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NOTA            

Aquest volum I, amb la introducció i els resums, pretén ajudar a la 
comprensió dels resultats del nostre Informe, contextualitzant-los en 
l'entorn econòmic valencià i facilitant la tasca als lectors i als mitjans de 
comunicació. Conté una succinta descripció de la fiscalització realitzada, 
amb les conclusions més destacables. 

No obstant això, els treballs complets de fiscalització es troben en els 
volums II, III, IV, V i VI, accessibles en la pàgina web de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). 
Recomanem la seua lectura per tal de conèixer el veritable abast del 
treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’informe són expressades en milions d'euros amb un 
decimal, excepte quan s'indique el contrari. Hem aplicat un arredoniment per a mostrar-
ne sols un decimal. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada valor exacte i 
no la suma de dades arredonides. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Fonament legal 

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

1.2  El Compte General de la Generalitat 

Segons els articles 135 i 3 de la Llei 1/2015 d'Hisenda Pública de la 
Generalitat, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, el Compte 
General de la Generalitat de l'exercici 2015 es forma amb els següents 
documents: 

a) Compte de l'Administració de la Generalitat. 

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

- Organismes autònoms 

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

- Consorcis 

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

- Entitats públiques empresarials 

-  Societats mercantils 

- Fundacions del sector públic de la Generalitat 

- Altres entitats no administratives 

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

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

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

b) Els resultats econòmics i patrimonials de l'exercici. 
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c) L'execució i liquidació dels pressupostos i el grau de realització 
dels objectius. 

En compliment de l'article 141 de la Llei 1/2015, la Intervenció General va 
presentar davant de la Sindicatura, en diversos lliuraments 
complementaris, el Compte General de la Generalitat format pels 
comptes individuals dels ens següents: 

a) L'Administració de la Generalitat 

b)  Les entitats autònomes: 

- Institut Valencià de la Joventut 

- Institut Valencià d'Investigacions Agràries 

- Servei Valencià d'Ocupació i Formació 

- Institut Cartogràfic Valencià 

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

c)  Les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres 
entitats de dret públic: 

- Aeroport de Castelló, SL 

- Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva 

- Agència Valenciana del Turisme 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU 

- Ciutat de la Llum, SAU 

- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SAU 

- CulturArts Generalitat 

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana 

- Entitat d'Infraestructures de la Generalitat 

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

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- Institut Valencià d'Acció Social 

- Institut Valencià d'Art Modern 

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

- Institut Valencià de Finances 

- Patronat del Misteri d'Elx 
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- Pla Cabanyal-Canyamelar, SA 

- Radiotelevisió Valenciana, SAU 

- Reciclatge de Residus la Marina Alta, SA 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SAU 

- Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SAU 

d)  Fundacions del sector públic: 

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

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

- Fundació de la CV Jaume II el Just 

- Fundació de la CV per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte 

- Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la 
Comunitat Valenciana 

- Fundació de la CV per al Foment dels Estudis Superiors 

- Fundació de la CV-Regió Europea 

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

- Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofia 

- Fundació de la CV per a la Investigació Agroalimentària 

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

- Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum 

- Fundació de la C.V. La Llum de les Imatges 

e) Consorcis adscrits a la Generalitat: 

- Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

- Consorci Espacial Valencià 

- Consorci Gestió del Centre d'Artesania de la CV 

- Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 

- Consorci Hospital General Universitari de València 

En els annexos d'aquest Informe es poden consultar els comptes anuals 
de les anteriors entitats, juntament amb els informes d'auditoria que, si 
escau, haja emès la Intervenció General i els auditors privats. Aquesta 
informació també és accessible en la pàgina web de la Conselleria 
d'Hisenda i Model Econòmic. 
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Les incidències que, si és el cas, s'hagen pogut produir en la rendició de 
comptes es destaquen en les introduccions als diferents volums d'aquest 
Informe i, si escau, en els respectius informes de fiscalització  
individuals. 

D'acord amb l'article 1.2 de la Llei 8/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat, els pressupostos corresponents a 
l'exercici 2015 són el resultat de la integració dels pressupostos següents: 

a)   El del sector Administració general de la Generalitat 

b)  Els de les entitats autònomes de la Generalitat 

c)   Els de les societats mercantils de la Generalitat 

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

e)   Els de les fundacions públiques de la Generalitat 

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

Els pressupostos inicials segons la Llei de Pressupostos de la Generalitat 
de 2015 es resumeixen així, en milions d'euros: 

Quadre 1: Pressupostos inicials agregats de despeses 
 

 
Administració 
Generalitat 

Entitats 
autònomes 

Empreses 
públiques (1) 

Fundacions 
públiques 

Consorcis 

Despeses personal 5.135,2 86,2 178,3 33,6 165,7 

Despeses funcionament 2.924,0 45,3 350,7 22,7 114,5 

Despeses financeres 987,5 0,2 48,0 0,1 2,5 

Transferències corrents 3.268,3 291,7 6,6 0,0 1,2 

Fons de contingència 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inversions reals 347,7 12,2 114,5 6,9 7,8 

Transferències de capital 330,7 121,9 48,7 0,0 0,0 

Actius financers 205,5 0,0 197,1 0,2 0,0 

Passius financers 3.985,5 0,0 181,1 0,2 1,5 

Total pressupost 2015 17.191,4 557,5 1.125,0 63,7 293,2 

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

Variació 2015/2014 +7,2% +16,1%  8,5%  10,4%  1,5% 
 
(1) Societats mercantils i entitats de dret públic 
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Així mateix, d'acord amb l'article 135.2 de la Llei 1/2015 d'Hisenda 
Pública de la Generalitat, s'adjunten al Compte General de la Generalitat 
de cada exercici els comptes de les universitats públiques valencianes, 
integrades per: 

-  Universitat de València 

-  Universitat Politècnica de València 

-  Universitat d'Alacant 

-  Universitat Jaume I 

- Universitat Miguel Hernández d'Elx 

1.3  Principis aplicables a la informació financera i a la gestió dels recursos 
públics 

La gestió dels recursos públics està subjecta als següents principis: 

Principi de legalitat 

Dins del marc de les normes generals, la Generalitat està subjecta 
directament al que disposa la Llei 1/2015 d'Hisenda Pública de la 
Generalitat, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, a les lleis de 
pressupostos anuals de la Generalitat i les lleis que les acompanyen, a 
més dels diversos decrets, ordres, circulars i normes de procediment 
específiques que hi són d'aplicació. 

Principis comptables 

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

Principi d'estabilitat pressupostària 

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l'elaboració, 
aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afecten les 
despeses o els ingressos es realitzarà en un marc d'estabilitat 
pressupostària, coherent amb la normativa europea. Per estabilitat 
pressupostària s'entén l'objectiu de les administracions de tancar les 
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seues finances en equilibri, procurant no incórrer en dèficit (més 
despeses que ingressos) o que aquest siga mínim. 

Principis d'eficàcia, eficiència i economia 

Les polítiques de despeses públiques s'executaran mitjançant una gestió 
dels recursos públics orientada per l'eficàcia, l'eficiència i l'economia. En 
aquest context s'entén per economia l'adquisició de béns i serveis 
(inputs) al menor preu possible, complint la qualitat desitjada. L'eficiència 
es refereix a la relació entre aquests inputs i la producció obtinguda 
(outputs), de manera que es maximitze el resultat; és a dir, aconseguir 
l'output desitjat amb el menor nombre d'inputs, o aconseguir el màxim 
output a partir d'uns inputs donats. Finalment, l'eficàcia quantifica en 
quin grau els outputs i actuacions públiques han assolit l'objectiu fixat 
prèviament. 

Aquests tres principis són de gran importància i s'han d'abordar 
conjuntament, ja que pot donar-se el cas d'actuacions econòmiques i 
eficients que provoquen resultats totalment ineficaços. I per contra, 
poden existir actuacions d'una elevada eficàcia que són 
antieconòmiques i ineficients. 

Principi de transparència 

En l'àmbit de les administracions públiques, la transparència es refereix 
a l'obligació dels governs de donar compte als ciutadans de tots els seus 
actes, especialment els relacionats amb l'ús dels diners públics i per a 
prevenir així els casos de corrupció. 

La Llei 1/2015 d'Hisenda Pública de la Generalitat, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions, estableix en el seu article 24 que: La 
programació pressupostària de la Generalitat es regirà pels principis d'estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat financera, plurianualitat, transparència, eficiència 
en l'assignació i utilització dels recursos públics, responsabilitat i lleialtat 
institucional. 

2.  OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1  Objectius generals de la fiscalització 

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la 
Generalitat efectuada per la Sindicatura de Comptes estan descrits en 
l'article 8.3 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, segons el qual, els 
informes hauran de: 

a)  Determinar si la informació financera es presenta adequadament, d'acord 
amb els principis comptables que hi són d'aplicació. 
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b)  Determinar si s'ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics. 

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

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

Els apartats a) i b) anteriors es corresponen amb les auditories financeres 
i de compliment de la legalitat (conjuntament denominades "de 
regularitat"); mentre que els c) i d) es circumscriuen en l'àmbit de les 
auditories d'economia, eficiència i eficàcia, englobades en el concepte 
d'auditoria operativa. 

Segons la Llei de la Sindicatura de Comptes, l'activitat fiscalitzadora, la 
qual comprèn els quatre tipus d'auditoria indicats, s'ha de fer sobre el 
conjunt del sector públic valencià (article 1) que bàsicament inclou la 
Generalitat, formada pel conjunt d'institucions detallat en l'apartat 1 
anterior (objecte del present Informe de fiscalització) i les entitats locals 
(article 2.1.b) de la mateixa Llei). D'acord amb els objectius generals 
indicats, el treball de fiscalització del Compte General de la Generalitat, 
s'ha planificat i realitzat amb la finalitat d'obtenir l'evidència suficient i 
adequada per a poder emetre les conclusions, recomanacions i 
comentaris que es recullen en els diferents informes individuals, i que es 
resumeixen en aquest primer volum. 

El treball s'ha dut a terme d'acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització del sector públic (ISSAI-ES) i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura, que estan recollides 
en el Manual de fiscalització publicat en la seu electrònica de la 
Sindicatura. En conseqüència, no ha inclòs una revisió detallada de totes 
les transaccions, sinó que ha comprés totes aquelles proves selectives, 
revisions de procediments, de registres i antecedents i d'altres tècniques 
habituals d'auditoria que s'han considerat necessàries en cada 
circumstància, en funció dels objectius perseguits i, a més a més, tenint 
en compte la importància relativa de les incidències detectades. 

2.2  Abast de la fiscalització 

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

El Consell de la Sindicatura va aprovar el 23 de desembre de 2015 i va 
remetre a les Corts el 20 de gener de 2016, el Programa Anual d'Actuació 
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de 2016, en el qual es determinaven els ens per fiscalitzar, tipus 
d'auditoria per realitzar i els abasts de cada fiscalització. En concret, en 
l'àmbit de l'anàlisi d'aquest Compte General s'han realitzat 
fiscalitzacions específiques dels següents ens, amb indicació del seu 
pressupost per al 2015, en milions d'euros: 

Quadre 2. Ens amb fiscalització específica, amb  indicació del tipus 
d'auditoria, abast i pressupost de l'ens 

 

Ens fiscalitzat 
Tipus 

d'auditoria 
Abast 

Pressu-
post 

Administració    

Compte de l'Administració 

(S'emeten diversos informes) 

F+L General 

17.191,2 L Contractació 

F+L Personal 

Entitats autònomes    

Agencia Valenciana de Foment i Garantia Agrària F+L Subvencions 259,4 

Empreses públiques     

Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA L Contractació 236,7 

E.P. de Sanejament d'Aigües Residuals de la CV F+L 
General i cànon 
de sanejament 

261,6 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana L Contractació 134,0 

Institut Valencià de Finances L Contractació 92,5 

Entitat d'Infraestructures de la Generalitat F+L Contractació 33,3 

CulturArts Generalitat F+L Ingressos 28,2 

Fundacions públiques    

Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofia L Contractació 21,6 

F. per a la Investigació de l'Hosp. U. La Fe de la CV L Contractació 9,6 

Consorcis    

Consorci Hospital General Univ. de València L Contractació 212,3 

Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 
(S'emeten diversos informes) 

L Contractació  
77,2 

F+L Personal 

F: Auditoria financera 
L: Auditoria de compliment de la legalitat 

En els respectius informes de fiscalització s'indiquen amb major detall 
les àrees fiscalitzades en cada cas. En els apartats 4 i 5 d'aquest volum I, 
es recapitulen els aspectes més importants de cada informe. 

