmes privades d'auditoria. 

Els consorcis, com a entitats integrants del sector públic administratiu de 
la Generalitat hauran d'aplicar els principis comptables públics que 
preveu l'article 127 de la Llei 1/2015, així com el desenvolupament dels 
principis i les normes establides en el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat (PGCPG) i les seues normes de 
desenvolupament. 

Els comptes anuals dels consorcis, d'acord amb el que estableix l'Ordre 
de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
per la qual s'aprova el PGCPG, han d'estar formats pel balanç, el compte 
del resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i 
la memòria. 

El Consorci Hospital General Universitari de València, el Consorci 
Hospitalari Provincial de Castelló i el Consorci Espacial Valencià han 
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formulat els seus comptes anuals d'acord amb el PGCPG. No obstant 
això, el Consorci de Museus aplica el Pla General de Comptabilitat 
Pública adaptat a l'Administració local, mentre que el Consorci de Gestió 
del Centre d'Artesania segueix el Pla General de Comptabilitat de Petites i 
Mitjanes Empreses. 

En els apartats següents es mostren els comptes anuals agregats dels 
consorcis de la Generalitat, amb la prèvia adaptació de les partides i 
comptes comptables en aquells casos que ha sigut necessari per efectuar 
aquesta agregació. 

3.2  Balanços a 31 desembre de 2015 

El quadre que es recull a continuació ha sigut elaborat a partir dels 
comptes anuals retuts pels consorcis i mostra els balanços individuals i 
el balanç agregat a 31 de desembre de 2015, en euros. La xifra del balanç 
dels consorcis sanitaris, CHGUV i CHPC, per un import conjunt de 
158.307.574 euros, representa el 95% del balanç agregat. D'aquest 
percentatge, el 75,7% correspon al CHGUV i el 19,3% al CHPC. 
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Quadre 4: Balanços a 31 de desembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIU CHGUV CHPC MUSEUS ARTESANIA ESPACIAL AGREGAT 

A) IMMOBILITZAT 53.538.874 16.476.435 2.364.625 404.600 2.820.214 75.604.748 

Inversions destinades a l'ús general 0 18.397 0 0 0 18.397 

Immobilitzacions immaterials 1.143.447 846.912 9.175 65.184 5.662 2.070.380 

Immobilitzacions materials 52.317.711 15.611.126 2.355.450 339.416 2.814.552 73.438.255 

Inversions financeres permanents 77.716 0 0 0 0 77.716 

B) DESPESES PER DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS 0 34.890 0 0 0 34.890 

C) ACTIU CIRCULANT 72.559.938 15.697.437 889.607 482.844 1.369.692 90.999.518 

Existències 4.229.690 2.200.783 0 0 252.208 6.682.681 

Deutors 67.240.587 6.293.998 508.857 234.991 179.620 74.458.053 

Inversions financeres temporals 9.579 31.831 0 0 822.500 863.910 

Tresoreria 1.080.082 7.170.825 380.750 246.399 115.364 8.993.420 

Ajust per periodificació 0 0 0 1.454 0 1.454 

TOTAL ACTIU (A + B + C) 126.098.812 32.208.762 3.254.232 887.444 4.189.906 166.639.156 

       

PASSIU CHGUV CHPC MUSEUS ARTESANIA ESPACIAL AGREGAT 

A) FONS PROPIS -1.684.661 -30.153.373 2.865.929 464.504 4.048.280 -24.459.321 

Patrimoni 17.239.098 25.486.015 -110.616 0 2.602.197 45.216.694 

Resultats pendents d'aplicació 0 0 0 403.616 0 403.616 

Resultats exercicis anteriors -9.911.590 -55.440.842 2.924.722 60.293 975.602 -61.391.815 

Resultat de l'exercici -9.012.169 -198.545 51.823 595 470.481 -8.687.815 

B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 0 2.214.719 0 0 0 2.214.719 

