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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2016 (PAA2016), ha auditat el 
Compte de l’Administració de la Generalitat de l’exercici 2015 amb 
l’abast que es descriu en els paràgrafs següents. El Compte està format 
pel balanç a 31 de desembre de 2015, el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents a 
l’exercici acabat en la data expressada, i s’adjunta íntegrament en 
l’annex I d’aquest Informe. 

L’abast d’aquesta auditoria està delimitat de la manera següent: 

- Capítol 1 del pressupost “Despeses de personal” i els seus 
equivalents en el balanç i en el compte del resultat econòmic i 
patrimonial. La revisió d’aquest capítol es realitza en l’informe 
especial que la Sindicatura emet sobre aquesta àrea, d’acord amb el 
que es preveu en el PAA2016. El dit informe mostra una opinió 
favorable. 

- Capítol 2 “Compra de béns corrents i despeses de funcionament”, 
capítol 6 “Inversions reals” i els seus equivalents en el balanç i en el 
compte del resultat econòmic i patrimonial. La fiscalització 
d’aquests capítols ha sigut de compliment, i els seus resultats es 
mostren en l’informe especial que la Sindicatura emet sobre la 
contractació de l’exercici 2015, d’acord amb el que es preveu en el 
PAA2016, Aquest informe mostra una opinió amb excepcions. 

- Capítol 4 “Transferències corrents”, capítol 7 “Transferències de 
capital” i els seus equivalents en el compte del resultat econòmic i 
patrimonial. L’abast de l’auditoria financera s’ha limitat a les línies 
de subvencions del Pla d’Habitatge, de la Fira Mostrari Internacional 
de València (FMI) i de les universitats públiques valencianes. 

2. RESPONSABILITAT DEL CONSELL DE LA GENERALITAT PEL QUE FA AL 
COMPTE DE L’ADMINISTRACIÓ 

La Intervenció General de la Generalitat (IGG) té la responsabilitat 
d’elaborar el Compte de l’Administració adjunt i, en el seu cas, formular 
conclusions sobre l’adequació a la legalitat de les operacions revisades, 
de manera que s’expresse la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, dels resultats i de l’execució del pressupost de l’Administració 
de la Generalitat, conformement amb el marc normatiu d’informació 
financera pública aplicable a l’Entitat, que s’identifica en la nota 4.a.2 de 
la memòria del Compte de l’Administració. També és responsable del 
control intern que consideren necessari per a permetre la preparació de 
comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error. 
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El Compte esmentat va ser presentat a la Sindicatura de Comptes per 
l’IGG el 29 de juny de 2016, conformement a la normativa d’aplicació. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre els comptes anuals adjunts i, si és el cas, formular conclusions 
sobre l’adequació a la legalitat de les operacions revisades, basada en la 
fiscalització realitzada. Per a fer-ho, s’ha portat a terme el treball 
conformement amb els Principis fonamentals de fiscalització de les 
institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura. Aquests principis 
exigeixen que complim els requeriments d’ètica, com també que 
planifiquem i executem l’auditoria a fi d’obtenir una seguretat raonable 
que els comptes anuals estan lliures d’incorreccions materials. 

Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els 
comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de 
l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els 
comptes anuals deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions 
de risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
formulació per part de l’Entitat dels comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre 
l’eficàcia del control intern de l’Entitat. Una auditoria també inclou 
l’avaluació de l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la 
raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, 
com també l’avaluació de la presentació dels comptes anuals presos en 
el seu conjunt. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a la nostra opinió d’auditoria amb excepcions. 

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En l’apartat 1 de l’apèndix 2 d’aquest Informe s’ofereix informació més 
detallada sobre algunes de les excepcions que es descriuen tot seguit. 

a) Immobilitzat no financer 

 No hi ha un inventari complet i actualitzat que aplegue 
detalladament la composició, ubicació i valoració dels principals 
epígrafs de l’immobilitzat no financer. El sistema comptable 
solament permet obtenir el detall dels moviments que s’han 
produït en l’exercici. Tampoc no s’apleguen en els comptes les 
amortitzacions dels elements de l’immobilitzat subjectes a 
depreciació. En conseqüència, no hem pogut verificar la raonabilitat 
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dels saldos d’aquests epígrafs a 31 de desembre de 2015, que en 
conjunt sumen 17.309,6 milions d’euros, ni del seu impacte en el 
compte del resultat econòmic i patrimonial del dit exercici. 

b) Liquidacions anuals de contractes de concessió administrativa per a la 
prestació del servei d’assistència sanitària 

 A 31 de desembre de 2015 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. Com que no es coneixen els 
imports definitius d’aquestes liquidacions, no es possible 
determinar els efectes que tindria un reflex comptable adequat 
sobre el Compte de l’Administració de l’exercici 2015. 

 D’altra banda, durant 2015 s’han aprovat i comptabilitzat cinc 
liquidacions anuals dels exercicis 2008 a 2012 del contracte del 
departament de salut d’Alzira. Tres d’aquestes liquidacions, les 
corresponents a 2008, 2009 i 2010, presenten saldos a favor de la 
concessionària per un import conjunt de 8,9 milions d’euros; les de 
2011 i 2012 mostren saldos a favor de la Generalitat per un import 
conjunt de 19,4 milions d’euros. Sobre la comptabilització realitzada 
s’han d’assenyalar les observacions importants següents: en primer 
lloc, que totes les liquidacions es comptabilitzen pels seus saldos 
nets i no pels diferents elements de despeses i ingressos que les 
constitueixen; i en segon lloc, que s’han imputat en els comptes de 
despeses i ingressos d’exercicis anteriors del compte de resultat 
econòmic i patrimonial de l’exercici de 2015, quan la seua 
imputació més adequada haguera sigut en el compte 120, “Resultats 
d’exercicis anteriors. 

c) Ajudes del Pla d’Habitatge 

 A 31 de desembre de 2015 figura comptabilitzada en el compte 409 
“Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost” la 
quantitat de 63,3 milions d’euros corresponent a les ajudes 
concedides en matèria d’habitatge. Durant 2015 s’han addicionat a 
aquest compte 40,1 milions d’euros, quantitat reconeguda en la 
Resolució de la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori de 9 de juliol de 2015. En línia amb el que 
s’indica en l’informe de 2014, aquesta circumstància no permet 
assegurar que hi puga haver o concedir-se altres ajudes que 
estiguen pendents d’imputar-se al pressupost i de comptabilitzar-se 
en el compte 409. 
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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 (ISD) i per l’Impost de Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats (ITP-AJD), que comprenen les 
liquidacions tributàries emeses per l’Administració Valenciana com 
a conseqüència de la comprovació de valors. No s’ha disposat de la 
informació necessària i suficient per a determinar la quantia de les 
regularitzacions o correccions valoratives comptables que s’han de 
practicar per a les liquidacions comptabilitzades que estiguen 
prescrites o impugnades –o en període d’impugnació– davant els 
tribunals competents. Això no obstant, és important indicar que 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 de 2015. 

 Sobre els assumptes anteriors, la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic ha aportat, amb posterioritat al termini d’al·legacions, 
determinada informació important, que resumeix l’apèndix 2 
d’aquest Informe 

e) Infraestructures educatives executades per CIEGSA 

 En 2015 s’ha canviat el criteri de comptabilització de les 
infraestructures executades (col·legis) i els seus equipaments per 
l’empresa pública CIEGSA, a fi que l’immobilitzat reflectisca la 
totalitat dels béns rebuts la titularitat dels quals correspon a 
l’Administració de la Generalitat, amb independència del fet que 
estiguen o no inventariats. A tal efecte, s’ha registrat en el compte 
229 “Altre immobilitzat material, servei educatiu” la quantitat de 
1.043,9 milions d’euros pel cost de la construcció de les 
infraestructures rebudes, amb contrapartida en el compte 779 
“Ingressos i beneficis d’exercicis anteriors”, i la de 0,5 milions 
d’euros pels béns mobles, amb contrapartida en el compte 778 
“Ingressos extraordinaris”. Aquesta comptabilització és correcta pel 
que fa als comptes 229 i 778, però la contrapartida al compte 779 
hauria d’haver sigut el compte 120 “Resultats d’exercicis anteriors”. 

 D’altra banda, falta comptabilitzar la recepció dels béns mobles i 
immobles corresponents als centres docents d’educació infantil, 
primària i especial i el seu lliurament posterior als ajuntaments, el 
que representaria: 

- Pel que fa a la recepció, un càrrec en el compte 229 per 1.113,1 
milions d’euros amb abonament al compte 120 “Resultats 
d’exercicis anteriors” per 1,104,1 milions d’euros i al compte 
129 “Resultats de l’exercici” per 9 milions d’euros, quantitat 
aquesta que correspon a la facturació de CIEGSA de 2015. 
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- I pel que fa al lliurament posterior als ajuntaments, un càrrec 
al compte 108 “Patrimoni lliurat en cessió” amb abonament al 
compte 229 per 1.113,1 milions d’euros. 

 A més, s’hauria de comptabilitzar l’amortització acumulada dels 
béns depreciables que controla la Generalitat (construccions i 
mobiliari), des que es va posar en funcionament. 

 Pel que fa al deute comercial pendent de pagament a CIEGSA, figura 
registrada en el compte 409 “Creditors per operacions pendents 
d’aplicar al pressupost” per l’import de 199,9 milions d’euros, si bé 
la vigència del conveni de 2001 va acabar el 31 de desembre de 2015, 
no consta que la Generalitat haja concretat la forma i el termini per 
a liquidar aquest deute, de manera que no és possible avaluar si la 
seua ubicació en el compte 409 és correcta. 

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 a 31 de desembre de 2015 mostra un saldo de 
128,7 milions d’euros, dels quals 128,5 milions d’euros són 
conseqüència de la comptabilització realitzada sobre les operacions 
fallides derivades del contracte de refiançament signat amb l’SGR. 

 En opinió d’aquesta Sindicatura, les obligacions de pagament 
derivades de les operacions fallides d’aquest contracte no haurien 
d’implicar el reconeixement d’un actiu per a la Generalitat, sinó que 
representen una despesa o pèrdua que s’ha de comptabilitzar en el 
compte del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici en què es 
meriten i imputar-se al pressupost quan siguen exigibles. En 
l’exercici 2015 s’ha donat un tractament comptable que, si bé no 
s’ajusta totalment al criteri de la Sindicatura, sí que registra la 
despesa en el compte de resultats. Així, continuen activats en el 
compte 565 les operacions fallides assumides per la Generalitat, 
sobre la base que se n’espera la recuperació de l’SGR, i s’ha dotat 
amb càrrec a despeses de l’exercici una provisió per a insolvències 
de crèdits per la totalitat del compte 565. Pel que fa a això, cal 
indicar que, considerant els anys de generació del deute registrat en 
el compte 565, la dotació a la provisió s’hauria d’haver realitzat amb 
càrrec al compte de despeses de l’exercici 2015 per 10,2 milions 
d’euros i al compte 120 “Resultats d’exercicis anteriors” per 118,3 
milions d’euros. 