A més de les fiscalitzacions específiques indicades, hem verificat que 
totes les entitats que tenen l'obligació de retre comptes  a la Sindicatura 
les hagen presentat en temps i forma, i que acomplisquen les formalitats 
exigides per la normativa aplicable. També hem analitzat els informes 
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d'auditoria realitzats per la Intervenció General en col·laboració amb 
empreses privades d'auditoria. Els resultats d'aquest control sobre les 
entitats de les quals no emetem un informe de fiscalització específic, 
s'inclouen en les respectives introduccions dels diferents volums que 
conformen aquest Informe de fiscalització del Compte General. 

Els comptes anuals complets de tots els ens, juntament amb els informes  
d'auditoria de la Intervenció, s'inclouen en annexos dels respectius 
volums del present Informe. A més, la informació continguda en els dits 
comptes anuals s'ha enregistrat en la Base de Dades Econòmiques del 
Sector Públic Autonòmic Valencià (BADESPAV), accessible en la web de la 
Sindicatura. 

D'acord amb el que preveu el Programa Anual d'Actuació de 2016, la 
fiscalització del Compte General s'ha enriquit amb la realització de les 
auditories operatives i informes especials següents: 

- Informe especial sobre la contractació de l'Administració de la 
Generalitat. Exercici de 2015. 

- Fiscalització de les despeses de personal del Compte de 
l'Administració de la Generalitat de l'exercici de 2015, amb una 
especial referència al personal docent. 

- Informe de seguiment del grau d'implantació per part de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de les 
recomanacions  incloses en els nostres informes d'auditoria 
operativa emesos sobre la gestió dels concerts sanitaris: 
hemodiàlisi (2012) i ressonàncies magnètiques (2013). (Informe 
emès el 19 de maig de 2016). 

A més a més, en l'actualitat es troben en curs d'execució les auditories 
següents relacionades amb aspectes inclosos en el Compte General que 
tenen un horitzó plurianual, motiu pel qual no estan inclosos en el 
present Informe i que s'aprovaran posteriorment. 

- Auditoria operativa de la concessió de l'assistència sanitària 
integral en el Departament de Salut l'Horta-Manises. 

- Auditoria operativa de la concessió de la gestió de l'ITV. 

- Auditoria de control intern i dels sistemes d'informació de la 
gestió de compres de la Conselleria de Sanitat. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ DEL COMPTE 
GENERAL DE LA GENERALITAT DE L'EXERCICI DE 2015 

Com a conseqüència de la fiscalització del Compte General de la 
Generalitat de l'exercici de 2015, duta a terme per aquesta Sindicatura de 
Comptes, es posen de manifest les conclusions generals següents: 

a) Pel que fa a l'adequació de la informació financera als principis 
comptables aplicables i el compliment de la legalitat vigent en la gestió 
dels fons públics 

Com a resultat del treball efectuat i amb els objectius i l'abast 
general que indiquen l'apartat 2 anterior i els particulars que es 
fixen en els respectius informes individuals de fiscalització, el 
Compte General de la Generalitat1 de l'exercici de 2015, es 
presenta, en general, d'acord amb els principis comptables i la 
normativa legal que hi són d'aplicació. No obstant això, les 
excepcions2 i deficiències detectades apareixen convenientment 
detallades en els diferents informes individuals de fiscalització del 
sector públic autonòmic, dels quals també oferim un resum en els 
apartats 4 i 5 d'aquest volum. 

b) Pel que fa a les situacions de responsabilitat comptable 

 El punt 4 de l'article 61 del Reglament de Règim Interior de la 
Sindicatura estableix que quan no s'hi hagen advertit 
responsabilitats comptables es farà constar així en l'Informe. 
Quant a això, les lleis orgàniques i de funcionament del Tribunal 
de Comptes defineixen el concepte de responsabilitat comptable, 
que ha sigut progressivament perfilat amb posterioritat per la 
jurisprudència, i  es conforma sobre les característiques bàsiques 
següents, que s'han de presentar en cada cas de manera 
concurrent: 

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

- Que tal acció o omissió culpable vulnere les lleis reguladores 
del règim pressupostari i comptable que resulten aplicables a 
les entitats del sector públic del qual es tracte o, si s'escau, als 

                                                 
1  El Compte General està format pels documents que indiquen els articles 135 i 3 de la 

Llei 1/2015, d'Hisenda Pública de la Generalitat, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions i que ja han sigut detallats en l'apartat 2 anterior. 

2  Les excepcions són circumstàncies observades per l'auditor i posades de manifest en 
l'Informe d'auditoria que afecten els comptes o elements auditats i que són 
especialment significatives. Impedeixen que els comptes anuals o els elements 
auditats expressen la imatge fidel. En el cas de les auditories de compliment de la 
legalitat, representen incompliments significatius de les normes. 
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perceptors de subvencions, crèdits, avals o altres ajudes 
provinents del dit sector. 

- Que s'hi haja produït un dany o menyscapte efectiu i 
avaluables en cabals o efectes públics. 

- Que hi haja una relació causa-efecte entre l'acció o omissió i el 
dany produït. 

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

Com que la Sindicatura no té competències jurisdiccionals -i en 
compliment de l'article 4t.1 de la Llei de la Sindicatura de 
Comptes- tots els informes de fiscalització són tramesos al 
Tribunal de Comptes. Així mateix, per a la tramesa a la Fiscalia del 
Tribunal de Comptes d'aquells casos en què s'ha observat 
responsabilitat comptable o d'un altre tipus, se segueixen les vies 
formals previstes en el "Protocol d'actuació entre la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana i la Fiscalia del Tribunal de 
Comptes per a millorar-ne la coordinació i col·laboració", signat el 
10 de març de 2015. 

Aquesta Institució -d'acord amb el contingut dels diversos 
informes individuals que composen aquest Informe i amb l'anàlisi 
de la documentació revisada, tenint en compte l'abast que s'hi 
expressa i en l'exercici de la funció fiscalitzadora- no ha trobat, en 
general, situacions en què podrien concórrer les característiques 
bàsiques de la responsabilitat comptable, tret dels casos posats de 
manifest explícitament en els informes de fiscalització del 
Consorci Hospital General Universitari de València i del Consorci 
Hospitalari Provincial de Castelló. 

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

Sobre els objectius generals c) i d) assenyalats en l'apartat 2.1 
anterior, cal indicar dues qüestions: 

1a L'Administració de la Generalitat, igual que succeeix en la 
resta d'administracions públiques, no té desenvolupat un 
sistema general que incorpore indicadors per quantificar els 
objectius, i permeta comparar les previsions (en termes 
d'objectius i assoliments diferents dels estrictament 
pressupostaris) amb els resultats obtinguts i amb els costos 
corresponents. 
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2a  Els recursos de què disposa la Sindicatura no permeten 
realitzar auditories integrals (financeres, de compliment de 
la legalitat i operatives) de tot el sector públic valencià. 

Aquestes circumstàncies fan que la Sindicatura actualment no es 
plantege l'emissió d'una opinió global en termes d'eficiència, 
eficàcia i economia, sinó que realitze  fiscalitzacions específiques 
sobre determinats aspectes de l'activitat de la Generalitat, tal com 
hem indicat en l'apartat 2.2. 

4.  RESUM I ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS SORGITS EN LA 
FISCALITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

4.1  Excepcions de l'auditoria financera 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera del 
Compte de l'Administració de la Generalitat de l'exercici 2015 i ha 
observat excepcions en diferents àmbits: 

a)  Immobilitzat no financer. No existeix un inventari complet i 
actualitzat que reculla detalladament la composició, ubicació i 
valoració dels epígrafs de l'immobilitzat no financer, que en 
conjunt estan comptabilitzats en el balanç per 17.309,6 milions 
d'euros. 

b)  Liquidacions anuals de contractes de concessió administrativa per a la 
prestació del servei d'assistència sanitària. Estan pendents 
d'aprovació o en tràmit d'elaboració, 26 liquidacions anuals de 
cinc contractes de concessió administrativa per a la prestació del 
servei d'assistència sanitària integral dels departaments de salut 
d'Alzira, Torrevella, Dénia, l'Horta-Manises i Elx-Crevillent. Es 
desconeixen els imports definitius d'aquestes liquidacions, i per 
això no és possible determinar els efectes que tindria el seu 
adequat reflex comptable sobre el Compte de l'Administració de 
2015. 

c)  Ajudes del Pla d'Habitatge. Hi ha comptabilitzats en el compte 409 
"Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost" 63,3 
milions d'euros corresponents a les ajudes concedides en matèria 
d'habitatge. Durant 2015 s'han sumat a aquest compte 40,1 
milions d'euros. D'acord amb el que indica l'informe de 2014, 
aquesta circumstància no permet assegurar que puguen existir 
altres ajudes que estiguen pendents de ser imputades al 
pressupost i de comptabilitzar-se en el compte 409. 

d)  Liquidacions tributàries. Entre els drets pendents de cobrament a 31 
de desembre de 2015 figuren 315,3 milions d'euros per l'Impost de 
Successions i Donacions i per l'Impost de Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, que comprenen les 
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liquidacions tributàries emeses per l'Administració de la 
Generalitat com a conseqüència de la comprovació de valors. La 
Inspecció de Serveis del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques ha quantificat en 72,4 milions d'euros l'import no 
cobrable a 31 de desembre del 2015. 

e)  Infraestructures educatives. El 2015 s'ha canviat el criteri de 
comptabilització de les infraestructures (col·legis) i els seus 
equipaments, executades per CIEGSA. A tal efecte, s'ha registrat 
en el compte 229, "Un altre immobilitzat material, servei educatiu" 
la quantitat de 1.044,4 milions d'euros pel cost de construcció de 
les infraestructures rebudes. Falta per comptabilitzar la recepció 
dels béns mobles i immobles corresponents als centres docents 
d'educació infantil, primària i especial per 1.113,1 milions d'euros, 
i el seu lliurament posterior als ajuntaments. 

f)  Riscos amb la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana 
(SGR). El compte 565, "Fiances i dipòsits constituïts a curt termini" 
de l'actiu del balanç inclou 128,5 milions d'euros que són 
conseqüència de la comptabilitat realitzada sobre les operacions 
fallides derivades del contracte de refiançament3 signat amb l'SGR. 
En l'exercici 2015 s'ha dotat una provisió per a insolvències de 
crèdits per la totalitat del compte 565. 