C) CREDITORS A LLARG TERMINI 24.233.238 27.295.673 0 0 0 51.528.911 

D) CREDITORS A CURT TERMINI 103.550.235 32.851.743 388.303 422.940 141.626 137.354.847 

Altres deutes a curt termini 45.428.739 13.087.875 672 0 0 58.517.286 

Creditors pressupostaris 52.134.066 17.119.514 376.489 51.068 0 69.681.137 

Creditors no pressupostaris 3.615.975 69.196 0 0 141.626 3.826.797 

Administracions Públiques 2.363.124 2.550.610 0 349.164 0 5.262.898 

Altres creditors 8.331 24.548 11.142 22.708 0 66.729 

TOTAL PASSIU (A + B + C + D) 126.098.812 32.208.762 3.254.232 887.444 4.189.906 166.639.156 
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3.3 Comptes del resultat economicopatrimonial de l'exercici 2015 

El quadre següent ha sigut elaborat a partir dels comptes anuals retuts 
pels consorcis de la Generalitat i mostra, expressats en euros, els 
comptes individuals del resultat economicopatrimonial i el compte 
agregat a 31 de desembre de 2015. 

Los ingressos agregats han sumat 336.458.199 euros. D'aquest import, 
245.192.001 euros corresponen al CHGUV (72,9%) i 87.092.523 euros al 
CHPC (25,9%). Los ingressos de la resta dels consorcis, per un import 
conjunt de 4.173.675 euros, a penes representen l'1,2% del total. El 
resultat agregat ha arribat a un import negatiu de 8.687.817 euros, com a 
conseqüència del desestalvi del CHGUV, per un import negatiu de 
9.012.171 euros, i del resultat també negatiu del CHPC, per 198.545 euros. 
Els resultats de la resta dels consorcis han sigut positius en un import 
conjunt de 522.899 euros. 
 



Consorcis de la Generalitat. Exercici de 2015 

16 

 
Quadre 5: Comptes del resultat economicopatrimonial a 31 de desembre de 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHGUV CHPC MUSEUS ARTESANIA ESPACIAL AGREGAT 

A) Ingressos       

1. Vendes i prestacions de serveis 2.533.787 0 23.577 0 653.579 3.210.943 

2. Altres ingressos de gestió ordinària 132.619.011 63.676.112 114.549 13.580 6.519 196.429.771 

a) Ingressos tributaris 0 408.320 81.454 0 0 489.774 

b) Reintegraments 22.194 328.123 0 0 0 350.317 

c) Altres ingressos de gestió corrent 132.595.040 62.937.138 33.022 13.580 1.000 195.579.780 

f) Altres interessos e ingressos assimilats 1.777 2.531 73 0 5.519 9.900 

4. Transferències i subvencions 108.743.872 23.325.010 2.079.544 598.746 680.347 135.427.519 

5. Guanys i ingressos extraordinaris 1.295.331 91.401 3.036 0 199 1.389.966 

Total ingressos 245.192.001 87.092.523 2.220.706 612.326 1.340.643 336.458.199 

B) Despeses       

2. Aprovisionaments -837.639 -408.341 0 0 0 -1.245.980 

3. Altres despeses de gestió ordinària 247.907.636 85.484.690 2.166.020 611.731 870.162 337.040.239 

a) Despeses de personal 109.394.587 51.413.280 596.122 248.268 259.688 161.911.945 

c) Dotacions per a l'amortització d'immobilitzat 3.779.867 1.455.393 11.711 116.725 297.105 5.660.801 

e) Altres despeses de gestió corrent 134.202.697 31.231.037 1.554.879 243.613 313.052 167.545.278 

f) Despeses financeres i assimilables 530.485 1.384.980 3.308 3.125 317 1.922.215 

4. Transferències i subvencions 1.585.761 0 0 0 0 1.585.761 

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 5.548.414 2.214.719 2.863 0 0 7.765.996 

Total despeses 254.204.172 87.291.068 2.168.883 611.731 870.162 345.146.016 

       

Resultat de l'exercici -9.012.171 -198.545 51.823 595 470.481 -8.687.817 
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3.4 Liquidacions dels pressupostos de l'exercici 2015 

El quadre següent mostra, en euros, les liquidacions individuals i la 
liquidació agregada dels pressupostos dels consorcis de l'exercici de 
2015. 