 D’altra banda, figuren també comptabilitzades dues provisions 
relacionades amb l’SGR en l’epígraf de “Provisions per a riscos i 
despeses” del passiu del balanç: 
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- La quantitat de 19,5 milions d’euros corresponent a les 
responsabilitats probables derivades del contracte de 
refiançament segons les estimacions comunicades per l’IVF a 
l’IGG, si bé no s’indiquen els criteris utilitzats. A tal efecte, es 
recomana que les estimacions de l’IVF continguen la 
informació suficient perquè la IGG puga realitzar les 
comprovacions necessàries prèvies a la seua comptabilització, 
i la Sindicatura, les corresponents a la seua fiscalització. El risc 
viu per avals d’aquest contracte és de 111,7 milions d’euros. 

- La quantitat de 200 milions d’euros, que cobreix 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 Mostrari Internacional de València 
(FMI) 

 Durant els exercicis de vigència dels convenis signats en 2002 i en 
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 vist que l’FMI no disposa dels recursos 
necessaris. Considerant els antecedents descrits, i tenint en compte 
la informació disponible sobre la situació econòmica de l’FMI, la 
Sindicatura ha manifestat en els últims informes que s’haurien 
d’aplicar les normes de comptabilització que preveu l’apartat 3.1 del 
document número 5 de principis comptables públics, actualment 
vigents, el que comportaria la comptabilització en el subsistema 
comptable econòmic i patrimonial d’un càrrec per subvencions de 
capital a l’FMI amb abonament al passiu del balanç pel que fa a les 
quotes de capital pendents. 

 El 2015 s’ha donat un tractament comptable que és parcialment 
ajustat al criteri de la Sindicatura de Comptes. Així, s’ha 
comptabilitzat el capital pendent per 505,4 milions d’euros 
mitjançant el càrrec al compte 656 “Subvencions de capital”, però la 
contrapartida ha sigut el compte de “Provisions per a riscos i 
despeses a llarg termini”. Es considera, per tant, que la quantitat 
comptabilitzada en aquest últim compte s’hauria de reclassificar als 
comptes corresponents a llarg i curt termini amb entitats de crèdit 
per 488,1 milions d’euros i 17,3 milions d’euros, respectivament. 

h) Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost 

 Dins de l’epígraf “Creditors pressupostaris” del passiu del balanç 
figura el compte 409, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a 
pressupost”, amb un saldo a 31 de desembre de 2015 de 871,2 
milions d’euros. Si les obligacions que figuren en aquest compte 
s’hagueren aplicat als pressupostos dels exercicis en què es van 
meritar les despeses, l’efecte net sobre el resultat pressupostari de 
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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 periodificacions 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. Així, pel que fa al concepte “Convenis deute sanitari”, el seu 
saldo de 191,7 milions d’euros s’hauria de reclassificar en els 
comptes corresponents a llarg i curt termini amb entitats de crèdit 
per 95,8 milions d’euros en cadascuna. Quant al compte “Convenis 
amb universitats públiques”, s’hauria de reclassificar en els 
comptes corresponents de llarg termini la quantitat de 372,8 
milions d’euros. També s’hauria de reclassificar la part a llarg 
termini dels contractes de pagament ajornat. 

 Pel que fa a altres conceptes d’aquest compte 411, si les obligacions 
s’haguessen aplicat als pressupostos dels exercicis en què es van 
produir les despeses, l’efecte net sobre el resultat pressupostari de 
l’exercici 2015 seria una disminució del seu saldo negatiu en 
l’import de 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 cobrament dubtós. En aquest sentit, es considera que 
hauria d’augmentar-se en l’import de 286,0 milions d’euros pels 
conceptes següents: els drets pendents de cobrament reconeguts e 
els exercicis 2010 i anteriors no coberts per la provisió (159,2 
milions d’euros) i els drets de fons europeus que van ser 
comptabilitzats mitjançant previsions d’ingressos, relatius al 
pendent de cobrament dels exercicis 2011 a 2014 (l’import dels 
quals pendent a 31 de desembre de 2015 és de 126,8 milions 
d’euros). 

k) Memòria 

 Si bé la memòria del Compte de l’Administració s’ha reduït en 
dimensions (607 pàgines en 2015 enfront de les 909 de 2014), 
continua sent extensa perquè inclou informació molt detallada 
sobre assumptes la importància relativa dels quals en termes de 
comptes anuals és escassa. Això no obstant, s’hauria de completar 
amb la informació sobre altres aspectes significatius ateses les 
normes comptables d’aplicació. Entre les millores i correccions que 
s’haurien de practicar en el contingut informatiu de la memòria es 
poden indicar les següents: 
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- Pressupost d’ingressos de l’exercici corrent. Informació sobre 
l’execució dels principals recursos, tant de tributaris com de 
no tributaris, amb referència especial al sistema de 
finançament de les comunitats autònomes. 

- Informació sobre els reintegraments derivats de correccions 
financeres de la Unió Europea, tant dels practicats en l’exercici 
com dels que estiguen en curs en la data d’elaboració del 
Compte de l’Administració. 

- Situació patrimonial. Vegeu el paràgraf a) de l’apartat 6. 

- Compromisos de despeses amb càrrec a exercicis posteriors. 
En la memòria es quantifiquen aquestes despeses per un total 
de 47.440,9 milions d’euros, però a aquesta quantitat s’han de 
sumar 732,3 milions d’euros corresponents a convenis i acords 
que també seran objecte d’imputació anual als exercicis 
previstos pels calendaris corresponents. 

- Altres aspectes importants, entre els quals es pot destacar: les 
bases de presentació i normes de valoració aplicades, en 
especial sobre l’immobilitzat; composició i característiques de 
l’immobilitzat no financer; deutors no pressupostaris; 
provisions; contingències; pagaments pendents d’aplicació; 
contractació; despeses amb finançament afectat; fets 
posteriors. 

El conjunt de les excepcions exposades representa els efectes nets 
següents sobre els diversos components del Compte de l’Administració 
de l’exercici 2015: 

- Balanç. En l’actiu, els deutors disminuirien en 286,0 milions d’euros. 
En el passiu: els fons propis disminuirien en 286,0 milions d’euros 
(serien de -25.705,1 milions d’euros) les provisions per a riscos i 
despeses disminuiria en 505,4 milions d’euros, els creditors a llarg 
termini augmentarien en 956,7 milions d’euros i els creditors a curt 
termini disminuirien en 451,3 milions d’euros. 

- Compte del resultat econòmic i patrimonial. El resultat de l’exercici 
2015 disminuiria en 1.202,6 milions d’euros (seria de  
-5.745,8 milions d’euros). 

- Liquidació del pressupost. El resultat pressupostari de l’exercici 
disminuiria el seu import negatiu en 478,6 milions d’euros i 
passaria a -3.707,3 milions d’euros. 

- Memòria. El romanent de tresoreria incrementaria el seu import 
negatiu en 286 milions d’euros (passaria a ser de -2.879,7 milions 
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d’euros). Els compromisos de despeses amb càrrec a exercicis futurs 
augmentarien el seu import en 732,3 milions d’euros. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de les limitacions a 
l’abast descrites en els paràgrafs a) a d), i excepte pels efectes dels fets 
descrits en els paràgrafs e) a k) de l’apartat “Fonaments de l’opinió amb 
excepcions”, el Compte de l’Administració –auditat amb l’abast descrit 
en l’apartat 1– expressa, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel 
del patrimoni i de la situació financera de l’Administració de la 
Generalitat a 31 de desembre de 2015, com també dels seus resultats 
econòmics i pressupostaris corresponents a l’exercici anual acabat en la 
data esmentada, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera 
que hi és d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables i pressupostaris que s’hi contenen. 

6. PARÀGRAFS D’ÈMFASI 

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

a) Situació patrimonial 

 Com en exercicis anteriors, s’observa un greu desequilibri en el 
patrimoni net de l’Administració a 31 de desembre de 2015. 
Analitzant les xifres que mostra el balanç, i per tant sense 
considerar els efectes de l’auditoria financera que es descriuen el 
l’apartat 4, es constaten els aspectes importants següents: 

- Els fons propis (o patrimoni net) tenen un import negatiu de 
25.419,1 milions d’euros, que està originat pels resultats 
negatius de 2015 units als d’exercicis anteriors, que no són 
compensats amb el compte de patrimoni. 

- El passiu pròpiament dit, constituït pels epígrafs de creditors a 
llarg i curt termini, suma un total de 45.092,2 milions d’euros, 
que és superior al doble del total de l’actiu. Dins dels creditors 
es poden constatar com més significatius els representatius de 
l’endeutament financer, que pugen a 39.579,9 milions d’euros, 
import que representa el 87,8% del total de creditors. 

- Quant als creditors no financers, és important indicar els 
registrats en els comptes 409 i 411, per import conjunt de 
1.836,2 milions d’euros (2.590,4 milions d’euros en 2014), que 
representen despeses realitzades en 2015 i anteriors però que 
s’imputaran als pressupostos d’exercicis posteriors. 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2015 

15 

- El fons de maniobra assoleix al tancament de l’exercici 2015 
l’import negatiu de 10.078,3 milions d’euros (10.941 milions 
d’euros en 2014), el que posa de manifest una posició delicada 
en la liquiditat i solvència a curt termini de la Generalitat. 

- En el subsistema comptable pressupostari, cal, així mateix, 
indicar 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. 

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

 En aplicació dels principis comptables públics, es presumeix, 
excepte prova en contrari, que l’activitat de la Generalitat 
continuarà per temps indefinit. No obstant això, i d’acord amb la 
normativa comptable més actual, es recomana que la memòria del 
Compte de l’Administració continga, en la nota dedicada a les bases 
de presentació dels comptes anuals, informació més detallada pel 
que fa als factors que incideixen en el funcionalment normal de la 
Generalitat, com ara la situació econòmica i patrimonial i la relació 
que té amb el sistema de finançament, i aquells que el mitiguen, 
com la possible disposició de plans viables de reequilibri financer. 

b) Deute financer 

 El deute financer a 31 de desembre de 2015 era de 39.579,9 milions 
d’euros, classificat en 33.858,2 milions d’euros a llarg termini i 
5.721,7 milions d’euros a curt termini. 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. 

- Mecanismes estatals de finançament 

 En 2015 els fons obtinguts dels mecanismes extraordinaris 
estatals de finançament han pujat a 8.750,4 milions d’euros. 
Els préstecs s’han instrumentat a través dels compartiments 
del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes 
denominats Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i Fons Social 
(FS), més una petita part del FLA de 2014. Amb aquests fons la 
Generalitat ha pagat deutes financers i comercials d’ens 
públics per un total de 578,7 milions d’euros, distribuïts de la 
manera següent: d’entitats del sector públic instrumental, 
516,1 milions d’euros; d’universitats públiques, 13,5 milions 
d’euros; de l’FMI i de l’IFA, 49,1 milions d’euros. També s’han 
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pagat 8.171,7 milions d’euros d’obligacions de l’Administració 
valenciana. 

 En dades acumulades des de 2012, el finançament total 
obtingut dels mecanismes estatals de finançament és de 
32.049,8 milions d’euros, desglossat com segueix: 10.902,4 
milions d’euros en 2012, 4.119,5 milions d’euros en 2013, 
8.277,5 milions d’euros en 2014 i 8.750,4 milions en 2015. Amb 
aquests fons la Generalitat ha pagat deutes financers i 
comercials distribuïts de la manera següent: d’entitats del 
sector públic instrumental, 3.450,3 milions d’euros; 
d’universitats públiques, 211,6 milions d’euros; de l’FMI i de 
l’IFA, 66,4 milions d’euros; de l’Administració valenciana, 
28.321,5 milions d’euros. 