D'altra banda, hi figuren també comptabilitzades dues provisions 
relacionades amb l'SGR en l'epígraf de "Provisions per a riscos i 
despeses" del passiu del balanç: 19,5 milions d'euros 
corresponents a les responsabilitats probables derivades del 
contracte de refiançament i 200 milions d'euros per a cobrir el risc 
per l'import total del contracte d'aval signat per la Generalitat i 
l'SGR el 26 de juliol de 2013. 

g)  Convenis de finançament de la Fira de Mostres Internacional de València 
(FMI). Durant els exercicis de vigència dels convenis signats el 
2002 i el 2007 per al finançament de les inversions del "Pla de 
modernització" de l'FMI, la Generalitat s'ha fet càrrec de la 
totalitat de la càrrega financera, ja que l'FMI no comptava amb els 
recursos necessaris. El 2015 s'ha comptabilitzat el capital pendent, 
505,4 milions d'euros, en el compte de "Provisions per a riscos i 
despeses a llarg termini". Considerem que aquesta quantitat 
s'hauria de reclassificar en els comptes corresponents a deutes 
amb entitats de crèdit. 

h)  Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost. Dins de 
l'epígraf "Creditors pressupostaris" del passiu del balanç figura el 

                                                 
3  Per contracte de refiançament s'entén la cobertura de les provisions i els fallits que 

deriven del risc assumit per l'SGR amb les petites i mitjanes empreses i treballadors 
autònoms, en funció de les garanties davant tercers atorgades a les dites empreses. 
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compte 409, "Creditors per operacions pendents d'aplicar a 
pressupost", amb un saldo, a 31 de desembre de 2015, de 871,2 
milions d'euros. Si les obligacions que figuren en aquest compte 
s'havien aplicat als pressupostos dels exercicis en què es van 
meritar les despeses, l'efecte net sobre el resultat pressupostari de 
l'exercici 2015 seria una disminució del seu saldo negatiu en 420,6 
milions d'euros. 

i)  Creditors per periodificació de despeses pressupostàries. Dins de 
l'epígraf "Creditors no pressupostaris" del passiu del balanç figura 
el compte 411, "Creditors per periodificació de despeses 
pressupostàries", amb un saldo, a 31 de desembre de 2015,  de 
965,0 milions d'euros. Aquest saldo està format per diversos 
conceptes, alguns dels quals haurien de presentar-se en altres 
comptes del balanç, com ara els "Convenis deute sanitari", el saldo 
del qual que és de 191,7 milions d'euros s'hauria de reclassificar 
en els comptes corresponents a deutes amb entitats de crèdit. 

Si les obligacions que figuren en aquest compte 411 s'havien 
aplicat als pressupostos dels exercicis en què es van meritar les 
despeses, l'efecte net sobre el resultat pressupostari de l'exercici 
2015 seria una disminució del seu saldo negatiu per 58,0 milions 
d'euros. 

j)  Provisió per a insolvències. La provisió per a insolvències ha de cobrir 
la totalitat dels drets que s'estimen de dubtós cobrament. En 
aquest sentit es considera que s'hauria d'augmentar en 286,0 
milions d'euros. 

k)  Memòria. Segueix sent molt extensa, i inclou informació poc 
rellevant. No obstant això, s'hauria de millorar i completar amb 
informació sobre altres aspectes significatius. 

4.2  Conclusions sobre el compliment de la normativa 

D'altra banda, l'Informe del Compte General també conté una sèrie de 
conclusions sobre el compliment d'altres requeriments legals i 
reglamentaris, que es resumeixen a continuació: 

a)  S'han practicat modificacions pressupostàries que han pujat en 
termes nets a un total de 2.678,4 milions d'euros, havent 
incrementat la dotació inicial en un 15,6%. Les generacions i 
suplements de crèdit són les més importants i la gran part  tenen 
per objecte dotar crèdits per al reconeixement i pagament de les 
obligacions ateses mitjançant els mecanismes extraordinaris de 
finançament. Aquesta circumstància posa de manifest que els 
crèdits inicialment aprovats no s'adeqüen a les necessitats reals 
de despesa. 
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b) Els nivells de pagaments són molt baixos, o fins i tot nuls, en 
algunes línies de subvencions. A més del propi incompliment dels 
terminis establits en els convenis, això comporta un efecte negatiu 
que podria ser important sobre determinats col·lectius o entitats 
les activitats dels quals són l'objecte de les ajudes. 

c)  En relació amb les subvencions a l'FMI de València, no hi ha 
constància en els expedients corresponents que la Generalitat 
haja pres alguna de les mesures previstes en els convenis per 
incompliments de les obligacions de l'FMI.  No consten tampoc en 
els expedients els informes de fiscalització prèvia de la Intervenció 
Delegada. 

d) El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MHAP) ha 
emès, amb data 14 d'octubre de 2016, l'informe sobre el grau de 
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, de deute 
públic i de la regla de despesa de l'exercici 2015, en el qual s'indica 
que el dèficit de la Comunitat Valenciana ha sigut del -2,59% del 
PIB, molt superior a l'objectiu del -0,70% establit pel Consell de 
Ministres. Tal com s'argumenta en l'apartat 4.5, la Generalitat 
Valenciana assumeix amb major dificultat el compliment dels 
objectius de dèficit a causa dels seus menors ingressos públics per 
càpita, en gran mesura conseqüència del menor finançament 
autonòmic rebut. 

4.3  Conclusions sobre la fiscalització de la contractació 

El principal incompliment posat de manifest tant en l'Informe de 
fiscalització del Compte de l'Administració com en l'informe sobre 
contractació, es refereix a les despeses realitzades sense consignació 
pressupostària, principalment de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública, en la qual, al tancament de l'exercici 2015 hi ha un volum 
important de factures que representen operacions que s'han realitzat 
sense consignació pressupostària i sense ajustar-se en la seua tramitació 
a la normativa de contractes. 

La realització de despeses sense consignació pressupostària representa 
un incompliment de la normativa aplicable, en adquirir-se sense dotació 
pressupostària i prescindir del procediment de contractació establit. 
Entre les conseqüències més importants que es deriven de les 
obligacions generades sense crèdit pressupostari suficient destaquen la 
nul·litat de ple dret dels actes administratius i la depuració de possibles 
responsabilitats. Aquestes obligacions necessiten ser convalidades 
mitjançant un acte de reconeixement exprés i motivat de la seua 
existència i exigibilitat. Quant a això, es requereix l'autorització expressa 
del Consell per a imputar al pressupost corrent obligacions d'exercicis 
anteriors que no hagen estat degudament adquirides. 
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La Sindicatura ha abordat un informe específic de fiscalització sobre la 
legalitat de les operacions de contractació efectuades per l'Administració 
de la Generalitat en l'exercici 2015. El resultat del treball  —que ha inclòs 
la revisió de 41 expedients de contractació— conclou que l'activitat 
contractual resulta de conformitat amb la normativa aplicable en els 
aspectes significatius, excepte pels incompliments següents: 

- No s'ha determinat amb precisió la naturalesa i l'extensió de les 
necessitats del contracte, així com de la idoneïtat del seu objecte 
(detectat en cinc dels expedients revisats). 

- La declaració d'urgència no està degudament motivada o 
justificada (en quatre expedients). 

- Amb caràcter general, en els expedients revisats no consta una 
justificació documental adequada sobre l'elecció dels criteris que 
es tindran en consideració per a adjudicar els contractes. 

- Els anuncis de licitació no indiquen els criteris d'adjudicació dels 
contractes (en nou expedients). 

-  Els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) no 
contenen el procediment concret per a quantificar els criteris 
valorables mitjançant la mera aplicació de fórmules (en quatre 
expedients). 

-  Els criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor 
que preveuen els PCAP són indeterminats (en quatre expedients). 

-  Els PCAP estableixen que durant la vigència dels contractes no es 
revisaran els preus, però el sistema establit n'inclou implícitament 
una revisió (en sis expedients). 

-  L'adjudicatari va constituir la garantia definitiva en data posterior 
a la d'adjudicació del contracte, per això l'Administració no hauria 
d'haver efectuat l'adjudicació al seu favor. El contracte incorre en 
causes de nul·litat administrativa (en un expedient). 

-  Les adquisicions de farmàcia i productes sanitaris es tramiten       
—en un volum important— com a contractes menors pel sistema 
de caixes fixes4. Especialment important és la infracció del principi 
de publicitat, ja que gran part d'aquestes compres es realitza 
mitjançant el fraccionament indegut de l'objecte dels contractes. 

                                                 
4
  És un procediment especial de pagament que es caracteritza per agilitar el pagament 

de determinades despeses que tenen caràcter repetitiu o periòdic, de manera que 
primer es paguen les dites despeses i posteriorment es realitzen els tràmits 
corresponents al manament de la despesa. 
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-  En els contractes menors s'observa, amb caràcter general, una 
insuficient justificació sobre la necessitat i idoneïtat de l'objecte 
del contracte i el fraccionament indegut del seu objecte. 

-  En molts casos, els pagaments de les factures dels contractes 
revisats es realitzen amb posterioritat al termini legal establit. 

-  Es produeixen retards significatius en la confecció de les 
liquidacions anuals en els cinc contractes de concessió 
d'assistències sanitàries integrals, i no consten en els expedients 
les causes i la imputabilitat de les demores. 

-  L'Administració està subjecta a certes obligacions legals de 
comunicació de contractes —tant al Registre Oficial de Contractes 
de la Generalitat (ROCG) com a la Sindicatura de Comptes—, que 
no s'han observat adequadament en tots els supòsits requerits. 

4.4  Despeses de personal de l'Administració de la Generalitat 

La Sindicatura ha fiscalitzat de manera específica el capítol 1 de 
despeses de personal del pressupost del Compte de l'Administració de la 
Generalitat de 2015. Hem verificat l'adequada comptabilitat de les 
despeses i el compliment de la legalitat, i hem revisat el control intern en 
la gestió del personal i de la nòmina. 

Les despeses del personal són la despesa més important de la 
Generalitat, ja que les obligacions reconegudes han sumat 5.150,7 
milions d'euros, que representen el 37,9% del total de les obligacions 
reconegudes no financeres (és a dir, exclosos els capítols 3, 8 i 9 del 
pressupost de despeses). Aquesta xifra aplega la despesa corresponent a 
150.787 perceptors de nòmina al llarg de 2015. 

Hi ha una gran varietat de tipus de treballadors (funcionaris, estatutaris-
sanitari, personal de justícia, docents, interins, substituts, eventuals, 
laborals, etc.) i per a gestionar-los calen  diversos sistemes informatitzats 
d'acord amb aquesta grandària i complexitat. Per això, la revisió de 
procediments i del control intern en 2015 s'ha centrat en el col·lectiu més 
nombrós: el personal docent. 

Després de la fiscalització realitzada, hem considerat que les despeses i 
els pagaments de personal es troben, en general, adequadament 
comptabilitzats. No obstant això, en l'Informe detallem algunes 
incidències sobre la comptabilitat de determinades despeses de personal, 
però que no afecten a la conclusió general. 

Així mateix, la gestió de personal es realitza generalment d'acord amb 
les normes que hi són d'aplicació. No obstant això, s'han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa: 
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-  No es du a terme la fiscalització prèvia dels expedients de creació 
o modificació de llocs de treball docents que preveu la normativa 
d'aplicació. 

-  Els expedients de personal docent es gestionen en format paper i, 
en general, estan incomplets. Cal que s'automatitze i digitalitze la 
gestió d'aquests expedients. 

-  La documentació sobre protecció de dades personals exigida per la 
Llei no es troba actualitzada i no consta que s'hagen realitzat 
auditories de protecció de dades amb la periodicitat prevista en les 
normes. 

En el curs de la fiscalització també hem revisat 91 controls relacionats 
amb els procediments de gestió del personal docent i de l'àrea de 
sistemes d'informació. Com a resultat d'aquesta revisió, s'han observat 
una sèrie de debilitats materials de control intern que representen un 
risc elevat per a la fiabilitat i seguretat de la informació i la disponibilitat5 
del sistema de gestió del personal docent. A causa de la seua gran 
transcendència, els òrgans de govern de la Generalitat s'han de 
comprometre de manera clara i decidida a esmenar les deficiències 
següents: 

-  Els controls existents en la tramitació de sexennis no són 
adequats. A més, no hi ha controls per evitar errors rellevants en 
el pagament de determinats conceptes de nòmina.  

-  El traspàs de dades entre l'aplicació de gestió de llocs i els 
expedients de personal docent i l'aplicació de nòmines és 
parcialment manual, fet que afavoreix l'existència d'errors i 
redueix l'eficiència en incórrer en costos duplicats. 