La xifra agregada del resultat pressupostaria ajustat ha sigut de 
20.360.099 euros. D'aquest import, 7.387.030 euros, corresponen al 
resultat del CHGUV, 13.174.177 euros al CHPC i 81.009 euros al Consorci 
de Gestió del Centre d'Artesania; mentre que el Consorci de Museus i el 
Consorci Espacial Valencià han presentat resultats negatius per 10.053 
euros i 272.064 euros, respectivament. 
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Quadre 6: Liquidacions dels pressupostos de l'exercici 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drets reconeguts CHGUV CHPC MUSEUS ARTESANIA ESPACIAL AGREGAT 

III Taxes i altres ingressos 134.932.868 59.170.847 114.943 13.580 656.399 194.888.637 

IV Transferències corrents 108.566.503 23.325.010 2.079.544 525.000 100.000 134.596.057 

V Ingressos patrimonials 219.930 96.824 73 0 5.518 322.345 

VII Transferències de capital 0 0 0 100.000 160.000 260.000 

VIII Actius financers 17.027 13.476 0 0 0 30.503 

IX Passius financers 33.580.115 26.194.270 0 0 0 59.774.385 

Total 277.316.443 108.800.427 2.194.560 638.580 921.917 389.871.927 

       

Obligacions reconegudes CHGUV CHPC MUSEUS ARTESANIA ESPACIAL AGREGAT 

I Despeses de personal 109.281.442 53.063.384 583.722 248.268 254.883 163.431.699 

II Despeses de funcionament 155.468.856 37.899.546 1.687.466 202.700 54.333 195.312.901 

III Despeses financeres 530.485 2.064.056 3.308 3.125 0 2.600.974 

IV Transferències corrents 980.644 0 0 40.714 0 1.021.358 

VI Inversions reals 3.667.986 1.099.382 23.896 62.764 884.765 5.738.793 

IX Passius financers 0 1.499.882 0 0 0 1.499.882 

Total 269.929.413 95.626.250 2.298.392 557.571 1.193.981 369.605.607 

       

1. (+) Operacions no financeres -26.210.112 -11.533.687 -103.832 81.009 -272.064 -38.038.686 

2. (+) Operacions amb actius financers 33.597.142 24.707.864 0 0 0 58.305.006 

3. (+) Operacions comercials 0 0 0 0 0 0 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 7.387.030 13.174.177 -103.832 81.009 -272.064 20.266.320 

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

5. (-) Desviacions de finançament positives de l'exercici 0 0 16.113 0 0 16.113 

6. (+) Desviacions de finançament negatives de l'exercici 0 0 109.892 0 0 109.892 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 7.387.030 13.174.177 -10.053 81.009 -272.064 20.360.099 
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3.5 Finançament dels consorcis en 2015 

Els drets reconeguts en l'estat d'ingressos de la liquidació del pressupost 
de cada un dels consorcis de la Generalitat, classificats per agent 
finançador, es mostren, en euros, en el quadre següent: 

Quadre 7: Drets reconeguts en la liquidació del pressupost 

FINANÇAMENT CHGUV CHPC MUSEUS ARTESANIA  ESPACIAL TOTAL 

Generalitat 132.376.888 58.302.990 1.824.543 625.000 160.000 193.289.421 

Mecanismes de 
finançament  33.580.115 26.194.270 0 0 0 59.774.385 

Estat (Fons 
d'assistència 
sanitària)) 

102.556.381 23.165.790 0 0 0 125.722.171 

Diputació 6.010.121 0 205.000 0 0 6.215.121 

Ajuntaments 0 0 50.000 0 0 50.000 

Altres 2.792.938 1.137.377 115.017 13.580 761.918 4.820.830 

Total 277.316.443 108.800.427 2.194.560 638.580 921.918 389.871.928 

L'aportació de la Generalitat als dos consorcis hospitalaris consisteix 
bàsicament en la facturació per la prestació de serveis que consideren els 
convenis vigents. Els dos consorcis hospitalaris, com a entitats 
dependents de la Generalitat, s'han adherit en 2015 als mecanismes 
estatals de finançament a comunitats autònomes que preveu el Reial 
Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de Mesures de Sostenibilitat 
Financera de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals i Altres Entitats 
de Caràcter Econòmic. 