 La Comunitat Valenciana és la segona comunitat que major 
finançament ha rebut d’aquests mecanismes estatals. Amb 
aquests ha pogut compensar el menor finançament relatiu 
rebut del model vigent de finançament autonòmic, tant si es 
compara en termes per càpita com per població ajustada. Ara 
bé, les conseqüències per a la Generalitat són molt diferents 
segons siga la procedència del  finançament. Si els fons 
arribassen a través del sistema de finançament autonòmic no 
incrementarien l’endeutament; mentre que sí que 
l’augmenten quan s’obtenen per la via del FLA. 

- Assumpció de deute financer d’ens públics 

 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, desglossat com segueix: 2.697,6 
milions en 2012, 614,9 milions en 2013, 278,4 milions en 2014 i 
0,4 milions en 2015. 

 En 2015 també s’ha comptabilitzat 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. Pel que fa a això, cal 
indicar que en 2014 també es van comptabilitzar 284,4 milions 
d’euros d’altres deutes financers de les universitats que van 
ser assumits pels convenis signats en aquell any. 

 Per últim, és important destacar que en 2015 s’han 
comptabilitzat, encara que en comptes de provisions per a 
riscos i despeses, 505,4 milions d’euros corresponents a 
préstecs de l’FMI. 
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- Altres dades importants 

 També cal indicar que durant 2015 s’han refinançat a llarg 
termini deutes que van ser formalitzats en 2014 a curt termini, 
per import de 91,2 milions d’euros. 

 Per últim, i encara que no tinguen la consideració de 
financeres, és important constatar els deutes amb l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i amb la Seguretat 
Social per 521,5 i 141,5 milions d’euros, respectivament. 

c) Ingressos 

 La previsió inicial d’ingressos de 2015 ha sigut de 17.191,4 milions 
d’euros, superior en un 7,2% i en un 2,8% respectivament, a la 
inicial i definitiva de 2014. Durant 2015 s’han practicat 
modificacions per 2.678,4 milions d’euros, que situen les previsions 
definitives en 19.869,8 milions d’euros. La major part de les 
modificacions s’han produït en el capítol de passius financers. 

 Els passius financers i els tributs cedits són les principals fonts 
d’ingressos de la Generalitat, i representen el 90,6% dels drets 
reconeguts en 2015. La tercera categoria d’ingressos són les 
transferències procedents de l’Estat, la participació del qual és del 
5,3% en 2015. 

 Els drets reconeguts per passius financers han pujat a 8.844,3 
milions d’euros, la major part dels quals procedents dels préstecs 
concertats pel FLA i l’FS. Per la seua banda, els tributs cedits pugen 
a 8.819,3 milions d’euros, que 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). 
Finalment cal esmentar les transferències procedents de l’Estat, 
que han sigut de 1.042,2 milions d’euros. Dins d’aquestes figura el 
concepte “Transferències amb finançament incondicionat” amb 
875,3 milions d’euros, un dels components del qual és el Fons de 
Suficiència Global. Aquest presenta un saldo negatiu de 1.468,7 
milions d’euros i es converteix així en una de les principals causes 
del menor rendiment del sistema de finançament autonòmic a la 
Comunitat Valenciana. 

 És destacable que els ingressos del sistema de finançament a penes 
cobrisquen el 51,4% del total del pressupost de despeses del Compte 
de l’Administració de l’exercici 2015, o el 68,4% si se n’exclouen les 
despeses de l’endeutament (capítols 3 i 9). 
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d) Assumpció de deute financer de les universitats públiques valencianes 

 En 2015 s’ha produït un canvi de criteri quant a la comptabilització 
del deute subscrit per les universitats públiques per al finançament 
dels seus plans d’inversions. Segons s’indica en la nota 2 de 
l’apartat 1 del Compte de l’Administració, i seguint el criteri de la 
Sindicatura de Comptes, s’ha registrat en el passiu del balanç la 
quantitat de 235,6 milions d’euros corresponent als capitals 
pendents dels préstecs i obligacions subscrites per les universitats 
públiques per al finançament dels seus plans d’inversions. La 
comptabilització ha consistit en un càrrec al compte 656 
“Subvencions de capital” amb abonament als comptes de “Creditors 
financers a llarg termini” i “Creditors financers a curt termini” per 
les quantitats de 225,4 i 10,2 milions d’euros, respectivament. 

e) Provisions financeres 

 També durant 2015 han tingut lloc canvis de criteri, dels quals 
s’informa en l’apartat 1.1 del Compte de l’Administració, en la 
comptabilització de les provisions financeres. 

 Pel que fa al llarg termini, en 2014 es van efectuar correccions 
valoratives de les inversions corresponents a societats mercantils 
participades majoritàriament, així com de les entitats de dret 
públic. En 2015 també s’ha corregit el valor de les inversions 
corresponents a societats mercantils participades minoritàriament, 
fundacions, consorcis i altres entitats i s’ha dotat la provisió amb 
un import de 810,8 milions d’euros. El desglossament per entitats 
figura en la nota 4F de la memòria. 

 I quant al curt termini, la nova provisió dotada en 2015 comprén 
dos aspectes: d’una banda, la quantitat de 1.132,4 milions d’euros 
pels crèdits a curt termini sorgits com a conseqüència dels 
pagaments realitzats per l’Administració per compte de les seues 
entitats amb motiu dels distints mecanismes de finançament 
posats en marxa per l’Estat en l’exercici 2015 i anteriors; i d’altra 
banda, la quantitat de 128,7 milions d’euros per a la cobertura total 
del comptes 565 que comprén les operacions fallides derivades del 
contracte de refiançament amb l’SGR i l’aval executat de la 
Institució Firal Alacantina (IFA). 

7. ALTRES QÜESTIONS QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ 

Encara que no es tracta d’assumptes que hagen de ser reflectits en els 
comptes anuals, a l’efecte d’una major comprensió del nostre treball 
d’auditoria i de les nostres responsabilitats com a auditors, posem de 
manifest el següent: 
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a) En juliol de 2016 s’ha practicat i comunicat la liquidació definitiva 
dels recursos del sistema de finançament de les comunitats 
autònomes i de la participació en els fons de convergència 
autonòmica regulats en la Llei 22/2009, de 18 de desembre, 
corresponent a l’exercici 2014, de la qual resulta a la Comunitat 
Valenciana un saldo positiu per import de 1.315,0 milions d’euros. 
Per disposició de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2016, el saldo a favor serà abonat mitjançant pagaments de les 
liquidacions positives, descomptant-ne per compensació l’import 
dels saldos a favor de l’Estat. 

b) En compliment de l’article 96 de l’LHPSPIS, l’IGG ha elaborat els 
plans anuals de control i d’auditories de 2016, entre els quals 
figuren el pla de control financer permanent i el pla de controls 
específics. Els plans anteriors inclouen actuacions sobre àrees 
determinades de l’Administració que, segons ha manifestat l’IGG, 
estaven en fase d’execució o acabament en la data de redacció 
d’aquest Informe. L’anàlisi dels resultats d’aquests controls serà 
realitzada per aquesta Sindicatura, en el seu cas, en la fiscalització 
de l’exercici 2016. 

En addició a això, com a part de la fiscalització realitzada, s’inclouen en 
l’apèndix 2 aquelles observacions que no afecten l’opinió, juntament 
amb determinada informació addicional que la Sindicatura considera 
que pot ser d’interés per als destinataris i usuaris d’aquest Informe. 

8. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I REGLAMENTARIS 

a) Sobre el pressupost inicial de l’exercici 2015 s’han practicat 
modificacions que han sumat en termes nets un total de 2.678,4 
milions d’euros i que han incrementat la dotació inicial en un 
15,6%. Les modificacions pressupostàries per generació i per 
suplement de crèdit són les més importants i la major part tenen 
per objecte dotar crèdits per al reconeixement i pagament de les 
obligacions ateses mitjançant les mecanismes extraordinaris de 
finançament. En el cas dels suplements (1.140,1 milions d’euros), 
s’han destinat a dotar crèdits per a despeses realitzades, en 2015 i 
en exercicis anteriors, sense consignació pressupostària. També 
mitjançant altres expedients de modificació, per transferències o 
ajustos tècnics, s’han habilitat crèdits per a imputar despeses 
realitzades sense consignació o amb consignació insuficient. 

 Tal com es va indicar en l’informe de 2014, pel que fa a les 
obligacions que deriven de despeses sense consignació 
pressupostària és important considerar les qüestions següents: 

- La realització d’aquestes despeses indegudament, a més 
d’incidir en l’estabilitat pressupostària, representen 
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incompliments de la normativa aplicable, principalment 
l’LHPSPIS, en adquirir-se sense dotació pressupostària, i del 
TRLCSP, per prescindir-se del procediment de contractació 
establit. Entre les conseqüències més importants que es de 
deriven de les obligacions generades sense crèdit 
pressupostari suficient destaquen la nul·litat de ple dret dels 
actes administratius i al depuració de possibles 
responsabilitats. 

- Aquestes obligacions han de ser convalidades mitjançant un 
acte de reconeixement exprés i motivat de la seua existència i 
exigibilitat. Pel que fa a això, l’article 39 de l’LHPSPIS requereix 
l’autorització expressa del Consell per a imputar al pressupost 
corrent obligacions d’exercicis anteriors que no haguessen 
sigut degudament adquirides, si bé no preveu el tipus de 
modificació pressupostària que haurà de tramitar-se per a 
atendre aquest tipus d’obligacions. 

 Les modificacions pressupostàries comentades anteriorment posen 
de manifest que els crèdits aprovats inicialment no s’adeqüen a les 
necessitats reals de despesa. En aquest context són també 
importants els efectes que tenen les mesures de gestió 
pressupostària per a la contenció de la despesa pública. 

b) Conclusions relatives a les transferències i subvencions, amb 
caràcter general: 

- Els pressupostos inicials que cal incloure en el projecte de la 
Llei de Pressupostos de la Generalitat de cada exercici s’han de 
realitzar d’acord amb previsions de despesa realistes, ja que 
les insuficiències pressupostàries esdevenen freqüentment 
deficiències i endarreriments en la gestió, que disminueixen la 
qualitat en la prestació dels serveis, l’incompliment 
d’objectius i incidències en la comptabilització de les 
despeses. 

- Els nivells de pagaments són molt baixos, o fins i tot nuls, en 
algunes línies de subvencions, el que representa, a més de 
l’incompliment dels terminis establits en els convenis, un 
efecte negatiu que podria ser important sobre determinats 
col·lectius o entitats les activitats de les quals són objecte 
d’ajudes. 

c) Conclusions sobre les subvencions a l’FMI de València: 

- La comissió de seguiment, encarregada de verificar el 
compliment dels convenis signats en 2002 i 2007, no s’ha 
reunit amb la periodicitat trimestral que estableixen els dits 
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convenis. Solament consten quatre actes de reunió d’aquesta 
comissió, una de 2012, dos de 2014 i una de 2015. 

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

- Tampoc consten en els expedients els informes de fiscalització 
prèvia de la Intervenció Delegada. 

d) El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MHAP) va 
emetre, amb data 15 d’abril 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’indicava que el dèficit de la Comunitat Valenciana havia sigut del 
-2,51% del PIB, superior a l’objectiu del -0,70% establit pel Consell de 
Ministres. En un informe posterior de data 14 d’octubre de 2016, 
l’MHAP ha fixat el dèficit en el -2,9%. 

9. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables de l’Administració de la Generalitat (vegeu 
apartat 2 d’aquest Informe), a més d’adoptar les mesures correctores dels 
fets descrits en els apartats 4 i 8 anteriors, han de tenir en compte les 
recomanacions que tot seguit s’indiquen per a millorar la gestió de 
l’Entitat. 

Cal destacar que l’IGG, mitjançant escrits a aquesta Sindicatura de 
Comptes de juliol de 2016, ha traslladat les mesures adoptades a fi 
d’atendre les incidències indicades en l’informe de l’exercici anterior, 
que han sigut objecte de comprovació en el curs de la fiscalització. 

a) Considerem oportú mantenir les recomanacions següents, 
proposades en informes d’exercicis anteriors: 

a.1) Finalitzar les tasques de comprovació, actualització i 
sistematització de les dades que figuren en l’inventari de la 
Generalitat, a fi d’actualitzar els valors de les diferents 
partides que componen els distints epígrafs de l’immobilitzat 
no financer del balanç. 

a.2) El pressupost inicial de despeses ha de contenir la consignació 
de crèdits suficient i adequada per a atendre totes les despeses 
previsibles i ineludibles, calculades de manera realista. En 
particular, s’ha de dotar la Conselleria de Sanitat dels crèdits 
que s’adeqüen a la realitat prevista, de manera que els 
responsables dels diferents centres disposen d’una eina 
fonamental per a la gestió econòmica, la utilitat de la qual 
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actualment està desvirtuada pels desfasaments existents que 
dificulten l’aplicació dels principis de legalitat, economia, 
eficiència i eficàcia. 

a.3)  Quant als ingressos, s’ha de millorar l’assignació 
pressupostària dels capítols 4, 5, 6 i 8, que cada any mostren 
graus d’execució molt baixos. 

a.4) Per possibilitar el seguiment i control comptable de qualsevol 
despesa amb finançament afectat, aquesta ha de ser 
susceptible d’una identificació completa i clara que s’haurà 
d’estendre a tots i cadascun dels períodes comptables i 
inclourà tant les previsions i actes de gestió de la despesa 
pressupostària que s’han de finançar, com les dels ingressos 
pressupostaris amb les quals es finança aquesta despesa. 
D’aquesta manera es podran calcular les desviacions de 
finançament que hi puga haver. 

a.5) Pel que fa a les subvencions, mantenim la recomanació 
d’adoptar les mesures per a millorar-ne la gestió, 
comptabilització, execució i seguiment. 

a.6) Hi ha determinats comptes de creditors a curt termini els 
saldos dels quals s’han d’analitzar i, si és el cas, regularitzar 
les diferències amb les dades de la memòria. 

a.7) Establir i executar els controls pertinents perquè en la gestió 
de pagaments a través de caixes fixes s’eviten les incidències 
que es descriuen en l’apartat 7.2 de l’apèndix 2. 

a.8) Pel que fa a les operacions amb determinats ens públics amb 
els quals hi ha discrepàncies comptables, s’han d’adoptar les 
mesures adequades per a coordinar i formalitzar les 
conciliacions i l’anàlisi de la coherència i adequació del 
tractament comptable en els respectius comptes anuals. 

a.9) Els òrgans competents haurien d’adoptar les mesures 
necessàries per a regular normativament la tramitació 
administrativa de les obligacions procedents d’exercicis 
anteriors. 

a.10) En els casos d’extinció de fundacions, i en tant impliquen una 
pèrdua de les aportacions realitzades per la Generalitat, 
recomanem fiscalitzar la documentació de la liquidació. 

b) Les següents són recomanacions sobre altres aspectes que s’han 
posat de manifest en la fiscalització de l’exercici 2015: 
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b.1) Pel que fa a les liquidacions tributàries, prendre les mesures 
necessàries per a fer efectives les recomanacions derivades 
dels controls realitzats per l’IGG. 

b.2) La nota de la memòria dedicada al compte 409 hauria 
d’incloure la informació relativa a les factures que 
corresponen a operacions realitzades sense crèdit 
pressupostari, així com la forma d’imputació al pressupost de 
l’exercici següent. 

APÈNDIX 1. MARC NORMATIU 

La principal normativa que s’ha tingut en compte en aquesta fiscalització 
és la següent: 

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

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

- Llei de la Generalitat 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, 
Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat. 

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

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la 
Generalitat, pel qual s’aprova el Test Refós de la Llei d’Hisenda 
Pública de la Generalitat (TRLHPG). 

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

- Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, per la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat Valenciana. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE L’AUDITORIA FINANCERA 

1. Informació addicional sobre les excepcions de l’informe d’auditoria 
financera 

 Excepció 4.b) Liquidacions dels contractes de gestió d’assistència sanitària 

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

Quadre 1: Liquidacions pendents 

Exercici 
86/2003 
Alzira 

87/2003 
Torrevella 

822/2004 
Dénia 

555/2006 
Manises 

700/2006 
Elx 

2009 - - PA PA - 

2010 - - PA PA PA 

2011 - - PA PA PA 

2012 - - PA PA PA 

2013 TR TR PA PA TR 

2014 TR TR TR TR TR 

2015 TR TR TR TR TR 

La Conselleria de Sanitat també ha informat que durant 2015 s’han 
aprovat les liquidacions anuals dels exercicis 2008 a 2012 del contracte 
del departament de salut d’Alzira. Un resum d’aquestes liquidacions es 
mostra en el quadre següent, en milions d’euros: 

Quadre 2:  Liquidacions comptabilitzades en 2015  

Exercici 
Facturació 
intercentres 

i altres 

Taxes i 
cànons 

A favor del 
concessionari 

A favor de la 
Generalitat 

2008 -4,0 2,0 2,0 - 
2009 -8,0 2,2 5,8 - 
2010 -3,4 2,3 1,1 - 
2011 3,1 2,2 - 5,3 
2012 12,0 2,1 - 14,1 
Total -0,3 10,8 8,9 19,4 

Les liquidacions anuals són objecte de fiscalització prèvia per part de la 
Viceintervenció General per a l’Administració sanitària, que en tots els 
casos ha emés informes de “conformitat amb observacions”. Pel que fa a 
això, el Consell de la Generalitat va aprovar, en la seua reunió de 20 de 
novembre de 2015, la realització per l’IGG de controls financers específics 
sobre les liquidacions anuals entre els exercicis 2003 al 2012. En la data 
de redactar-se aquest Informe no es disposava dels resultats del dit 
control financer. Això implica que aquesta Sindicatura no pot conéixer 
els efectes que, com a resultat del control, poden derivar-se de les 
quantitats comptabilitzades. 
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Excepció 4.c) Ajudes del Pla d’Habitatge 

Tots els antecedents sobre el tractament comptable d’aquestes ajudes es 
poden consultar en els informes de la Sindicatura dels exercicis 2012 a 
2014. 

D’acord amb la informació obtinguda de l’IGG, el moviment del compte 
409 corresponent al programa 431.10 “Ajudes Pla Habitatge, línia T0304”, 
es resumeix com segueix. 

Quadre 3:  Ajudes Pla Habitatge, compte 409 

Descripció 
Milions 
euros 

Saldos 31-12-2014 193,4 
Augments de l'exercici 2015 40,1 
Imputacions al pressupost 2015:  -159,8 

Línia T0304 -157,0 
Altres  línies -2,8 

Ajustaments -10,4 
Saldos a 31-12-2015 63,3 

L’anàlisi de les partides del quadre anterior ha posat de manifest els 
aspectes importants següents: 

- Pel que fa als saldos a 31 de desembre de 2014, la fiscalització 
realitzada va detallar determinades discrepàncies entre les dades 
comptables i les xifres certificades per la conselleria gestora, que 
van determinar que aquesta Sindicatura no pogués emetre una 
conclusió sobre la raonabilitat dels imports de les ajudes del pla 
d’habitatge que figuraven pendents d’imputació pressupostària en 
la data expressada. 

- Sobre els augments de l’exercici 2015. Mitjançant Resolució de la 
consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 
de 9 de juliol de 2015, s’acorda reconéixer la quantitat de 40,1 
milions d’euros com a obligacions pendents d’aplicar al pressupost 
en relació amb determinats expedients de subvenció que van 
acreditar el compliment de les condicions fixades en el Pla 
d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012 i que no es poguessen tramitar 
per falta de disponibilitat pressupostària. També es resol que en la 
mesura que ho permeten les disponibilitats pressupostàries es 
tramite el pagament de les dites obligacions. 

- Imputacions al pressupost de 2015. L’execució pressupostària en 
2015 de la línia T0304 mostra un pressupost inicial de 7,1 milions 
d’euros i modificacions per 218,9 milions d’euros. Sobre el 
pressupost definitiu de 226 milions d’euros s’han reconegut 
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obligacions netes per un total de 157 milions d’euros, quantitat 
descomptada del compte 409. 

- Ajustaments. S’han anul·lat obligacions per 10,4 milions d’euros. 
D’aquestes, 9,6 milions d’euros van ser imputades al pressupost de 
2014, de manera que no devien haver figurat en el compte 409 a 31 
de desembre de 2014. 

- Sobre els saldos a 31 de desembre de 2015. La quantitat que es 
menciona en la memòria, 58,9 milions d’euros, és una part de la 
que figura comptabilitzada en el compte 409 “Pendents d’imputació 
pressupostària”, 63,3 milions d’euros, perquè comprén també 4,4 
milions d’euros d’altres actuacions del programa d’habitatge. 

Pel que fa a les imputacions al pressupost de 2015, s’ha seleccionat una 
mostra d’onze documentes de reconeixement d’obligacions, per import 
total de 8,9 milions d’euros, per verificar les actuacions de comprovació 
realitzades per la conselleria gestora de la línia T0304. Els aspectes més 
significatius que s’han observat en aquesta revisió es resumeixen tot 
seguit:  

- En set dels onze documents analitzats la fiscalització realitzada per 
la Intervenció delegada ha consistit en la “presa de raó” de l’article 
97.2 de l’LHPSPIS. Pel que fa a això cal indicar que el que regula el 
dit precepte és la fiscalització dels drets i ingressos, no la de les 
despeses. En conseqüència, en aquests set expedients no s’ha 
realitzat la fiscalització prèvia i intervenció prevista en l’article 102 
de l’LHPSPIS, com sí que ha succeït en els altres quatre de la mostra 
analitzada. 

- En quatre dels documents revisats no ha sigut possible contrastar 
l’import d’algunes ajudes individuals amb les resolucions de 
concessió que s’adjunten en l’expedient comptable. Això representa 
una debilitat de control intern d’aquestes ajudes. 

A més, i tal com es va indicar en l’informe de 2014, l’IGG no ha practicat 
les actuacions previstes en l’article 106 de l’LHPSPIS (o el 59.bis de 
l’anterior TRLHPG), ja que entén que tots els actes van ser convalidats 
per la disposició addicional segona la Llei de Ports de 2014. 

Excepció 4.d) Liquidacions tributàries 

Dins de la programació de controls financers específics per a l’any 2015, 
l’IGG ha emés l’“Informe de control financer d’expedients d’anul·lació i 
baixa per prescripció de liquidacions tributàries tramitats durant els 
exercicis 2012-2014 per les direccions territorials de Castelló, València i 
Alacant i oficines liquidadores dependents relatives a l’Impost de 
Successions i Donacions i a l’Impost de Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats”, del 10 de maig de 2016. Entre les 
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valoracions i conclusions d’aquest informe es destaquen importants 
debilitats en el sistema de control intern de les liquidacions d’aquests 
impostos, així com dels riscos derivats de les sentències judicials que 
han anat recaient sobre les liquidacions objecte de recurs davant els 
tribunals competents. 