-  L'aplicació de gestió de personal docent suporta una enorme 
càrrega de treball de forma constant, de manera que necessita de 
manera urgent una actualització tecnològica que millore la seua 
eficàcia i permeta optimitzar els recursos humans disponibles per 
a la gestió del personal. 

-  Els expedients de personal estan incomplets i es mantenen en 
format paper. És necessària la implementació d'una aplicació 
d'arxiu electrònic d'expedients de personal. 

-  Per reforçar la seguretat s'han de formalitzar i aprovar els 
procediments de gestió d'altes, baixes i modificacions dels usuaris 
en les aplicacions i els permisos de què disposen. 

                                                 
5  En aquest context, la disponibilitat es refereix a l'accessibilitat als sistemes 

d'informació quan així ho requereixen les entitats o processos autoritzats. 
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-  Per garantir la recuperació dels sistemes s'han d'elaborar i aprovar 
plans de recuperació de l'activitat habitual davant de desastres. 
Així mateix, s'haurien de conservar en alguna ubicació externa a 
la Conselleria còpies de seguretat de tots els elements necessaris 
per a poder recuperar els sistemes en casos de fallada. 

4.5  Altres aspectes rellevants 

A més a més,  per comprendre la informació economicofinancera de la 
Generalitat és convenient considerar els següents aspectes rellevants: 

a)  Sobre la situació economicopatrimonial 

Com en exercicis anteriors, s'observa un greu desequilibri en les 
principals conceptes economicofinancers de l'Administració a 31 
de desembre de 2015:  

-  Els fons propis (o patrimoni net) tenen un import negatiu de 
25.419,1 milions d'euros. 

-  El passiu puja a un total de 45.092,2 milions d'euros, que és 
superior al doble de l'actiu total. L'endeutament financer és de 
39.579,9 milions d'euros, import que representa el 87,8% del 
total de creditors. 

-  El fons de maniobra arriba a un import negatiu de 10.078,3 
milions d'euros (10.941 milions d'euros el 2014), xifra que posa 
de manifest una posició delicada en la liquiditat i solvència a 
curt termini de la Generalitat. 

-  En el subsistema comptable pressupostari, cal indicar també  
els imports negatius en el resultat pressupostari (4.185,9 
milions d'euros) i en el romanent de tresoreria (2.593,7 milions 
d'euros). 

L'evolució del resultat pressupostari en els últims exercicis, 
segons els respectius comptes de l'Administració, ha sigut la 
següent: 

Quadre 3: Evolució del resultat pressupostari 

Concepte6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

+ Drets reconeguts 11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.574,0 10.646,6 

- Obligacions reconegudes 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 14.832,5 

Resultat pressupostari -2.857,3 -3.642,3 -6.222,5 -3.399,5 -4.479,1 -4.185,9 

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

pressupostos d'ingressos  i despeses. 
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Podem observar que el dèficit pressupostari es manté en uns 
nivells molt elevats, insostenibles, que exigeixen el recurs 
permanent a l'endeutament. No obstant això, les dades del quadre 
anterior s'han d'analitzar tenint en compte les consideracions dels 
apartats següents. 

b) Els ingressos 

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

Gràfic 1: Evolució dels drets reconeguts 

 

Els passius financers i els tributs cedits són les principals fonts 
d'ingressos de la Generalitat. Els drets reconeguts per passius 
financers són de 8.844,3 milions d'euros, i la gran part provenen 
dels préstecs concertats pel FLA i l'FS. Per la seua banda, els 
tributs cedits pugen a 8.819,3 milions d'euros, els quals 
comprenen 7.364,8 milions d'euros dels gestionats per l'Estat 
(Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre el 
Valor Afegit i impostos especials), i 1.454,5 milions d'euros dels 
gestionats per la Generalitat (els més importants són els impostos 
sobre Successions, Donacions, Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats). 

Cal citar també les transferències provinents de l'Estat, que sumen 
1.042,2 milions d'euros. Dins d'aquestes figura el concepte 
"Transferències amb finançament incondicionat" amb 875,3 
milions d'euros, en què un dels seus components és el Fons de 
Suficiència Global del sistema de finançament autonòmic. Aquest 
presenta un saldo negatiu de 1.468,7 milions d'euros i esdevé així 
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en una de les principals causes del menor rendiment del sistema 
de finançament autonòmic a la Comunitat Valenciana. 

Quant a això, cal recordar que no hi ha una estimació objectiva de 
les necessitats de finançament de cada comunitat autònoma a 
efectes del Fons de Suficiència i que es pren com a referència el 
finançament corresponent a l'any base en aplicació del model de 
finançament previ. Per tant, aquest mecanisme acaba provocant el 
manteniment de l'statu quo i desvirtua la millora en equitat que 
incorpora el Fons de Garantia7. En concret, en el cas de la 
Comunitat Valenciana ja s'ha indicat que el Fons de Suficiència8 
presenta signe negatiu (per efecte del baix finançament percebut 
pels models previs) i això explica en gran part el menor 
finançament autonòmic rebut, tant en termes relatius per càpita 
com per habitant ajustat9. 

És destacable que els ingressos del sistema de finançament sols 
cobrisquen el 68,4% del total del pressupost de despeses del 
Compte de l'Administració de l'exercici 2015, excloses les despeses 
de l'endeutament (capítols 3 i 9). 

c) Evolució de les despeses 

Per analitzar l'evolució de la despesa en els últims anys cal 
periodificar adequadament les despeses sanitàries que s'han 
realitzat efectivament, però que es traslladen comptablement a 
exercicis pressupostaris posteriors per no tenir crèdit 
pressupostari suficient (abreujadament denominats ONR, 
obligacions no reconegudes pressupostàriament). 

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

                                                 
7  El Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals pretén introduir una garantia 

d'igual finançament bàsic per a les competències de sanitat, educació i serveis socials 
essencials. Amb aquesta finalitat defineix un volum global de finançament per a 
cobrir de manera solidària i un criteri de distribució basat en les diferents necessitats 
relatives. 

8  El Fons de Suficiència Global és considerat el mecanisme de tancament de l'actual 
model de finançament autonòmic. Aquest fons s'aplica després del de Garantia i 
cobreix la diferència entre el finançament prèviament obtingut i l'import que el model 
considera que ha d'assolir la comunitat per no veure afectat el seu statu quo 
(conseqüència de models anteriors). Amb això desvirtua la millora d'equitat 
incorporada pel Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals, la distribució del 
qual es basa en les diferents necessitats relatives. 

 
9
  La "població ajustada" és una variable calculada pel mateix model de finançament i té 

en compte les diferents necessitats inherents a distintes estructures poblacionals, així 
com altres variables geogràfiques i socioeconòmiques. 
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Quadre 4: Evolució de les ONR de Sanitat  

Concepte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

ONR comptabilitzades 1.398,3 3.206,1 2.320,4 1.868,7 1.192,2 599,9 

Total ONR 3.000,6 3.506,6 2.320,4 1.868,7 1.192,2 599,9 

Gràfic 2: Evolució de les ONR de Sanitat 

 

Per a conèixer i comprendre l'evolució real de la despesa i del dèficit 
públic de la Generalitat, cal considerar, almenys, les circumstàncies 
indicades en els apartats anteriors, i en resultarà la informació següent: 

Quadre 5: Evolució real de la despesa 

Concepte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Obligacions reconegudes 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,11 14.832,5 

Ajust despesa sanitària real 494,7 506,0 -1.186,2 -451,7 -676,6 -592,3 

Altres ajustos 68,4 84,1 -1.579,8 2,9 -219,7 113,7 

Despesa  real 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.538,5 14.156,8 14.353,9 

El canvi de signe en l'"Ajust per despesa sanitària" que es produeix en 
2012 es deu al fet que a partir d'aquest any la xifra d'ONR en comptes 
d'augmentar, disminueix. El signe positiu significa que les ONR 
augmenten i han de sumar-se a les despeses comptabilitzades, mentre 
que si és negatiu, significa que resten de les despeses. 
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Gràfic 3: Evolució de la despesa real de l'Administració 

 

d) Evolució del resultat pressupostari ajustat 

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

Quadre 6: Resultat pressupostari ajustat 

Concepte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

+ Drets reconeguts 11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.574,0 10.646,6 

- Despesa real 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.538,5 14.156,8 14.353,9 

Resultat real/ajustat --3.420,4 -4.232,4 -3.456,5 -2.949,7 -3.715,1 -3.707,3 

 
Gràfic 4: Evolució del resultat real/ajustat 
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e)  Conseqüències sobre l'estat del benestar 

A causa de l'actual repartiment de competències entre els 
diferents nivells del sector públic espanyol, el paper de les 
comunitats autònomes és crucial per assegurar l'accés universal a 
una educació i sanitat públiques i de qualitat, i igualar així les 
oportunitats amb independència de la renda familiar. Aquestes 
dues funcions de despesa juntament amb la protecció social 
configuren l'essència de l'estat del benestar. No obstant això, no 
totes han estat tractades per igual durant la crisi. 

L'existència d'un fons de reserva ha permès protegir les pensions 
de la Seguretat Social durant els últims anys. No obstant això, 
l'educació i la sanitat no s'han pogut beneficiar d'un mecanisme 
similar i han sigut obligades a retallar en la despesa per càpita. 
Aquests ajustaments han sigut provocats per la necessitat de 
reduir el dèficit de les comunitats autònomes, derivat de la 
caiguda dels seus ingressos juntament amb la complicada 
reducció de despesa d'uns serveis que no depenen del cicle 
econòmic. La reducció d'aquest tipus de despesa sol ser percebut 
com una menor atenció a necessitats bàsiques que no han minvat; 
i això provoca importants tensions polítiques i socials. Tanmateix, 
si comparem en perspectiva internacional, el desajust fiscal 
espanyol es deriva principalment de la seua escassa capacitat de 
generar ingressos i no d'un nivell particularment elevat de les 
despeses públiques10. 

També resulta pertinent comentar les notables diferències 
territorials que existeixen dins de l'Estat Espanyol pel que fa a la 
despesa per càpita en serveis públics fonamentals (SPF). La 
disparitat entre comunitats és de vegades superior a la que 
s'observa entre Espanya i altres països del nostre entorn. A més, 
aquestes diferències entre comunitats són fins i tot superiors a 
l'ajust imposat per la crisi. No obstant això, resulta paradoxal que 
les permanents diferències territorials es toleren amb més 
benevolència que les retallades provocades per la crisi. S'arriba 
fins i tot a l'extrem que les comunitats millor tractades gaudeixen 
ara d'uns nivells de despesa (després dels ajustos) que fins i tot 
són superiors als que tenien les comunitats pitjor tractades abans 
d'arribar la crisi (abans, per tant, d'efectuar els seus ajustos). 
Aquest és desgraciadament el cas de la Comunitat Valenciana, de 
la qual podem afirmar que pateix un doble ajust fiscal11: un ajust 
conjuntural derivat de la crisi i un altre ajust permanent originat 
pel menor finançament autonòmic per càpita. 

                                                 

10
  Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades, Francisco Pérez, Vicent  
Cucarella y Laura Hernández, Fundación BBVA – IVIE, 2015. 

11
  “El doble ajust fiscal de la Comunitat Valenciana”, Francisco Pérez i Vicent Cucarella, Revista 
Valenciana d’Estudis Autonòmics, nº 61, 2016. 
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Quan s'analitzen les diferències territorials de despesa per 
habitant es descobreix que només una porció pot ser explicada per 
unes necessitats relatives diferents. En aquest sentit, la major 
capacitat explicativa de les diferències es troba en la disparitat 
territorial dels ingressos per habitant, derivada principalment del 
resultat del sistema de finançament autonòmic i també d'altres 
transferències del govern central i de la Unió Europea. És a dir, les 
comunitats que tenen més recursos financers acaben gastant més 
per habitant, encara que no tinguen unes majors necessitats 
relatives. I això repercuteix en uns diferents nivells de serveis per 
càpita, així com desigualtats significatives en l'accés als serveis 
educatius i sanitaris per als ciutadans residents en diferents 
territoris. 