L'aportació de l'Estat al CHGUV i al CHPC s'efectua, respectivament, per 
mitjà de la Diputació Provincial de València i de la Diputació Provincial 
de Castelló i integra els fons transferits pel Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques en concepte de participació en els ingressos 
de l'Estat (fons d'assistència sanitària). 

En el cas del Consorci Espacial Valencià, destaca en "Altres" el 
finançament de l'Agència Espacial Europea, que ha ascendit a 731.658 
euros el 2015, cosa que representa el 79,4% del total dels seus drets 
reconeguts. 

El quadre següent mostra la participació de cadascuna de les fonts de 
finançament dels consorcis: 
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Quadre 8: Participació en el finançament dels consorcis 

FINANÇAMENT CHGUV  CHPC MUSEUS ARTESANIA ESPACIAL TOTAL 

Generalitat  47,7% 53,6% 83,1% 97,9% 17,4% 49,6% 

Mecanismes de 
finançament 

12,1% 24,1% - - - 15,3% 

Estat 37,0% 21,3% - - - 32,2% 

Diputació 2,2% - 9,4% - - 1,6% 

Ajuntaments - - 2,3% - - 0,0% 

Altres 1,0% 1,0% 5,2% 2,1% 82,6% 1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Consorcis sotmesos a control formal 

Los consorcis que han sigut objecte de control formal són els següents: 

- Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

- Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat 
Valenciana 

- Consorci Espacial Valencià 

4.2 Observacions de caràcter general 

El quadre següent mostra el resum de la situació a la data d'elaboració de 
la present Introducció (novembre de 2016), de l'adaptació dels estatuts 
dels consorcis subjectes al que disposa la normativa d'aplicació: 

Quadre 9: Adaptació estatutària 

Consorcis Adaptació estatuts (1) 

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana Pendent 

Consorci de Gestió del Centre d'Artesania Aprovada en juny de 
2016 fora del termini 

Consorci Espacial Valencià 
Aprovada en febrer de 
2016 fora del termini 

(1) El termini legal d'adaptació va finalitzar el 18 de març de 2015 

Quant al règim  comptable, el Consorci de Museus i el Consorci de Gestió 
del Centre d'Artesania, han d'adaptat la seua comptabilitat al PGCPG. 
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4.3 Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Mitjançant l'Acord de 5 de març de 1996, del Govern Valencià, juntament 
amb les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València i els 
ajuntaments d'Alacant, Castelló i València, es constitueix el Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana i s'aproven els seus estatuts. 

La seua finalitat és coordinar i impulsar el patrimoni museístic de la 
Comunitat Valenciana, establir una línia d'actuació coherent i global en 
relació amb la política museística valenciana, fomentar la creació de 
nous espais expositius, establir els criteris orientatius per a la política 
d'adquisicions, afavorir el mecenatge, regular l'exhibició de fons i 
col·leccions, facilitar l'accés als museus, impulsar el coneixement i 
difusió de l'art valencià, estimular el treball creatiu d'artistes valencians 
o relacionats amb la Comunitat Valenciana i altres activitats 
relacionades. 