D’altra banda, l’informe número 29/16 de la Inspecció General del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, emés en agost de 2016, 
realitza determinades valoracions sobre la gestió dels esmentats tributs. 
Entre aquestes es destaca l’important percentatge de d’estimacions, 
realitzades pels tribunals competents, de les reclamacions referides a 
comprovacions de valor, i la incidència quantitativa que se’n deriva. Pel 
que fa a això indica que, en desembre de 2015, hi havia 54.854 
liquidacions de comprovació de valors afectades per la doctrina del 
TSJCV, de les quals 18.592 havien sigut objecte de recurs davant els 
Tribunals Econòmics i Administratius Regionals i el TSJCV i 2.532 estaven 
en termini de recurs. L’informe quantifica en 72,4 milions d’euros les 
liquidacions que no es cobraran. 

Les dades de l’informe del MHAP no han pogut ser contrastades amb la 
informació comptable sol·licitada per aquesta Sindicatura, a fi de 
determinar la quantia de les correccions valoratives comptables que 
s’han de practicar en el Compte de l’Administració de 2015. Es considera 
que en la memòria de cada exercici s’ha de donar informació sobre la 
situació de les liquidacions d’aquests impostos i de les correccions 
valoratives practicades. 

Informació rebuda amb posterioritat al termini d’al·legacions 

Als efectes informatius, s’afegeix tot seguit un resum de la informació 
important que ha sigut aprovada per la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic: 

Amb data 12 d’abril de 2016, el director general de Tributs i Joc, per la 
competència delegada del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, ha 
autoritzat l’Advocacia de la Generalitat a aplanar-se i desistir de tots 
aquells procediments contenciosos administratius interposats contra els 
acords del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de València, pels 
quals s’estimen les reclamacions interposades contra les liquidacions de 
l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de 
l’Impost sobre Successions i Donacions, sempre que l’únic objecte del 
recurs siga comprovar els valors dels béns immobles de naturalesa 
urbana pel mitjà d’estimació per referència als valors que figuren en els 
registres oficials de caràcter fiscal. 

Sobre les liquidacions complementàries practicades com a conseqüència 
de la comprovació dels valors, la situació a 31 de desembre de 2015 és la 
següent: 
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- Anul·lades per prescripció: 33 liquidacions per un total de 0,3 
milions d’euros. 

- Recorregudes davant dels òrgans judicials i pendents de resolució: 
10.281 liquidacions per un total de 73,9 milions d’euros. 

- El termini per a possibles impugnacions: 2.097 liquidacions per un 
total de 5,0 milions d’euros. 

Excepció 4.e) Infraestructures educatives executades per CIEGSA 

En exercicis anteriors a 2015 es comptabilitzava en el compte 229 “Altre 
immobilitzat material, servei educatiu” el valor dels béns posats a 
disposició de la Conselleria d’Educació per CIEGSA, que estaven 
incorporats a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat. Aquest 
tractament comptable ha estat objecte d’excepcions en els informes 
d’aquesta Sindicatura de Comptes. 

En 2015 s’ha canviat el criteri de comptabilització a fi que l’immobilitzat 
reflectisca la totalitat dels béns rebuts de CIEGSA la titularitat dels quals 
correspon a l’Administració de la Generalitat, amb independència del fet 
que estiguen o no inventariats. L’anàlisi del tractament comptable 
practicat en 2015 és objecte de l’excepció que es descriu en el paràgraf e) 
de l’apartat 4 d’aquest Informe. 

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

Excepció 4.f) Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) 

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

El Consell de la Generalitat, en la seua reunió de 18 de desembre de 2009, 
va acordar substituir l’IVF per la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació en nom de la Generalitat, i va assumit tots els drets i 
obligacions de les operacions formalitzades durant la vigència de 
cadascun dels contractes fins que es van amortitzar completament. 
Posteriorment, el 26 de juliol de 2013 se signa una modificació del 
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contracte de refiançament en la qual s’acorda, entre altres clàusules, 
donar per acabat el contracte pel que fa a noves operacions 
formalitzades per l’SGR a comptar des de la data d’efectivitat prevista en 
el contracte marc subscrit en la mateixa data per la Generalitat, l’IVF i 
l’SGR. Les operacions subscrites amb anterioritat a la data d’efectivitat 
continuaran refiançades per la Generalitat en els termes dels contractes 
anteriors. El contracte de 2013 estableix que la condició de pagament de 
la cobertura assumida per la Generalitat en relació amb les operacions 
refiançades requereix com a condició la consideració de “operacions 
fallides”. 

A 31 de desembre de 2015 la quantitat que figura registrada en el compte 
565 per les operacions fallides assumides per la Generalitat puja a 128,5 
milions d’euros. De la xifra anterior, la Generalitat ha pagat un total de 
30,0 milions d’euros, 20,3 milions d’euros durant 2015 i la resta 
d’exercicis anteriors. En conseqüència, a 31 de desembre de 2015 les 
obligacions pendents de pagament per operacions fallides pugen, segons 
ha certificat l’IVF, a la quantitat de 98,5 milions d’euros, que està 
comptabilitzada de la manera següent: 97,5 milions d’euros en el compte 
409, pendents d’imputació pressupostària, i 1,0 milió d’euros en el 
compte 401, que van ser aplicats a pressupostos anteriors. 

Excepció 4.h) Compte 409, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a 
pressupost” 

Segons s’indica en la nota 2.4.2 de l’apartat 1 del Compte de 
l’Administració (pàgina 25), el compte 409 recull les obligacions derivades 
de despeses realitzades o béns i serveis rebuts que no s’han aplicat al 
pressupost, tot i que aquesta aplicació “és procedent”, segons el PGCPG. 
La utilització d’un compte de passiu a curt termini (siga el compte 409 o 
un altre de similar) és procedent per a comptabilitzar les obligacions 
derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts amb el criteri de 
meritació econòmica. Per a imputar les obligacions al pressupost, és 
necessari, a més, identificar les que s’hagen adquirit amb crèdit adequat 
i suficient i les realitzades sense aquest requisit. 

En el quadre següent, es mostra la composició del compte 409 en els 
exercicis 2015 i 2014. L’última columna mostra la variació entre els dos 
anys, que seria l’efecte net que sobre el resultat pressupostari de 2015 
hauria tingut si les obligacions que figuren en aquest compte 
s’haguessen aplicat als pressupostos dels anys en què es van produir les 
despeses: 
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Quadre 4: Compte 409 

Conceptes 31-12-2014 31-12-2015 Variació 

Creditors per conselleries 727,7 341,6 -386,1 

Deute amb CIEGSA 216,6 199,9 -16,7 

Ajudes del Pla d’Habitatge 193,4 63,3 -130,1 

Factures del RUF 30,4 39,5 9,1 

Prestacions dependència 7,3 27,1 19,8 

Interessos demora 9,1 102,3 93,2 

Operacions fallides de l’SGR 107,3 97,5 -9,8 
Total 1.291,8 871,2 -420,6 

L’efecte net que sobre el resultat pressupostari de 2015 hauria tingut si 
les obligacions que figuren en aquest compte 409 s’haguessen aplicat als 
pressupostos dels exercicis en què es van produir les despeses seria una 
disminució dels seu import negatiu en la quantitat de 420,6 milions 
d’euros. 

Els conceptes “Deute amb CIEGSA”, “Ajudes del Pla d’Habitatge” i 
“Operacions fallides de l’SGR” s’han analitzat en les excepcions 
respectives de l’apartat 4 de l’Informe. 

El concepte “Factures del RUF” recull les factures emeses pels proveïdors 
durant 2015 i anteriors, registrades en el Registre Unificat de Factures 
(RUF) abans de l’1 de gener de 2016 i que a 31 de desembre de 2015 es 
trobaven sense preassignar. Les inscrites posteriorment (en aquest cas 
fins a l’11 de febrer de 2016, data que supera el termini legal de trenta 
dies que tenen els proveïdors per a inscriure les factures des del 
lliurament efectiu dels béns o serveis) corresponents a operacions de 
2015 o anteriors, figuren en el compte 411. Aquesta distinció de dates es 
realitza en atenció a l’article 25.1 de l’LHPSPIS, que estableix que al 
pressupost de despeses s’imputaran les obligacions reconegudes fins a la 
fi del mes de desembre. 

Pel que fa al compte 409, comprén un total de 150.528 factures per un 
total de 369,2 milions d’euros, dels quals 39,5 milions d’euros figuren en 
un concepte amb la denominació “Factures del RUF” i 329,7 milions 
d’euros dins del concepte “Creditors per conselleries” (vegeu el quadre 4). 
Sobre la dita quantitat de factures, se n’ha revisat una mostra de 715 a fi 
d’analitzar determinats aspectes i els resultats més importants són els 
següents: 

- En la major part de les factures no s’ha pogut verificar la tramitació 
prèvia d’un expedient de contractació, ni per tant si la despesa 
corresponent disposava de crèdit pressupostari en 2015. 

- També, en la major part de la mostra, l’acte formal i positiu de 
conformitat de la prestació contractual que consta entre la 
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documentació revisada no acredita adequadament la verificació 
física del subministrament o servei per part d’un funcionari o 
tècnic, en contra de l’article 72.1g) del Reglament General de 
Contractació (RGC). 

Es recomana que en la nota de la memòria dedicada al compte 409 
s’incloga cada any la informació relativa a les factures que 
corresponguen a operacions realitzades sense crèdit pressupostari, així 
com la forma d’imputació al pressupost de l’exercici següent. 

Excepció 4.i) Compte 411 “Creditors per periodificació de despeses 
pressupostàries” 

Segons disposa el PGCPG, el compte 411 recull les obligacions no 
vençudes a la fi de l’exercici derivades de despeses produïdes o béns i 
serveis efectivament rebuts durant aquest exercici. En el Compte de 
l’Administració es dóna informació sobre les partides que integren 
aquest compte en la nota 2.4.2 de l’apartat 1 (pàgina 26). La seua 
composició és la següent: 

Quadre 5: Compte 411 

Conceptes  31-12-2014 31-12-2015 
Convenis deute sanitari 432,9 191,7 
Convenis amb universitats públiques 394,6 388,5 
Contractes de pagament ajornat  234,1 205,8 
Factures de proveïdors 137,0 75,6 
Factures de farmàcia 100,0 103,4 

Total 1.298,6 965,0 

Es comenten tot seguit els aspectes importants dels principals conceptes 
que integren aquest compte. 

Convenis deute sanitari 

El deute sanitari està constituït per les obligacions derivades de serveis i 
subministraments realitzats per diverses empreses al llarg de diversos 
anys, que no van ser reconegudes en els pressupostos de despeses dels 
exercicis corresponents, fet que ha sigut objecte d'excepcions recurrents 
en els informes de fiscalització d'aquesta Sindicatura des de l'exercici 
1988. Tots els antecedents de l'evolució d'aquest deute i de les 
observacions realitzades per la Sindicatura poden consultar-se en 
anteriors informes d'aquesta Institució, si bé a manera de resum pot 
assenyalar-se el següent: 

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

- En l’exercici 2012, i amb motiu del mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors, es van comptabilitzar en el compte 409 
altres factures que estaven pendents. 