Aquest resultat té importants implicacions per a l'acció 
redistributiva del sector públic, ja que aquesta es basa en gran part 
en la despesa realitzada en SPF, que representa el 80% de la 
despesa pública redistributiva total. La intensitat de la 
redistribució associada a les transferències en espècie —com ara 
l'educació, la sanitat o els serveis socials— seria màxima si 
prevalgueren els criteris d'equitat, d'igualtat d'oportunitats  i que 
els serveis rebuts no depengueren de la renda de les famílies, sinó 
de les seues necessitats. Per tant, la lògica del sistema hauria de 
provocar una major redistribució en els territoris de menor renda 
per càpita i majors necessitats. No obstant això, el fet que la 
despesa en SPF acabe depenent substancialment del volum 
d'ingressos autonòmics provoca resultats redistributius diferents 
als que caldria esperar12. Aquesta conseqüència posa en qüestió el 
compliment del principi d'igualtat d'oportunitats a Espanya, 
almenys pel que fa a l'accés als SPF amb independència del lloc de 
residència. I bona part d'aquest incompliment té el seu origen en 
el desigual finançament dels governs autonòmics, demostrat per 
nombrosos experts, però encara no corregit. 

I a més d'influir en un menor estat del benestar, a la Comunitat 
Valenciana el menor finançament també repercuteix en menors 
dotacions per a polítiques de foment del desenvolupament 
regional, el que no ajuda a la convergència en renda per càpita. 

En definitiva, l'excessiu dèficit de la Comunitat Valenciana i 
l'elevat nivell d'endeutament (que abordem a continuació) es 
produeixen al mateix temps que la Comunitat gasta menys que 
altres comunitats autònomes en l'exercici de les mateixes 
competències. 

                                                 
12

  "Las necesidades relativas de gasto de las comunidades autónomas”, Francisco Pérez y Vicent 
Cucarella, en la revista Mediterráneo Económico, vol. 30, Financiación autonómica: problemas del modelo 
y propuestas de reforma, nov. 2016. 
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f)  Sobre l'endeutament 

El saldo del deute financer en el balanç, a 31 de desembre de 2015, 
és de 39.579,9 milions d'euros. L'increment experimentat durant 
2015 en els comptes representatius de l'endeutament financer (un 
13,4%) s'ha degut, principalment, per quart any consecutiu, a dos 
factors: els préstecs formalitzats a l'empara dels mecanismes 
estatals de finançament i l'assumpció de deute financer d'altres 
ens. 

En 2015 els fons obtinguts dels mecanismes extraordinaris estatals 
de finançament han sumat 8.750,4 milions d'euros. Els préstecs 
s'han instrumentat mitjançant el Fons de Liquiditat Autonòmic i 
del Fons Social, més una petita part del FLA de 2014. El finançament 
total rebut amb aquests mecanismes estatals ha estat de 32.049,8 
milions d'euros (10.902,4 milions el 2012, 4.119,5 milions el 2013, 
8.277,5 milions en 2014 i 8.750,4 milions el 2015). Amb aquests fons 
la Generalitat ha pagat deutes financers i comercials d'entitats del 
sector públic instrumental, d'universitats públiques, de l'FMI i de la 
Institució Firal Alacantina (IFA), a més de les pròpies de 
l'Administració Valenciana. L'augment del deute el 2015 ha permès 
reduir de manera important els compromisos amb els proveïdors 
respecte de l'exercici anterior. 

A més a més, durant 2015 s'han assumit 0,4 milions d'euros de 
deutes financers mitjançant la subrogació de préstecs d'entitats del 
sector públic instrumental. En dades acumulades des de l'exercici 
2012, el deute assumit per aquest concepte és de 3.591,3 milions 
d'euros. També  en 2015 s'ha comptabilitzat un deute financer per 
235,6 milions d'euros, corresponent a les obligacions i préstecs 
emesos per les universitats públiques valencianes per al 
finançament dels seus plans d'inversió. 

La Comunitat Valenciana és la segona comunitat que més 
finançament ha rebut d'aquests mecanismes estatals. Amb això ha 
pogut compensar el menor finançament relatiu rebut del model 
vigent de finançament autonòmic. Ara bé, les conseqüències per a 
la Generalitat són molt diferents segons quina siga la procedència 
del finançament. Si els fons arribaren per mitjà del sistema de 
finançament autonòmic no incrementarien l'endeutament; mentre 
que si s'obtenen per la via del FLA sí que l'augmenten. 

L'evolució de l'endeutament en els últims anys ha sigut la següent, 
d'acord amb el Butlletí Estadístic del Banc d'Espanya: 
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Quadre 7: Endeutament segons el Banc d'Espanya 

Endeutament  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Milions d'euros 20.666 22.450 30.065 32.459 37.422 42.019 

Percentatge del PIB 20,2% 22,3% 31,0% 33,7% 38,6% 41,5% 

 
Gràfic 5: Evolució de l'endeutament segons el Banc d'Espanya 

 

Les xifres anteriors corresponen al conjunt d'entitats incloses en el 
sector administracions públiques de la Comunitat Valenciana13 als 
efectes del Protocol de Dèficit Excessiu que publica el Banc d'Espanya en 
el seu Butlletí Estadístic i també les empreses públiques no classificades 
com a administracions públiques. Per tant, no coincideixen amb les que 
es mostren en l'Informe de fiscalització, que només reflecteixen 
l'endeutament del Compte de l'Administració. 

D'entre totes les comunitats autònomes, la valenciana és la més 
endeutada en relació amb el PIB i continua superant anualment els 
nivells de dèficit exigits pel Programa d'Estabilitat. Aquests desequilibris 
testifiquen que la situació financera valenciana no és sostenible. No 
obstant això i paradoxalment, la Comunitat Valenciana presenta un 
nivell de despesa per habitant molt per sota de la mitjana (un 12% 
inferior durant el període 2002-2015), però obté uns ingressos també 
notablement menors en termes per càpita (un 16% inferiors). Així doncs, 
és important ressaltar que el major dèficit valencià es produeix malgrat 
gastar menys que la mitjana i, per tant, es deu en gran mesura al fet que 
el seu nivell d'ingressos no financers és molt inferior. En aquest sentit, 
l'articulació del finançament estatal per mitjà de mecanismes especials 
de finançament via endeutament, dificulta la consecució dels objectius 
de dèficit i deute, així com el funcionament normal de la Generalitat. 

                                                 
13

 El sector públic valencià inclou l'Administració General de la Generalitat, les 
universitats públiques i aquells organismes i empreses dependents de la comunitat 
autònoma que es classifiquen com a administracions públiques, com ara els consorcis 
hospitalaris, les fires de mostres, etc. 
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Com ja s'ha comentat prèviament, aquests mecanismes especials 
s'haurien de substituir amb la reforma del sistema de finançament 
autonòmic, de manera que es dotés a la Comunitat Valenciana de 
recursos similars a la mitjana de la resta de comunitats autònomes. 

Hom podria, per tant, preguntar-se quina part del deute públic valencià14 
s'hagués pogut evitar en el supòsit d'haver rebut un finançament per 
càpita15 equivalent a la de la mitjana de les comunitats autònomes de 
règim comú. Per respondre a aquesta pregunta, el gràfic 6 se centra en el 
període 2002-2015 per ser el que permet la comparació amb 
competències homogènies. 

S'observa com un finançament equivalent a la mitjana hagués reduït 
l'endeutament en 14.380 milions d'euros (sota el supòsit de mantenir la 
mateixa despesa realitzada), dels quals, 11.131 milions d'euros han sigut 
provocats pel menor finançament durant el període, mentre que 3.249 
equivalen als interessos pagats per aquest endeutament addicional. A 
més, cal recordar que la Comunitat Valenciana té assumides les 
principals competències autonòmiques (educació i sanitat) des de 
mitjans de la dècada dels anys vuitanta del segle passat. Si s'estima 
l'infrafinançament autonòmic des d'aquells anys, l'import total del 
"deute històric" de l'Estat amb la Comunitat Valenciana seria bastant 
superior als 14.380 milions calculats tan sols per al període 2002-2015. 
  

                                                 
14  En aquest exercici de simulació, es considera el deute de l'Administració autonómica 

valenciana, sense incloure-hi les empreses públiques. 
15  El finançament per càpita s'estima en termes de "població ajustada", tal com ha sigut 

definit en la nota 9 anterior a peu de pàgina. 
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Gràfic 6. Evolució del deute públic valencià sota el supòsit de 
finançament per càpita igual a la mitjana (amb competències 
homogènies i població ajustada) 

 

g)  Context econòmic valencià 

Els indicadors econòmics dels últims trimestres confirmen la 
recuperació del creixement de l'economia valenciana, 
quantificada en termes de PIB. La producció de l'any 2016 s'estima 
que serà un 3,3% superior a la de l'any anterior16, mentre que la 
previsió per 2017 és també de creixement, però amb taxes menors 
(al voltant del 2,2%). Per la seua banda, les exportacions 
valencianes han crescut notablement des de 2013, principalment 
per la fortalesa de les exportacions de serveis turístics, si bé les 
exportacions de béns han començat a reduir el seu creixement. 

Els informes de conjuntura més recents basen les previsions en 
l'esperança que no augmente notablement el preu del petroli i que 
persistisquen les polítiques monetàries expansives del Banc 
Central Europeu. No obstant això, al mateix temps adverteixen 
d'un entorn internacional menys favorable i d'una major 
vulnerabilitat del creixement econòmic, a causa de circumstàncies 
tan rellevants com ara la desacceleració de les economies 
emergents, els dubtes sobre la situació a mitjà termini de 

                                                 
16   Situación Comunitat Valenciana 2º semestre, 2016. BBVA Research, 2016. 
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l'economia europea i estatunidenca, l'elevat endeutament privat i 
públic a la Comunitat Valenciana, la dificultat perquè 
l'Administració valenciana complisca els compromisos 
d'estabilitat pressupostària i la incertesa en els preus i quantitats 
de determinades matèries primeres i combustibles. 

Tot i la millora recent de l'economia valenciana, la recuperació de 
l'ocupació és lenta i no s'espera que en 2017 s'aconseguisca el 
nivell de renda per càpita previ a la crisi. A més, durant els últims 
anys ha augmentat la desigualtat17, i el creixement econòmic 
conviu amb uns baixos salaris, el que porta a molts analistes a 
parlar de "pobresa laboral" per a referir-se a aquelles situacions de 
pobresa o risc d’aquesta entre treballadors actius. 

En aquest context, no hem d'oblidar que la destrucció massiva de 
llocs de treball va esdevenir el principal tret diferencial de 
l'impacte de la crisi a Espanya i a la Comunitat Valenciana. Una 
disminució moderada del PIB valencià (-9,2% acumulat en termes 
reals) va provocar una pèrdua d'ocupacions superior al 20%, i 
esdevé en la primera preocupació de la societat valenciana durant 
els últims anys, amb el perill que comporta d'exclusió social. 
Aquesta destrucció tan elevada de l'ocupació és molt diferent a 
l'observada en altres economies europees, on els mercats laborals 
no han estat tan sensibles a les reduccions de la producció. Per 
tant, a la influència conjuntural de la crisi caldria unir també les 
característiques estructurals del mercat laboral valencià18.  