La formulació dels comptes anuals es va efectuar el 7 d'abril de 2016, fora 
del termini establit en la Llei 1/2015. A més, els comptes anuals no 
inclouen la informació de l'exercici anterior a efectes comparatius. En la 
revisió de la seua adequada elaboració, hem observat els aspectes que tot 
seguit indiquem:  

a) No s'ha presentat l'estat de canvis del patrimoni net, l'estat de flux 
d'efectiu ni l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos i 
despeses per partida pressupostària amb el detall exigit per la 
normativa. Únicament s'inclou el quadre resum del resultat 
pressupostari. 

b) En el balanç figuren amb saldo negatiu les següents partides: 
inversió en investigació i desenvolupament, terrenys, 
administracions públiques deutores, crèdits i valors representatius 
de deute i patrimoni, les quals haurien de ser analitzades i 
regularitzades. 

c) El saldo de drets pendents de cobrament per operacions no 
pressupostàries que consta en el detall del romanent de tresoreria 
no resulta coherent amb la informació continguda en la memòria 
sobre aquest tipus d'operacions ni amb el balanç. 

d) En la memòria retuda no consta la informació sobre transferències i 
subvencions, contractació administrativa i execució de despeses 
amb finançament afectat. En no disposar d'aquesta última 
informació, no hem pogut verificar la seua coherència amb els 
ajustos al resultat pressupostari i al romanent de tresoreria. 

e) L'acta d'arqueig de fons de tresoreria no ve signada ni per la 
Gerència ni per la Intervenció. 
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L'informe d'auditoria de comptes anuals de la Intervenció General 
expressa una opinió favorable amb quatre excepcions, mentre que 
l'informe d'auditoria de compliment de legalitat presenta diversos 
incompliments significatius en matèria de contractació i altres aspectes 
normatius. 

4.4  Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana 

Mitjançant acords de l'Ajuntament de València, de 12 de març i 9 d'abril 
de 1987 i del Consell de la Generalitat Valenciana, de 13 d'abril de 1987, 
es va crear el Consorci de Gestió del Centre d'Exposicions i Activitats 
Artesanals de la Comunitat Valenciana i es van aprovar els seus estatuts. 
S'hi va establir una durada inicial de 50 anys. 

La seua finalitat principal és la gestió i administració del Centre 
d'Artesania de la Comunitat Valenciana, així com la difusió i potenciació 
de l'artesania mitjançant l'adopció de polítiques promocionals, 
informatives, formatives, d'anàlisi, d'assistència i de coordinació i, en 
general, qualsevol altra activitat directament o indirectament 
relacionada amb les anteriorment esmentades acordades per la seua 
Junta Rectora. 

L'informe d'auditoria de comptes anuals de la Intervenció General 
expressa una opinió favorable sense excepcions. L'informe d'auditoria de 
compliment de legalitat recull algunes observacions en matèria de 
contractació i altres aspectes de legalitat. 

4.5  Consorci Espacial Valencià 

Mitjançant l'Acord del Consell de la Generalitat de 12 de març de 2010, es 
constitueix, juntament amb l'Ajuntament de València, la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat de València-Estudi General, el 
Consorci Espacial Valencià-Val Space Consortium (VSC), i s'aproven els 
seus estatuts. 

El Consorci es constitueix amb la finalitat d'articular la cooperació 
econòmica, tècnica i administrativa entre les entitats que el componen 
per tal de posar en comú mitjans per a la investigació sobre el sector 
Espai. 

El seu objecte és realitzar activitats d'investigació científica i serveis de 
desenvolupament tecnològic en qualsevol àmbit d'activitat relacionat 
amb el sector Espai, l'increment de la seguretat i de la qualitat de 
producció dels sistemes espacials, així com la realització de totes 
aquelles activitats encaminades, directament o indirectament, a 
aconseguir el progrés social i econòmic a Europa pel que fa al sector 
Espai. 
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Els comptes anuals de 2015 s'han elaborat seguint els models previstos 
en el PGCPG. Hem verificat que contenen la informació mínima exigida 
per aquest Pla. 

L'informe d'auditoria de comptes anuals de l’IGG conté una opinió 
favorable sense excepcions i l'informe d'auditoria de compliment de 
legalitat presenta diversos incompliments significatius en matèria de 
personal i contractació. 

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 els 
responsables tècnics de les entitats 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. 

 

 