Quant al deute comptabilitzat en el compte 411, ha tingut el moviment 
següent durant 2015: 

Quadre 6:  Deute sanitari, compte 411 

Descripció Milions d'euros 

Saldo a 31-12-2014 432,9 

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

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

Pagaments obligacions CHP Castelló -9,6 

Saldo a 31-12-2015 191,7 

La imputació pressupostària del saldo pendent a 31 de desembre de 2015, 
191,7 milions d’euros, està prevista per als exercicis 2016 i 2017. 

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

- El saldo del compte 411 s’hauria de reclassificar en els comptes 
corresponents de deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt 
termini, per 95,8 milions d’euros en cadascuna. 

- Per la imputació pressupostària de les quotes anuals hauria de 
registrar-se en el capítol 3 la part de la quota corresponent a la 
compensació per ajornament, calculada amb un criteri financer. 

- El criteri aplicat de no periodificar les despeses d’ajornament hauria 
de ser comentat en la memòria. 

- Els compromisos derivats dels acords assolits s’haurien d’incloure 
en l’estat de compromisos de despesa amb càrrec a exercicis 
posteriors que forma part de la memòria. 

Convenis de 2014 amb les universitats públiques 

Tots els antecedents dels dits convenis es poden consultar en l’informe 
d’aquesta Sindicatura de l’exercici 2014. El moviment experimentat 
durant 2015 es resumeix tot seguit: 
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Quadre 7: Convenis de 2014 amb universitats 

Descripció 
Milions 

euros 
Saldo a 31-12-2014  394,6 

Pagament de la quota de 2015 -6,1 
Saldo a 31-12-2015 388,5 

Segons els convenis, aquest import es pagarà mitjançant la línia T7404 
“Conveni de col·laboració per al finançament de despesa corrent”, en els 
exercicis 2016 a 2022, juntament amb la subvenció ordinària. Això indica 
que la ubicació en el compte 411 no és totalment correcta, ja que les 
quotes dels exercicis 2017 a 2022, per import de 372,8 milions d'euros, 
s'haurien de reclassificar al llarg termini. 

D'altra banda, i tal com es va indicar en l'Informe de 2014, en aquell any 
es va comptabilitzar l'extinció de la repercussió financera de 
l'ajornament mitjançant el seu abonament al compte “Ingressos 
extraordinaris”, per 18,0 milions d'euros. Pel que fa a això ha d'indicar-se 
que els convenis preveuen que aquesta extinció queda subjecta a 
condició, que és el compliment anual de les obligacions econòmiques de 
la Generalitat. Es considera que hauria sigut més adequat periodificar 
l'ingrés al llarg del període de condició. 

Finalment, és important assenyalar que els convenis de 2014 preveuen la 
constitució d'una comissió de seguiment, que es reunirà, almenys, dues 
vegades a l'any. En 2015 han tingut lloc les dues reunions previstes. 

Factures de proveïdors i factures de receptes de farmàcia 

En el quadre següent es mostren els saldos d’aquests conceptes en els 
exercicis 2014 i 2015, amb la variació entre els dos exercicis. 

Quadre 8: Compte 411, factures 

Conceptes 31-12-2014 31-12-2015 Variació 

Factures de proveïdors 137,0 75,6 -61,4 

Factures de farmàcia 
(receptes) 100,0 103,4 3,4 

Total 237,0 179,0 -58,0 

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

Tal com s’ha indicat anteriorment, en el compte 411 es comptabilitzen 
les factures que els proveïdors han registrat en el RUF des de l’1 de gener 
fins a l’11 de febrer de 2016 i també hi són aplicables les observacions 
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indicades en l’excepció relativa al compte 409. Les factures de farmàcia 
(receptes) corresponen al mes de desembre de 2015; cal considerar que el 
pressupost d’aquest any recull dotze mensualitats, ja que s’hi han 
imputat les factures del mes de desembre de 2014. 

Contractes de pagament ajornat 

En aquest apartat s’inclouen els saldos pendents d’aplicar a pressupost 
dels contractes tramitats sota la modalitat d’abonament total del preu 
(mètode alemany) o altres modalitats que impliquen el pagament ajornat 
de les obres realitzades. Aquestes despeses s’imputen al pressupost de 
cada exercici conformement al règim d’ajornament pactat en els 
contractes. 

Excepció 4.k) Memòria d’ingressos. Sistema de finançament 

Les característiques més rellevants del sistema de finançament figuren 
en la documentació que acompanya els pressupostos generals anuals, 
tant estatals com autonòmics. Aquest sistema està regulat per la Llei 
22/2009, de 18 de desembre, sobre el sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut 
d’autonomia. L’objecte del sistema és el finançament de les 
competències transferides, mitjançant els tributs cedits (capacitat 
tributària) i de les transferències de fons estatals, com el Fons de 
Garantia, el Fons de Suficiència Global i els Fons de Convergència 
Autonòmica (de Competitivitat i de Cooperació). 

Els recursos del sistema es calculen provisionalment a l’inici de cada 
any, i es materialitzen mitjançant lliuraments a compte dels diferents 
recursos tributaris i subfons. Aquests lliuraments poden ser positius (a 
favor de la Comunitat Autònoma) o negatius (a favor de l’Estat). Quan els 
lliuraments són a favor de la Generalitat, aquesta els reconeix com a 
drets pressupostaris de l’exercici corresponent. Per contra, quan són a 
favor de l’Estat, la Generalitat les imputa com a drets amb signe negatiu 
per a compensar-los amb altres recursos. 

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

Pel que fa a això, cal recordar que no hi ha una estimació objectiva de les 
necessitats de finançament de cada comunitat autònoma a l’efecte del 
Fons de Suficiència. En cas que no n’hi haja, es pren coma referència el 
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finançament corresponent a l’any base en aplicació del model de 
finançament previ, al qual se li afegeixen els fons addicionals del model 
vigent. En conseqüència, aquest mecanisme acaba provocant el 
manteniment de l’statu quo i desvirtuant la millora en termes d’equitat 
que incorpora el Fons de Garantia. En concret, en el cas de la Comunitat 
Valenciana el Fons de Suficiència té signe negatiu (per efecte del baix 
finançament assignat per models previs) i això explica en gran mesura el 
menor finançament autonòmic rebut, tant en termes relatius per càpita 
com per habitant ajustat. 

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

La composició dels drets reconeguts pels conceptes integrants del 
sistema de finançament autonòmic en l’exercici 2015 es mostra en el 
quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la informació 
comptable. 

Quadre 9: Ingressos del sistema de finançament autonòmic 2015 

Conceptes 

Lliuraments 
a compte 
/Recap. 

Liquidació 
2013 

Liquid. 
negativa 
2008-2009 

Acompte 
ajornament 
devolucions 

Total  

Tributs cedits gestionats per l'Estat 7.996,8 -287,4 -344,6 0,0 7.364,8 

IRPF 3.054,3 -207,4 -121,0 0,0 2.725,9 

IVA 3.370,1 -40,8 -208,6 0,0 3.120,7 

Impostos especials 1.572,4 -39,2 -15 0,0 1.518.2 

Tributs cedits gestionats per la Generalitat 1.454,5 0,0 0,0 0,0 1.454,5 

Total recursos tributaris 9.451,3 -287,4 -344,6 0,0 8.819,3 

Fons de Garantia 1.025,9 -139,9 0,0 0,0 886,0 

Fons de Suficiència Global -1.375,8 31,1 -124,0 0,0 -1.468,7 

Fons de Convergència Autonòmica 0,0 1.080,7 0,0 0,0 1.080,7 

T. Liquidació i noves competències 0,0 0,0 0,0 377,3 377,3 

Total recursos no tributaris -349,9 971,9 -124,0 377,3 875,3 

Total ingressos sistema de finançament  9.101,4 684,5 -468,6 377,3 9.694,6 

En el Compte de l’Administració cada recurs del sistema de finançament 
té el seu reflex comptable en els comptes corresponents d’ingressos, tant 
econòmics com pressupostaris, i figuren en el balanç els saldos deutors o 
creditors al tancament de l’exercici. En l’àmbit pressupostari els recursos 
del sistema de finançament s’imputen als seus conceptes corresponents 
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dins dels capítols 1, 2 i 4. Vegeu a tal efecte els apartats 6.3 i 6.4 de 
l’apèndix 2 d’aquest Informe, en els quals també s’analitzen les 
liquidacions anuals. 

El quadre següent mostra l’evolució dels ingressos del sistema de 
finançament durant els últims quatre anys, juntament amb els graus de 
cobertura pressupostària: 

Quadre 10: Evolució dels ingressos del sistema de finançament 
autonòmic 

Descripció 2012 2013 2014 2015 

Tributs cedits gestionats per l'Estat 9.482,3 7.127,0 7.313,5 7.364,8 

Tributs cedits gestionats per la Generalitat 996,7 1.168,2 1.362,3 1.454,5 

Transferències de fons estatals -917,2 1.442,6 876,6 875,3 

Total ingressos sistema de finançament 9.561,8 9.737,8 9.552,4 9.694,6 

Obligacions pressupost de despeses 16.974,4 14.136,4 19.039,9 18.846,9 

% cobertura 56,3% 68,9% 50,2% 51,4% 

Obligacions pressupost de despeses (sense cap. 3 i 9) 15.868,8 12.803,2 13.824,2 14.174,8 

% cobertura 60,3% 76,1% 69,1% 68,4% 

El fet que el finançament siga insuficient provoca un major dèficit 
pressupostari i el consegüent increment de l'endeutament. L'articulació 
del finançament estatal per mitjà de mecanismes especials de 
finançament via endeutament (per exemple, el FLA) dificulta la 
consecució dels objectius de dèficit i deute, i incideix en el funcionament 
normal de l'Administració de la Generalitat. Cal recordar que les 
conseqüències per a la Generalitat són molt diferents segons siga la 
procedència del finançament. Si els fons arribassen per mitjà del sistema 
de finançament autonòmic no incrementarien l'endeutament; mentre 
que sí que l’augmenten quan s'obtenen per la via dels mecanismes 
especials de finançament. 

2. Balanç 

2.1 Aspectes generals 

En l’apartat 1 del Compte de l’Administració figura el balanç de l’exercici 
2015, juntament amb les xifres de l’exercici 2014 a efectes comparatius. 
En els quadres següents se’n mostra un resum, en milions d’euros i 
afegint el càlcul de les variacions interanuals: 
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Quadre 11: Balanç 

ACTIU 31-12-2015 31-12-2014 Var.  
A) Immobilitzat 19.270,9 18.610,9 3,5% 

I. Inversions destinades a l'ús general 9.548,0 9.398,4 1,6% 
II. Immobilitzacions immaterials 1.140,9 1.099,8 3,7% 
III. Immobilitzacions materials 6.620,7 5.461,7 21,2% 
V. Inversions financeres permanents 1.961,3 2.650,9 -26,0% 

C) Actiu circulant 1.155,7 2.253,4 -48,7% 

II. Deutors 919,5 1.066,3 -13,8% 
III. Inversions financeres temporals 1,9 947,3 -99,8% 
IV. Tresoreria 230,7 233,7 -1,3% 
V. Ajustaments per periodificació 3,6 6,1 -41,0% 

Total general  20.426,6 20.864,3 -2,1% 
 

PASSIU 31-12-2015 
31-12-
2014 

Var.  