A més, les últimes dades de conjuntura mostren un debilitament 
del creixement, al mateix temps que les xifres d'ocupació -encara 
que hagen millorat lleugerament- continuen sent preocupants. La 
demanda privada interior es preveu feble durant els propers anys, 
perquè les famílies i les empreses necessiten desendeutar-se i la 
renda per càpita valenciana -en termes reals- ha arribat a baixar 
durant la crisi fins als nivells de finals del segle passat (un retrocés 
aproximat de quinze anys). A tot això s'afegeix que en l'actualitat 
tampoc no es pot confiar en una recuperació basada en forts 
increments de la demanda provinent del sector públic, ja que els 
comptes públics -valencians i espanyols- es troben en una situació 
d'endeutament elevat, amb una forta exigència de consolidació 
fiscal. El govern valencià ha tancat els últims exercicis amb un 
dèficit públic superior a l'acordat, el que l'obligarà a efectuar més 
ajustos pressupostaris que altres governs autonòmics, llevat que 
aviat es corregisca la discriminació que pateix en el sistema de 
finançament autonòmic. 

                                                 
17

  Distribución de la renta, crisis económica y políticas retributivas. Francisco J. Goerlich. 
Fundación BBVA-Ivie, 2016 

18  "Capital humà i treball en un escenari nou", Vicent Cucarella i Àngel Soler, en Una nova 
via valenciana, Fundació Nexe, Editorial Afers, 2016. 
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5.  RESUM I ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS SORGITS A LA FISCALITZACIÓ 
DE DETERMINATS ORGANISMES AUTÒNOMS, EMPRESES, FUNDACIONS 
I CONSORCIS. 

5.1  Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) 

S'ha realitzat una auditoria financera i de compliment de la legalitat, 
centrada en l'àrea de subvencions. En l'àmbit de l'auditoria financera 
concloem que els elements revisats dels comptes anuals de l'AVFGA 
s'han preparat, en tots els aspectes significatius, de conformitat amb el 
marc normatiu corresponent. També cal indicar que durant l'exercici 
2015 l'Entitat ha dotat dues provisions, seguint les recomanacions 
formulades per aquesta Sindicatura de Comptes en informes d'exercicis 
anteriors. La principal de 23.326.017 euros per a cobrir els riscos derivats 
dels expedients de responsabilitat financera per incompliment del dret 
comunitari. 

En la fiscalització de compliment mereixen ser destacades les 
conclusions següents: 

- Quant a les correccions financeres de les autoritats comunitàries, 
l'AVFGA té l'obligació d'acomplir amb la normativa comunitària 
en la seua condició d'organisme pagador de les ajudes finançades 
amb els fons comunitaris19. Les investigacions desenvolupades per 
la Comissió Europea, han constatat, com a deficiència més 
comuna, la falta o la insuficiència en l'aplicació dels controls 
exigits per la normativa comunitària. 

- Incompliments observats en la mostra de subvencions revisada: 

- L'ordre de bases no acompleix els aspectes mínims establits 
per la Llei. 

- La resolució que estableix la convocatòria no inclou el 
contingut mínim obligatori. 

- S'incompleix el termini establit per a dictar la resolució de la 
concessió. 

- No hi ha una resolució expressa de concessió de subvenció a 
cada beneficiari. 

- Els pagaments s'han realitzat fora del termini establit en la 
normativa reguladora. 

- No consta el compliment relatiu a donar compte al Consell. 

                                                 
19

   Fons comunitaris: Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) i Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 
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5.2 Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA (CACSA) 

 La fiscalització efectuada ha consistit  a revisar la contractació de CACSA 
per a comprovar si s'ajusta a la normativa d'aplicació. 

Després de les comprovacions realitzades, la nostra opinió és favorable, 
ja que CACSA ha complit de forma raonable amb els principis i normes 
generals de contractació, si bé amb les excepcions o singularitats per 
incompliments de la normativa següents: 

-  En la contractació del servei de vigilància i seguretat s'ha observat 
una insuficient transparència dels criteris de valoració. 

-  Els plecs de condicions de la contractació de la campanya de 
publicitat de 2015 haurien de contenir la forma de repartiment de 
la puntuació assignada als criteris subjectius de valoració de les 
ofertes presentades. 

-  Durant 2015 s'han acordat pròrrogues dels contractes de neteja, 
manteniment i vigilància i seguretat, quan els contractes 
originaris estaven ja vençuts. 

Hem fet el seguiment de la fiscalització efectuada sobre els comptes 
anuals de 2014, i es pot destacar que en els comptes de 2015 CACSA ha 
corregit les incorreccions materials destacades en l'informe de l'exercici 
anterior (que al seu torn provenien d'exercicis anteriors). 

A més, hem comprovat si els comptes anuals de l'exercici 2015 són 
coherents entre si, contenen tota la informació requerida per la 
normativa comptable i han sigut  adequadament formulats, aprovats i 
retuts a aquesta Sindicatura. Les conclusions més importants sobre 
aquest control formal es poden resumir de la manera següent: 

-  La memòria del 2015, a diferència de la d'exercicis anteriors, sí 
informa del valor comptable al tancament de l'exercici dels 
diferents edificis que integren la Ciutat de les Arts i de les 
Ciències, per un import global de 934.864.000 euros. 

-  Com a resultat de la decisió adoptada en l'exercici de no instal·lar 
les lames i mecanismes que conformen la coberta mòbil de 
l'Àgora, CACSA ha comptabilitzat un deteriorament de 12.957.413 
euros. 

-  A 31 de desembre de 2015, el patrimoni net de CACSA, per un 
import de 298.332.640 euros, és inferior a les dues terceres parts de 
la xifra de capital social de 527.824.000 euros, de manera que la 
Societat té l'obligació de reduir el seu capital social per a equilibrar 
el seu patrimoni. 
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-  Destaca la importància del nou model de gestió i explotació dels 
edificis i instal·lacions de l'Oceanogràfic i l'Àgora i suport a CACSA 
per a dinamitzar el complex Ciutat de les Arts i de les Ciències, 
mitjançant el contracte subscrit amb una societat operadora. 

-  Hi ha un procediment judicial en curs, a la data d'elaboració de 
l'Informe (juliol 2016), derivat de la demanda interposada per 
l'anterior societat operadora de l'Oceanogràfic. 

-  Igual que en exercicis anteriors, CACSA no ha obtingut ingressos 
suficients per cobrir les seues despeses i inversions. 

5.3  Empresa Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat 
Valenciana (EPSAR) 

Després de fiscalitzar els comptes anuals d'EPSAR, la nostra opinió 
d'auditoria financera és favorable, ja que aquests expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera de l'empresa a 31 de desembre del 2015. 

En el curs de la fiscalització també s'ha comprovat l'adequació a la 
legalitat de les operacions revisades. En aquest sentit, cal indicar que no 
s'han posat de manifest incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics. 

Quant als procediments de control intern de l'Entitat, destaquem com a 
aspecte més significatiu que els relatius a la gestió del cànon de 
sanejament en les seues diverses fases (liquidació, facturació, 
cobrament, inspecció), així com els corresponents al seu registre 
comptable, presenten una sèrie de deficiències que s'han de corregir. 

5.4  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

L'objectiu principal de la fiscalització de FGV ha consistit a expressar una 
opinió sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades en 
l'exercici 2015. En aquest sentit i llevat dels fets que es descriuen a 
continuació, l'activitat contractual desenvolupada per FGV és conforme, 
en els aspectes significatius, amb la normativa aplicable. No obstant 
això, s'han d'assenyalar els següents incompliments: 

-  Les instruccions de contractació no regulen la publicació de la 
formalització dels contractes en el perfil de contractant. A més, la 
justificació de la necessitat i idoneïtat de la publicació ha sigut 
establida només per a contractes d'import superior a 10.000 euros, 
quan la normativa reguladora no preveu cap límit. 

-  Amb caràcter general, en els expedients revisats no s'acredita 
adequadament que l'òrgan de contractació haja aprovat els plecs 
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de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions 
tècniques (PPT). 

-  En general no es justifica suficientment l'elecció del procediment 
ni la dels criteris que es tindran en compte per adjudicar el 
contracte. 

-  En determinats expedients de la mostra revisada, s'ha observat 
que les millores no han sigut indicades en els anuncis de licitació. 
A més, els PCAP no expressen adequadament els requisits, límits, 
modalitats i aspectes del contracte sobre els quals s'admeten les 
millores. 

-  En determinats expedients, els informes de necessitats estan 
redactats genèricament i sense precisar detalladament la 
naturalesa i l'extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu 
objecte i contingut per satisfer-les. 

-  Alguns criteris de valoració de les ofertes que figuren en els PCAP 
estan expressats de manera imprecisa. A més, els PCAP 
atribueixen una puntuació elevada a aspectes que haurien de ser 
considerats com a requisit i no com a criteri de valoració. 

-  S'ha observat el fraccionament indegut de diversos contractes, 
que s'haurien d'haver tramitat mitjançant procediments ajustats 
als principis de publicitat i concurrència. 

5.5  Institut Valencià de Finances (IVF) 

La fiscalització efectuada ha consistit a revisar la contractació de 2015 
per comprovar si s'ajusta a la normativa aplicable. En la nostra opinió, 
l'IVF ha complit de manera raonable amb els principis i normes generals 
de contractació, amb algunes excepcions o singularitats per determinats 
incompliments significatius observats, que resumim a continuació: 

-  Deficiències pel que fa a la publicitat en el perfil de contractant. 

-  Falta de remissió a la Sindicatura de Comptes de la informació 
contractual prevista en la normativa. 

-  L'aprovació de totes les despeses amb anterioritat al 28 d'abril de 
2015 ha sigut efectuada sense la competència necessària, que fins 
aleshores  tenia atribuïda el president del Consell General. També 
ho ha estat l'aprovació de despeses iguals o superiors a 6.000 
euros a partir d'aquesta data per part del director general i la 
directora general. 
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-  L'informe de necessitat de la despesa no es confecciona amb el 
detall i contingut que exigeix la normativa. 

- Igual que en l'exercici anterior, l'IVF ha efectuat contractes 
menors amb el mateix proveïdor per assistències tècniques per a 
actualitzar  o millorar els sistemes de certificació electrònica. S'ha 
fraccionat l'objecte contractual i, per tant, s'han eludit les normes 
i principis generals de contractació. A més, la continuïtat en la 
prestació del servei per les mateixes persones (a la seu de l'IVF) 
pot originar contingències de caràcter laboral. Així mateix, s'ha 
constatat que la facturació pels serveis prestats no conté el detall 
necessari per a verificar-la. 

-  S'ha fraccionat l'objecte del contracte d'adquisició de targetes 
criptogràfiques. 

-  S'han detectat despeses per serveis de neteja i seguretat sense 
contracte, en haver finalitzat el 2014 la vigència dels anteriorment 
subscrits. 

Pel que fa al seguiment de la fiscalització efectuada sobre els comptes 
anuals de 2014, cal indicar que aquests van ser formulats per la directora 
general el 31 de març de 2015. No obstant això, aquests comptes van ser 
posteriorment reformulats pel director general el 6 d'abril de 2016. 
Aquesta reformulació va introduir canvis substancials amb efecte en la 
pràctica totalitat dels comptes anuals. S'ha comprovat que l'IVF ha 
corregit algunes de les excepcions o incorreccions materials 
assenyalades en l'informe de fiscalització de 2014, tant en els comptes 
anuals reformulats de 2014 com en els comptes anuals de 2015. 

A més, hem analitzat si els comptes anuals de l'exercici 2015 són 
coherents entre si, contenen tota la informació requerida per la 
normativa comptable i han sigut adequadament formulats, aprovats i 
retuts a aquesta Sindicatura. Les conclusions més importants són: 

-  Tant la formulació dels comptes com la seua rendició a la 
Sindicatura de Comptes s'ha fet fora del termini legal i a més 
sense adjuntar l'informe d'auditoria preceptiu. 

-  A 30 d'octubre de 2016, el Consell General encara no ha aprovat els 
comptes anuals de 2015. 

-  Hi ha una gran concentració del risc per crèdits i avals amb el 
sector públic valencià, tenint en compte les dificultats 
pressupostàries i financeres de la Generalitat. El risc total per 
aquestes operacions  és de 1.017.592.904 euros a 31 de desembre. 
Aquest risc no es troba provisionat.  
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-  El patrimoni net de l'IVF ha disminuït en els últims exercicis com 
a conseqüència de les pèrdues acumulades, que han pujat a 
73.470.764 euros a 31 de desembre. 