A) Fons propis -25.419,1 -20.875,9 -21,8% 

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

III. Resultats d'exercicis anteriors -23.742,9 -20.661,0 -14,9% 

IV. Resultats de l'exercici -4.543,2 -3.082,0 -47,4% 

B) Provisions per a riscos i despeses 753,5 31,7 2277,0% 

C) Creditors a llarg termini 33.858,2 28.514,1 18,7% 

I. Emissions obligacions i altres valors neg. 903,1 1.965,0 -54,0% 

II. Altres deutes a llarg termini 32.955,1 26.549,1 24,1% 

D) Creditors a curt termini 11.234,0 13.194,4 -14,9% 

I. Emissions obligacions i altres valors neg. 1.280,1 1.965,7 -34,9% 

II. Deutes amb entitats de crèdit 4.100,1 3.959,5 3,6% 

III. Creditors 5.853,8 7.269,2 -19,5% 
Total general  20.426,6 20.864,3 -2,1% 

El total general del balanç a 31 de desembre de 2015 ascendeix a 20.426,6 
milions d'euros, amb una petita disminució del 2,1% respecte al de 
l'exercici 2014. 

L’actiu està constituït en un 94,3% per immobilitzat i un 5,7% per 
circulant. Respecte a 2014, les variacions més significatives es 
produeixen en l’immobilitzat material (per les altres de CIEGSA) i en les 
inversions financeres (pel canvi de criteri en la dotació a la provisió per 
depreciació). 

Els fons propis (o patrimoni net) tenen un import negatiu de 25.419,1 
milions d’euros i han disminuït un 21,8% respecte a 2014, quan també 
van ser negatius per 20.875,9 milions d’euros. 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2015 

38 

El passiu pròpiament dit, constituït pel epígrafs de creditors a llarg i curt 
termini, puja a un total de 45.092,2 milions d’euros. Dins dels creditors es 
poden constatar com més significatius els representatius de 
l’endeutament financer, que pugen a 39.579,9 milions d’euros, import 
que representa el 87,8% del total de creditors i que és un 93,8% superior 
al total de l’actiu. 

Quant als creditors no financers, és important destacar els registrats en 
els comptes 409 i 411 per import conjunt de 1.836,2 milions d’euros, que 
representen despeses realitzades en l’exercici 2015 i anteriors però que 
s’imputaran als pressupostos d’exercicis posteriors. 

2.2 Immobilitzacions materials 

Les immobilitzacions materials presenten en 2015 un augment net de 
1.159,0 milions d’euros, que es correspon principalment amb la 
comptabilització de determinades infraestructures educatives rebudes 
de l’empresa pública CIEGSA, a l’empara del conveni de col·laboració 
signat el 5 de febrer de 2001 entre la Conselleria d’Educació i l’empresa 
pública esmentada. Tots els antecedents de les operacions del conveni 
esmentat es poden consultar en informes anteriors d’aquesta 
Sindicatura. Quant al tractament comptable practicat, és objecte de 
l’excepció descrita en el paràgraf e) de l’apartat 4 de l’Informe. 

2.3 Inversions financeres (permanents i temporals) 

2.3.1 Aspectes generals 

Durant 2015 s’ha continuat, encara que amb menor intensitat, amb el 
procés iniciat en 2012 d’assumpció de la titularitat del deute financer de 
les entitats integrants del sector públic empresarial i fundacional. A més, 
l’Administració de la Generalitat ha realitzat pagaments de deutes d’ens 
públics mitjançant els préstecs obtinguts dels mecanismes estatals de 
finançament. En el Compte de l’Administració la informació sobre 
aquests assumptes figura en la nota 1.1 de l’apartat 1. 

Com a novetat en 2015 cal esmentar el Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de 
desembre, de Mesures de Sostenibilitat Financera de les Comunitats 
Autònomes i Entitats Locals i Altres de Caràcter Econòmic, pel qual es 
crea el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes. Aquest Fons 
s’estructura en quatre compartiments: Facilitat Financera, Fons de 
Liquiditat Autonòmica, Fons Social i Fons de Liquidació. D’acord amb el 
que preveu aquest Reial Decret Llei, es transmeten al nou Fons de 
Finançament els patrimonis del Fons de Liquiditat Autonòmica i del Fons 
per al Finançament dels Pagaments als Proveïdors, que van ser creats per 
disposició de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que ara s’extingeixen. 
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El Consell, en les seues reunions de 15 de gener i 27 de febrer de 2015, va 
acordar l’adhesió de la Comunitat Valenciana als compartiments Fons de 
Liquiditat Autonòmica i Fons Social per a 2015. Els àmbits subjectius i 
objectius dels dits compartiments es descriuen en els articles 20, 21, 28 i 
29 del Reial Decret Llei. 

D’altra banda, en la seua reunió d’11 de desembre de 2015, el Consell va 
acordar ampliar fins al 31 de desembre de 2027 el venciment dels crèdits 
derivats de l’assumpció de deute financer i del mecanisme extraordinari 
de pagaments a proveïdors de les entitats del sector públic instrumental, 
amb carència d’amortització fins al 31 de desembre de 2017 i sense 
meritació d’interessos. 

Un resum de les operacions realitzades durant 2015, amb indicació dels 
comptes en els quals figuren comptabilitzades, es mostra en el quadre 
següent: 

Quadre 12:  Deutes assumits o pagats en 2015 

Mecanismes  252 542 65x 
Total 
ens 

Administració Total 

Préstecs  0,4 - - 0,4 - 0,4 

FLA 2015 - 420,7 152,1 572,8 8.056,6 8.629,4 

Deute financer  - 282,3 100,3 382,6 3.850,0 4.232,6 

Deute comercial  - 138,4 51,8 190,2 4.115,4 4.305,6 

Liqu. negatives - - - - 91,2 91,2 

FLA 2014 finanç. - - - - 0,7 0,7 

Fons Social 2015  - - 5,9 5,9 114,4 120,3 

Total 0,4 420,7 158,0 579,1 8.171,7 8.750,8 

En els apartats següents es comenten els aspectes més importants que 
s'han posat de manifest com a conseqüència de la fiscalització realitzada 
sobre la comptabilització de les operacions d'assumpció de deute, així 
com d'altres operacions d'inversions financeres realitzades durant 
l'exercici 2015. En l'apartat 8 s'analitzen els préstecs bancaris obtinguts i 
subrogats. 

2.3.2 Cartera de valors a llarg termini 

Està constituïda pel compte 250 “Inversions financeres permanents en 
capital i patrimoni”, el moviment del qual durant 2015 es resumeix així: 
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Quadre 13: Inversions financeres permanents en capital i patrimoni 

Compte 250 
Milions 
d'euros 

Saldo a 31-12-2014 5.423,4 

a) Ampliacions patrimonials per compensació deutes financers 11,4 

b) Ampliacions patrimonials per compensació de crèdits 74,6 

c) Ampliació patrimonial de l'IVF 12,0 

d) Aportacions a capitals o fons socials 84,3 

e) Aportacions a fundacions 0,9 

f) Extinció de fundacions  -0,3 

g) Extinció de societats  -54,2 

h) Altres 1,1 
Saldo a 31-12-2015 5.553,2 

a) Ampliacions patrimonials per compensació de deutes financers 

 Mitjançant Acord del Consell de 22 de maig de 2015 s’aprova 
l’ampliació dels fons socials de dues entitats públiques per 
compensació dels crèdits sorgits en exercicis anteriors com a 
conseqüència de l’assumpció dels deutes financers i comercials. Pel 
que fa als deutes financers, el seu desglossament és el següent: de 
CulturArts, la quantitat de 4,6 milions d’euros comptabilitzada com 
a crèdits a curt termini en el compte 542; de l’IVAS, la quantitat de 
6,8 milions d’euros distribuïts en 0,5 milions d’euros, 
comptabilitzats com a crèdits a curt termini en el compte 542 més 
6,3 milions d’euros comptabilitzats en el compte 252. La 
capitalització per deutes comercials d’aquestes dues entitats es 
comenta en l’apartat següent. 

b) Ampliacions patrimonials per compensació de crèdits 

 De Culturarts, 4,7 milions d’euros i de l’IVAS, 8 milions d’euros, 
compensant els crèdits que figuraven en el compte 542. De l’ens 
públic RTVV, 25,9 milions d’euros i d’FGV, 36 milions d’euros, en 
ambdós casos segons el que es preveu en l’LPG2015. 

c) Ampliació patrimonial de l’IVF 

 Durant 2015 l’IGG ha realitzat una anàlisi del compte 250 a fi de 
practicar les regularitzacions comptables pertinents. En aquest cas 
s’ha comptabilitzat la transmissió d’accions de la societat València 
Foment empresarial SCR, SA a l’IVF per 12 milions d’euros, que va 
ser acordada pel Consell en desembre de 1994. 
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d) Aportacions a capitals o fons socials 

 Es tracta d’aportacions que es realitzen directament als patrimonis 
de les entitats, sense compensació prèvia de crèdits. En la seua 
composició destaquen la d’AEROCAS per 12 milions d’euros, que 
estava prevista en l’LPG2015, i les de CACSA i RTVV per 40 i 30 
milions d’euros, respectivament, que van ser acordades pel Consell. 

e) Aportacions a fundacions 

 Comprén una aportació de 0,6 milions d’euros per a la liquidació de 
la Fundació Oficina València Societat Informació, segons l’Acord del 
Consell de 2 d’octubre de 2015. També inclou una aportació a 
FAVIDE per 0,3 milions d’euros. 

f) Extinció de fundacions 

 L’anàlisi del compte 250 va posar de manifest la necessitat de 
regularitzar la participació en quatre fundacions. D’una banda, les 
de FEPAD, Aigua i Progrés i Foment del Cooperativisme, la baixes de 
les quals van ser acordades mitjançant resolucions de 2013 i 2015 
de la Secretaria Autonòmica de Justícia, que va ratificar els balanços 
de liquidació. D’altra banda, la baixa de la Fundació Consell 
Mundial de les Arts, que va ser acordada mitjançant Resolució de 
2008 de l’esmentada Secretaria Autonòmica, si bé en l’expedient 
comptable no consta cap informe sobre la comprovació dels estats 
financers de la liquidació. 

g) Extinció de societats anònimes 

 L’anàlisi del compte 250 també va mostrar la pertinència de 
regularitzar les dades sobre les inversions en sis societats, el que ha 
representat reconéixer una pèrdua extraordinària neta per import 
de 41,1 milions d’euros (vegeu l’apartat 3.7). Entre aquestes destaca 
la d’Alts Forns del Mediterrani, per 41,8 milions d’euros, que 
mancava de suport real, segons la documentació analitzada per 
l’IGG. 

 S’inclou també en aquest apartat la baixa per transmissió a l’IVF de 
la participació en València Foment Empresarial SCR, SA per 12 
milions d’euros, comentada anteriorment. 