-  L'IVF compta amb finançament bancari que a 31 de desembre 
s'eleva a 797.384.416 euros. 

-  Hi ha riscos assumits per l'IVF amb un tercer en exercicis 
anteriors, les pèrdues s'han cobert comptablement per 30.811.668 
euros. 

5.6  Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE) 

Hem realitzat una auditoria financera que recull les següents limitacions 
a l'abast, que han impedit obtenir una evidència suficient i adequada: 

-  La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori no ha contestat a la sol·licitud de confirmació respecte 
d'alguns ingressos i despeses significatives pendents de liquidar, 
que afecten diversos anys i que EIGE manté en el seu balanç. 

-  Existeixen en EIGE més de cent assumptes litigiosos dels quals es 
deriven contingències legals que podrien comportar deutes no 
registrats i dels quals no es té informació adequada i suficient. 

-  EIGE ha subscrit múltiples convenis que estableixen obligacions 
davant de tercers, dels quals no s'ha pogut obtenir informació per 
determinar les obligacions exigibles. 

Entre les excepcions que es recullen en l'informe d'auditoria, cal destacar 
les següents incorreccions: 

-  EIGE no ha estimat adequadament el deteriorament en existències 
amb un valor comptable de 64.481.415 euros, sense que haja pogut 
quantificar el seu efecte sobre els comptes anuals. 

-  S'ha estimat que EIGE hauria d'haver incrementat el 
deteriorament dels seus actius en 8.384.069 euros més, amb el 
consegüent increment de les pèrdues. 

- EIGE ha reflectit indegudament en el seu balanç que espera 
realitzar actius i liquidar passius amb la Generalitat durant l'any 
2016, per sengles imports de 92.294.465 i 102.411.528 euros. 

De la seua part, en l'àmbit de la fiscalització sobre el compliment de la 
legalitat, s'han posat de manifest diverses circumstàncies que 
representen un incompliment significatiu de la normativa aplicable a 
EIGE, entre les quals cal destacar les següents: 
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-  El pagament dels rebuts de l'Impost sobre Béns Immobles es 
produeix sense ajustar-se als períodes de pagament voluntari 
establits, i n'hem observat l'existència d'embargaments per 
impagaments. 

-  Amb caràcter general, els pagaments dels contractes que han sigut 
revisats s'han realitzat amb posterioritat al termini de 30 dies que 
estableix la normativa vigent. 

-  En un cas, el contractista ha facturat un total de 204.000 euros en 
l'exercici 2015, sense que s'haja licitat el corresponent expedient 
de contractació. 

5.7  CulturArts Generalitat 

Hem realitzat una auditoria financera sobre l'àrea d'ingressos del compte 
de pèrdues i guanys de l'exercici 2015 i considerem que s'ha preparat, en 
general, d'acord amb les normes vigents. No obstant això,  ressaltem que 
no s'ha rebut resposta a la sol·licitud de confirmació enviada a 
l'Advocacia de la Generalitat, i per això no s'ha pogut verificar la possible 
existència de demandes o litigis que es trobaven oberts a 31 de desembre 
de 2015 i que podien afectar els comptes anuals de CulturArts. 

En l'àmbit del compliment de la legalitat, el treball de fiscalització ha 
posat de manifest un incompliment significatiu de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics en determinar les quanties dels preus 
públics. S'ha comprovat que no existeix cap document que justifique la 
quantia dels preus públics, fonamentalment perquè CulturArts no ha 
elaborat les preceptives memòries economicofinanceres que han 
d'acompanyar les propostes d'establiment o modificació de la quantia de 
preus públics, justificant el seu import i el grau de cobertura financera 
dels costos corresponents. 

5.8  Fundació Palau de les Arts Reina Sofia 

En la fiscalització sobre el compliment de la legalitat, s'indica que, en 
general i en relació amb la contractació, les activitats realitzades i la 
informació reflectida en els comptes anuals resulten conformes amb la 
normativa vigent. No obstant això, com a resultat del treball efectuat 
s'han posat de manifest els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió de la contractació: 

-  Dos contractes de serveis formalitzats l'any 2006 (un relatiu a 
vigilància i seguretat, i un altre a la neteja de les instal·lacions de 
l'edifici) han seguit vigents en l'exercici 2015, en virtut d'unes 
pròrrogues que han superat àmpliament el termini màxim de 
vigència dels contractes de serveis, que la llei estableix en sis 
anys. 
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-  En la mesura que la Fundació no ha actuat amb diligència en la 
tramitació de dos expedients de l'exercici 2015, s'ha vist obligada a 
formalitzar un contracte menor i una pròrroga no previstes en els 
contractes originals, amb la finalitat de seguir prestant els serveis. 
D'aquesta manera en els dos casos s'actua al marge de la legalitat 
vigent. 

5.9  Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari La Fe (FIFE) 

El control formal dels comptes anuals ha permès concloure que es van 
presentar a la Sindicatura en el termini establit, que el balanç i el compte 
de pèrdues i guanys s'han format adequadament, i que la memòria conté 
la informació exigida per la llei. 

Pel que fa a la fiscalització sobre el compliment de la legalitat de l'àrea 
de contractació i la informació reflectida en els comptes anuals de 2015, 
s'informa que resulten conformes a la normativa en tots els aspectes 
significatius. 

5.10  Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV) 

La fiscalització efectuada per la Sindicatura de Comptes ha consistit a 
revisar una selecció representativa de contractes formalitzats en 2015 o 
en exercicis anteriors que es trobaven vigents o en execució a 31 de 
desembre de l'esmentat any. 

Hem observat debilitats significatives en els procediments de gestió i 
control de la despesa, consistents fonamentalment en la inexistència de 
mecanismes de control jurídic i econòmic sobre les decisions de despesa. 
Aquestes decisions han sigut adoptades, en gran part, per la gerència i la 
direcció economicofinancera, sense que els màxims òrgans de govern del 
CHGUV hagen posat en marxa mecanismes de supervisió. 

El Consorci ha contret obligacions per imports significatius sense 
cobertura pressupostària i sense la prèvia tramitació del preceptiu 
expedient de contractació. Per tant, no es garanteix la raonabilitat dels 
preus acordats ni la selecció de l'oferta més avantatjosa per al Consorci, 
especialment en els productes farmacèutics i serveis hospitalaris 
concertats i no concertats, endopròtesi i hemodiàlisi. 

La nostra opinió és que el Consorci no ha complit de forma raonable amb 
els principis i regles generals establits en la normativa de contractació 
pública. En particular s'han observat incompliments molt significatius en 
relació amb els expedients següents: 

- Expedient PN-OB-20/15, per a realitzar obres de pintura de 
paraments, subscrit l'1 de juny del 2015. 
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-  Conveni subscrit amb la Fundació Hospital General Universitari 
per a construir un nou edifici docent per la Universitat de 
València. 

-  Modificat del contracte CP-AE-17-2007 per a la gestió integral de la 
logística al Consorci, subscrit el 6 de juny del 2009. 

-  Acord de 29 d'abril de 2009 pel qual es modifiquen les condicions 
dels contractes subscrits anteriorment per la Diputació Provincial 
de València (en els quals se subroga el CHGUV) per a la prestació 
de serveis d'exploracions radiològiques. 

En aquests dos últims s'han detectat indicis de possible responsabilitat 
comptable, raó per la qual es remeten amb aquesta consideració al 
Tribunal de Comptes. 

A més de l'auditoria de compliment, també hem comprovat si els 
comptes anuals de l'exercici 2015 són coherents entre si, contenen tota 
la informació requerida per la normativa comptable i han sigut 
adequadament formulats, aprovats i retuts a aquesta Sindicatura. En 
relació amb això les principals conclusions són: 

-  Els comptes anuals de 2015 reflecteixen un desequilibri econòmic i 
financer. Aquest desequilibri s'ha produït com a conseqüència de 
les pèrdues acumulades d'exercicis anteriors, motivades 
fonamentalment per la falta de finançament per part de la 
Generalitat i la Diputació de València (entitats que conformen el 
Consorci). 

-  A 31 desembre 2015 han quedat obligacions pendents de 
comptabilitzar en el pressupost, per un import de 10.541.058 
euros. 

5.11 Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC) 

Control formal dels comptes retuts 

Hem observat debilitats significatives en els procediments de gestió i 
control de la despesa, consistents fonamentalment en la inexistència de 
mecanismes de control jurídic i econòmic sobre les decisions de despesa. 
Aquestes decisions han sigut adoptades, en gran part, pel director gerent 
i el director economicofinancer, sense que els màxims òrgans de govern 
del Consorci hagen posat en marxa mecanismes de supervisió. 

Els comptes anuals reflecteixen un desequilibri economicofinancer. 
Aquest desequilibri s'ha produït com a conseqüència de les pèrdues 
acumulades d'exercicis anteriors, motivades fonamentalment per la falta 
de finançament per part de la Generalitat i la Diputació de Castelló 
(entitats que conformen el Consorci). 
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El Consorci ha contret obligacions per imports significatius sense 
cobertura pressupostària i sense la prèvia tramitació del preceptiu 
expedient de contractació. Per tant, no es garanteix la raonabilitat dels 
preus acordats ni la selecció de l'oferta més avantatjosa per al Consorci, 
especialment en els productes farmacèutics i serveis de manteniment 
d'equips d'electromedicina. 

Fiscalització de la contractació 

La fiscalització efectuada per la Sindicatura de Comptes ha consistit a 
revisar una selecció representativa de contractes formalitzats en 2015 o 
en exercicis anteriors que es trobaven vigents o en execució a 31 de 
desembre de l'esmentat any. 

La nostra opinió és que el Consorci no ha complit de forma raonable amb 
els principis i regles generals establits en la normativa de contractació 
pública. En particular s'han observat incompliments molt significatius en 
relació amb els expedients següents: 

- Contracte 40/2006, per a la construcció i gestió mitjançant 
concessió d'un aparcament al subsòl de recinte del CHPC i la 
construcció d'una sala d'actes. 

- Acord del Consell de Govern d'11 de març de 2010 pel qual es 
modifica el contracte 40/2006, i acord de la seua execució parcial, 
de 14 d'abril de 2010, del director gerent i director econòmic. 

- Expedient 3/2015, per a l'execució de les obres inacabades de 
l'expedient anterior. 

- Contracte d'arrendament amb opció de compra de dos terrenys 
situats a la Vall d'Uixó, d'1 de juny de 2011, subscrit pel 
vicepresident del Consorci. 

- Contracte 4/2012, per al manteniment d'edificis, instal·lacions i 
pisos. 

En el primer expedient i en l'últim s'han detectat indicis de possible 
responsabilitat comptable. També s'han detectat indicis de 
responsabilitat comptable en determinats pagaments efectuats en 2015 
sense contracte per la prestació de serveis de neteja i per la prestació de 
serveis de naturalesa laboral. Tots els expedients s'han tramés amb 
aquesta consideració al Tribunal de Comptes. 

En la fiscalització de l'àrea de personal també hem revisat la contractació 
de dos programes informàtics relacionats amb la gestió de la nòmina. Un 
dels contractes es va tramitar i adjudicar amb nombrosos i greus 
incompliments dels principis i normativa de contractació, fet que va 
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impedir garantir l'adjudicació del contracte a l'oferta econòmicament 
més beneficiosa per al Consorci. 

Fiscalització de les despeses de personal 

Les despeses de personal representen la despesa més important del 
Consorci i en 2015 les obligacions reconegudes han sigut de 53.063.384 
euros, xifra que representa un 55,5% del total de les despeses de 
l'exercici. Aquestes despeses corresponen a la gestió d'uns 1.350 
empleats públics de diferents tipus (personal d'administració general, 
sanitari, funcionaris, laborals, etc.), circumstància que fa especialment 
complexa aquesta gestió. 

Després de la fiscalització realitzada hem considerat que les despeses i 
pagaments de personal es troben adequadament comptabilitzats, encara 
que existeixen alguns aspectes significatius que no s'han registrat 
degudament en la comptabilitat: 

-  El 2015 el Consorci va aprovar la devolució del 50% de la paga 
extra de 2012 als seus empleats i conseqüentment va abonar un 
total d'1.038.644 euros; però no es disposava de crèdit 
pressupostari suficient per a la totalitat d'aquesta quantitat i per 
això es van quedar sense comptabilitzar 361.098 euros, encara que 
sí que es van pagar al personal. 

-  En l'exercici 2015 s'han comptabilitzat despeses per ajornaments 
de quotes de Seguretat Social d'anys anteriors per 2.304.701 euros. 
A més no s'han registrat despeses per interessos i recàrrecs de 
quotes de Seguretat Social i d'IRPF per un import total d'1.177.895 
euros. 

-  El nombre de perceptors de nòmina en 2015 va ser de 1.348, 
superior en 176 als 1.172 indicats en la memòria. 

En la fiscalització del compliment de la legalitat hem observat un seguit 
d'incompliments significatius de la normativa: 

-  S'ha detectat l'existència de diversos casos d'abonament de 
retribucions sense la pertinent aprovació del Consell de Govern -
que és l'òrgan que hi té la competència indelegable- ni l'informe 
favorable de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic (CHME). La 
majoria són supòsits que poden considerar-se indicis de 
responsabilitat comptable, raó per la qual seran comunicats al 
Tribunal de Comptes. 

-  Altres incompliments que poden considerar-se indicis de 
responsabilitat comptable i que es comunicaran al Tribunal de 
Comptes es refereixen a: pagaments de triennis no ajustats a la 
normativa, pagaments a l'administrador general que superen els 
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límits retributius i el pagament de la indemnització per 
acomiadament al director gerent, encara que en aquest cas el 
Consorci ens ha comunicat que ha sol·licitat el reintegrament de 
les quantitats pagades. 

Pel que fa a la revisió dels procediments de gestió de personal i del seu 
control intern (hem revisat 99 controls interns de diferents àrees), la 
conclusió principal és que el sistema de control intern és molt deficient i 
no garanteix que totes les despeses de personal es comptabilitzen 
adequadament en temps i forma. 

6. LES CORTS I LES ALTRES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT 

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana indica que, a més de 
les Corts, formen part també de la Generalitat les següents institucions: 
la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de 
Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic 
Consultiu i el Comité Econòmic i Social. Totes aquestes institucions, 
sense perjudici de l'autonomia i peculiaritats del seu funcionament, 
s'integren pressupostàriament en el Compte de l'Administració de la 
Generalitat. 

El pressupost d'aquestes institucions té assignada una secció del Compte 
de l'Administració (excepte el Síndic de Greuges, que està integrat en la 
secció de les Corts). En aquesta secció estan comptabilitzats com a 
obligacions la pràctica totalitat dels crèdits definitius, independentment 
de l'execució dels pressupostos de despeses en les comptabilitats 
individuals de cadascuna d'aquestes entitats. Els pagaments representen 
les transferències dineràries realitzades a aquests òrgans. 

En raó del seu especial estatus, aquests òrgans porten comptabilitats 
separades, i en les quals s'apleguen les respectives operacions 
econòmiques i pressupostàries. 

 

Quadre 7:  Dates d'aprovació i remissió dels comptes a la Sindicatura 
de Comptes 

 

 Les Corts 
Sindicatura 
de Comptes 

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià de 

Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Comité 
Econòmic i 

Social 

Aprovació 26/07/2016 5/05/2016 16/02/2016 27/06/2016 11/03/2016 8/04/2016 14/03/2016 

Remissió a la 
Sindicatura 10/11/2016 -- 2/03/2016 26/07/2016 15/03/2016 26/05/2016 20/10/2016 
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La Sindicatura de Comptes va trametre els seus comptes anuals de 2015 
a les Corts el 16 de maig de 2016, juntament amb un informe d'auditoria 
independent. També estan publicades en la seu electrònica de la 
Sindicatura i en el Butlletí Oficial de les Corts el 27 de maig del 2016. 

Els comptes anuals individuals de totes les institucions incloïen els 
següents documents: 

- Balanç 

- Compte del resultat economicopatrimonial 

- Liquidació del pressupost: 

Liquidació de l'estat de despeses 

Liquidació de l'estat d'ingressos 

Resultat pressupostari 

- Memòria 

Quadre 8: Liquidació del pressupost de despeses, per institucions 

(Milers d'euros) 

Entitat Crèdits 
inicials 

Modifi-
cacions 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

Paga-
ments 

Grau 
d'exe-
cució 

Grau 
de com-
pliment 

Les Corts  28.003 1.547 29.550 22.939 22.791 77,6% 99,4% 

Sindicatura de Comptes 6.251 841 7.092 5.998 5.968 84,6% 99,5% 

Síndic de Greuges 3.340 93 3.433 3.110 3.043 90,6% 97,9% 

Consell V. de Cultura 1.400 0 1.400 952 945 68,0% 99,3% 

Consell Jurídic Consultiu 2.439 0 2.439 2.134 2.083 87,5% 97,6% 

Acadèmia V. de la Llengua 2.935 973 3.907 2.560 2.523 65,5% 98,6% 

Comité Econòmic i Social 786 36 822 752 668 91,5% 88,9% 

Quadre 9: Resultat pressupostari, per institucions 

(Milers d'euros) 

Entitat 
Saldo 

pressupostari 
de l'exercici 

Superàvit o 
dèficit de 

finançament de 
l'exercici 

Les Corts  5.252 5.718 

Sindicatura de Comptes 255 308 

Síndic de Greuges 64 134 

Consell V. de Cultura -30 -30 

Consell Jurídic Consultiu -11 0 

Acadèmia V. de la Llengua 541 1.514 

Comité Econòmic i Social 34 70 
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Quadre 10: Romanent de tresoreria, per institucions. 

(Milers d'euros) 

 Les 
Corts 

Sindicatura 
de 

Comptes 

Síndic 
de 

Greuges 

Consell 
Valencià 

de 
Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Comité 
Econòmic 
i Social 

1.  (+) Drets pendents de cobrament 13.143 757 0 115 9 1.011 71 

2. (-) Obligac. pendents de pagament 7.281 793 261 37 161 139 174 

3. (+) Fons líquids 2.334 1.142 622 633 460 684 172 

 Romanent de tresoreria  8.196 1.105 362 710 307 1.556 70 

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

D'altra banda, cal indicar que hi ha diferències significatives entre el 
pendent de cobrament pels drets reconeguts de la dotació anual que la 
Generalitat ha de transferir  i els imports que es recullen en la liquidació 
del Compte General de la Generalitat com a pendent de pagament de la 
Generalitat a aquestes institucions. Aquesta circumstància afecta les 
Corts, el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu i 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

Els comptes de totes les institucions s'inclouen com a annex digital al 
present Informe. 

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

a)  Acord de 26 d'agost de 2014, de la Mesa de les Corts sobre les 
normes de fiscalització de les despeses que s'hagen de finançar a 
càrrec del pressupost de les Corts. 

b)  Acord de 26 d'agost de 2014, de la Mesa de les Corts pel que fa a 
les normes sobre el règim econòmic i pressupostari de les Corts. 

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

Aquestes normes comporten un important avanç en el règim de 
transparència i rendició de comptes de les Corts, ja que estableixen un 
règim de control intern completament nou i preveuen el control a 
posteriori dels comptes de les Corts per part de la Sindicatura de Comptes. 
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7. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

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

Un. En l'exercici de la seua funció fiscalitzadora la Sindicatura de 
Comptes proposarà les mesures que considere que s'han  adoptar per a la 
millor gestió economicoadministrativa del sector públic valencià, així com 
aquelles més idònies per tal d'aconseguir un control més eficaç d'aquest 
sector. 

Dos. La Sindicatura de Comptes comunicarà als organismes controlats el 
resultat del control, i aquests estan obligats, dins dels terminis concedits, 
a respondre, posant en coneixement de la Sindicatura de Comptes les 
mesures adoptades basant-se en les verificacions de control efectuades. 

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

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

En el curs dels treballs s'ha sol·licitat als responsables dels distints ens 
fiscalitzats que informen de les mesures correctores adoptades per a 
esmenar les deficiències assenyalades en els informes de fiscalització de 
l'exercici 2014 i aplicar les recomanacions efectuades. 

S'ha obtingut la resposta de quinze entitats del sector públic autonòmic, 
a propòsit de les vint-i-dues cartes enviades. Les respostes rebudes, 
sobre l'adopció d'aquestes recomanacions, s'han analitzat i se n'ha fet el 
seguiment en les respectives fiscalitzacions. 

8. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en els projectes d'informes de fiscalització, s'han 
comentat amb els gestors en la fase d'execució del treball de camp, 
abans de formular l'esborrany de l'Informe. A més, posteriorment es van 
remetre als comptedants els esborranys dels informes de fiscalització 
perquè formularen al·legacions en el termini concedit. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal 
indicar el següent: 
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1) Els òrgans fiscalitzats han formulat, si calia, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l'Informe. 

2)  Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

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

4)  El text de les al·legacions formulades, així com els informes 
motivats que s'han emès sobre les dites al·legacions —i que han 
servit d'antecedent per a la seua estimació o desestimació per part 
d'aquesta Sindicatura— s'incorporen com a annex II a l'Informe 
complet final. 

9. ESTRUCTURA DE L'INFORME 

El present Informe sobre el Compte General de la Generalitat de l'exercici 
2015 té l'estructura següent: 

-  El volum I conté la introducció i el resum de les conclusions. 

-  El volum II conté els informes de fiscalització del Compte de 
l'Administració de la Generalitat. 

-  El volum III conté els informes de fiscalització dels organismes 
autònoms de la Generalitat. 

-  El volum IV conté els informes de fiscalització de les societats 
mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret 
públic de la Generalitat. 

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

-  El volum VI conté els informes de fiscalització dels consorcis 
adscrits a la Generalitat. 

D'acord amb allò acordat pel Consell de la Sindicatura, el contingut 
d'aquest Informe, així com el de les universitats i cambres de comerç, 
juntament amb la documentació i els comptes retuts per les distintes 
entitats per a fiscalitzar-los i les al·legacions dels comptedants i els 
informes sobre les esmentades al·legacions, es presenten en suport 
informàtic. 
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NOTA            

Aquest volum I, amb la introducció i els resums, pretén ajudar a la 
comprensió dels resultats del nostre Informe, contextualitzant-los en 
l'entorn econòmic valencià i facilitant la tasca als lectors i als mitjans de 
comunicació. Conté una succinta descripció de la fiscalització realitzada, 
amb les conclusions més destacables. 

No obstant això, els treballs complets de fiscalització es troben en els 
volums II, III, IV, V i VI, accessibles en la pàgina web de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). 
Recomanem la seua lectura per tal de conèixer el veritable abast del 
treball realitzat. 



INFORME DE  F ISCALITZACIÓ  DEL  COMPTE GENERAL 
DE  LA  GENERALITAT  

EXERC IC I  DE  2015  

 

Volum I  Introducció i resum de les conclusions 

Volum II Compte de l’Administració de la Generalitat  

Volum III Organismes autònoms 

Volum IV Societats mercantils, entitats publiques empresarials 
d’altres entitats de dret públic 

Volum V Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Volum VI  Consorcis adscrits a la Generalitat 

Annexos: Annex I Comptes anuals dels comptedants 

 Annex II Al·legacions dels comptedants i informes 
sobre les esmentades al·legacions  

Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la seua 
reunió del dia 15 de desembre de 2016.  

València, 15 de desembre de 2016 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Vicent Cucarella Tormo 
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