2.3.3 Altres inversions i crèdits a llarg termini 

Està constituïda pel compte 252 “Crèdits a llarg termini”, el moviment de 
la qual durant 2015 es resumeix com segueix: 
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Quadre 14: Crèdits a llarg termini 

Compte 252 
Milions 
d'euros 

Saldo a 31-12-2014 393,7 
Assumpció deute financer Fundació CE Ciutat de la Llum  0,4 
Assumpció deute tributari Ciutat de la Llum SAU      0,9 
Capitalització deute IVAS (vegeu apartat 2.3.2)    -6,3 
Compensació deute Fundació Desenvolupament i Innovació -3,1 
Altres operacions  -0,5 

Saldo a 31-12-2015 385,1 

En el procés d’extinció de la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre 
d’Estudis Ciutat de la Llum, el Consell va acordar, en la sessió que va 
celebrar el 19 de juny de 2015, assumir el deute financer que aquesta 
Fundació tenia amb l’IVF, per 0,4 milions d’euros. El compte deutor amb 
la Fundació no merita interessos i el venciment serà el 31 de desembre 
de 2016. Pel que fa a aquesta Fundació, és important indicar que en maig 
de 2015 es va aprovar una subvenció d’1,7 milions d’euros per finançar-
ne les despeses de funcionament. 

L’assumpció del deute tributari de la Ciutat de la Llum, SAU, va ser 
acordada pel Consell en reunió que va celebrar el 31 de juliol de 2015, per 
donar compliment a l’acord de l’Agència Tributària per la qual es declara 
la Generalitat responsable solidària dels deutes tributaris de la mercantil 
mencionada. El deute pagat per compte de Ciutat de la Llum, SAU, és de 
0,9 milions d’euros i el Consell va acordar que el Consell que serà líquid i 
exigible com a màxim el 31 de desembre de 2016. Considerant el termini 
de venciment d’aquest deute, no és correcte comptabilitzar-lo en el llarg 
termini, sinó que ha de figurar en el curt termini, compte 542. 

2.3.4 Altres inversions i crèdits a curt termini 

Aquest epígraf del balanç comprén el compte 542 “Crèdits a curt 
termini”, el moviment del qual durant el 2015 ha sigut el següent: 
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Quadre 15: Crèdits a curt termini 

Compte 542 
Milions 
d'euros 

Saldo a 31-12-2014 829,1 

a) Pagament de deutes per mecanismes finançament 420,7 

b) Capitalització deute financer per compensació (apartat 2.3.2) -5,1 

c) Capitalització deutes per pagament a proveïdors (apartat 2.3.2) -12,7 

d) Reemborsament deutes IVF per compensació -62,5 

e) Devolució deute comercial -34,8 

f) Extinció FEPAD  -0,5 
Saldo a 31-12-2015 1.134,2 

a) Pagament dels deutes per mecanismes de finançament 

 Representa els crèdits sorgits amb aquelles entitats els deutes de 
les quals ha pagat l’Administració mitjançant el FLA 2015. La seua 
composició és la següent, en milions d’euros: 

Quadre 16: Crèdits per deutes pagats mitjançant FLA 2015 

Entitats 
Deute 

financer 
Proveïdors Total 

AEROCAS 2,2 0,5 2,7 

CACSA 69,1 7,0 76,1 

CIEGSA 71,0 29,2 100,2 

CLSA 0,0 4,4 4,4 

CMPE 0,0 6,2 6,2 

Consorci HGU València 0,0 33,6 33,6 

Consorci HP Castelló 1,3 24,7 26,0 

EIGE 2,8 8,2 11,0 

EPSAR 62,5 0,0 62,5 

F. Centre I. Príncep Felip 0,7 0,0 0,7 

FMI València  1,5 5,6 7,1 

F. per al Desenvolupament i la 
Innovació 

0,0 1,5 1,5 

IVAS 0,0 5,8 5,8 

IVF 44,4 0,0 44,4 

Institució Firal Alacantina 18,2 6,9 25,1 

RTVV 0,0 2,1 2,1 

SPTCV 4,4 2,7 7,1 

VAERSA 4,2 0,0 4,2 

Total 282,3 138,4 420,7 
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d) Reemborsament deutes IVF per compensació 

 Aquesta compensació va ser acordada pel Consell el 27 de febrer de 
2015. 

e) Devolució deute comercial 

 Durant 2015 s'han cobrat deutes comercials pagats en anys 
anteriors per compte dels següents ens públics: EPSAR, 31,0 milions 
d'euros; VAERSA, 2,2 milions d'euros i Fundació per a la Investigació 
Agroalimentària, 1,6 milions d'euros. 

2.3.5 Provisions financeres (a llarg i curt termini) 

El moviment de les provisions financeres durant l'exercici 2015 es 
resumeix en el quadre següent: 

Quadre 17: Provisions financeres 

Conceptes 
Llarg 

termini 
Curt  

termini 
Saldos a 31-12-2014 3.160,5 0,0 
Dotació a la provisió 2015 810,8 1.261,1 

Saldos a 31-12-2015  3.971,3 1.261,1 

Els aspectes més importants d'aquestes provisions s'han comentat en el 
paràgraf f) de l'apartat 6 de l'Informe. 

2.4 Deutors 

La informació sobre els deutors figura en la nota 1.2.1 de l’apartat 1 del 
Compte de l’Administració (pàgina 16), si bé solament fa referència a la 
composició per comptes del saldo al tancament de 2015. 

Deutors pressupostaris 

Estan formats pels drets pendents de cobrament de l’exercici corrent, 
279,5 milions d’euros, més els d’exercicis tancats, 635,7 milions d’euros. 

Deutors no pressupostaris 

El seu saldo a 31 de desembre està format pels comptes de deutors per 
ajornaments i fraccionament, 48,2 milions d’euros, més el compte 
d’altres deutors no pressupostaris per 0,8 milions d’euros. Sobre aquest 
últim compte s’hauria d’haver inclòs informació en la memòria referent 
al seu origen i composició, així com la seua evolució posterior, almenys 
fins la data de formulació dels comptes anuals. Segons les explicacions 
obtingudes durant la fiscalització, el dit compte recull els pagaments 
realitzats per mitjà del mecanisme extraordinari que s’han identificat 
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com a duplicats, per la qual cosa s’estan realitzant els tràmits per 
requerir els seus reintegraments. 

Altres deutors 

Aquest capítol està format principalment pel compte “Pagaments 
pendents d’aplicació”, el saldo del qual al tancament 2015 és d’1,3 
milions d’euros. A aquest compte és també aplicable el que s’indica en 
l’apartat anterior, atés que s’hauria d’haver inclòs informació en la 
memòria sobre el seu origen i composició, així com de la seua evolució 
posterior. Segons les explicacions obtingudes durant la fiscalització, el 
dit compte recull els pagaments realitzats durant 2015 per mitjà del 
mecanisme extraordinari que estan pendents d’aplicar comptablement 
als creditors concrets, de manera que el seu saldo haurà de regularitzar-
se a mesura que es completen les verificacions que s’escaiga. 

Provisions 

El seu saldo a 31 de desembre de 2015 és de 47,0 milions d’euros. 

2.5 Provisions per a riscos i despeses 

La informació sobre els diferents conceptes que integren aquest epígraf 
B) del passiu del balanç figura en la nota 2.2 de l’apartat 1 del Compte de 
l’Administració. En el quadre següent se’n detalla la composició, amb les 
dades de l’exercici 2014 a efectes comparatius: 

Quadre 18: Provisions per a riscos i despeses 

Compte 142 
Saldos 
31-12-15 

Saldos 
31-12-14 

SGR contracte reconsolidació           19,5 31,7 

SGR aval concedit 200,0 0,0 

FMI València convenis 2002 i 2007 505,4 0,0 

Multa Unió Europea       18,9 0,0 

IFA avals concedits 9,7 0,0 
Totals 753,5 31,7 

El tractament comptable de les provisions per a l’SGR i de l’FMI es 
comenta en les excepcions respectives de l'apartat 4 de l'Informe. 

Quant a la multa de la Unió Europea, per manipulació de les dades del 
dèficit de la Comunitat Valenciana, la comptabilització en 2015 s'ha 
realitzat en atenció a les observacions que aquesta Sindicatura va 
realitzar en l'informe de l'exercici 2014. 
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2.6 Creditors a llarg termini 

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

Quadre 19: Creditors a llarg termini 

Comptes 
Saldos 

31-12-2015 
Saldos 

31-12-2014 
Obligacions i bons (150) 903,1 1.965,0 

Deutes amb entitats de crèdit (170) 31.797,0 25.424,6 

Altres deutes (171) 1.158,1 1.124,5 
Total 33.858,2 28.514,1 

El deute públic instrumentat en emprèstits i altres emissions anàlogues 
(compte 150) i el deute amb entitats de crèdit (compte 170) sumen un 
total de 32.700,2 milions d'euros. En l'estat “Situació i moviment del 
deute” que figura en la memòria l'import és de 36.168,7 milions d'euros 
(vegeu quadre 51). La diferència entre ambdues quantitats, 3.468,5 
milions d'euros, s'explica en la nota 2.3 de la memòria (pàgina 22), que es 
resumeix com segueix: 

- A la reclassificació de llarg a curt termini reflectida en la 
comptabilitat econòmica i patrimonial per import de 3.693,9 milions 
d’euros. 

- Al registre en els comptes 150 i 170 de 225,3 milions d’euros 
corresponents a préstecs i obligacions de les universitats públiques 
valencianes, que no s’han reflectit en l’estat del deute perquè es 
tracta d’operacions que no han sigut subscrites per la Generalitat ni 
assumides formalment per aquesta. 

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

- La part a llarg termini dels saldos a favor de l’Estat derivats de les 
liquidacions negatives de 2008 i 2009 per 1.118,4 milions d’euros. 

- Altres deutes a llarg termini per préstecs rebuts de l’Estat: 33,6 
milions d’euros. 

- Deutes de les universitats públiques amb l’IVACE, 6,1 milions 
d’euros, assumits per aplicació dels acords signats en 2014. 
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2.7 Creditors a curt termini 

2.7.1 Emissions de deute i deutes amb entitats de crèdit 

Figuren en els epígrafs I i II de l’apartat D) del passiu del balanç, i tenen 
la composició següent: 

Quadre 20: emissions de deute i deutes amb entitats de crèdit 

Comptes 
Saldos 

31-12-2015 
Saldos 

31-12-2014 
Deutes representats en altres valors negociables 1.250,0 1.886,3 

Deutes en moneda estrangera  0,0 11,2 

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 4.061,7 3.719,1 

Interessos d'obligacions i altres valors negociables 30,1 68,2 

Deutes per interessos 38,4 240,4 
Total 5.380,2 5.925,2 

En 2015, el deute públic instrumentat en emprèstits i altres emissions 
anàlogues i el deute amb entitats de crèdit era, a curt termini, d’un total 
de 5.311,7 milions d’euros (sumatori dels tres primers conceptes del 
quadre anterior). En l’estat del deute que figura en la memòria consta per 
1.424,8 milions d’euros. La diferència entre ambdues quantitats, 3.886,9 
milions d’euros, s’explica en la nota 2.4 de la memòria (pàgina 24), que es 
resumeix com segueix: 

- A la reclassificació de llarg a curt termini reflectida en la 
comptabilitat econòmica i patrimonial per import de 3.693,9 milions 
d’euros. 

- Al registre en el compte 520 de 10,2 milions d’euros corresponents a 
préstecs i obligacions de les universitats públiques valencianes, que 
no s’han reflectit en l’estat del deute, tal com s’ha indicat 
anteriorment. 

- A les operacions de tresoreria comptabilitzades en el compte 520, 
per 182,8 milions d’euros, que no es reflecteixen en l’estat del 
deute. 

Pel que fa als altres comptes, se’n dóna informació en la nota 2.4 
mencionada abans. Així, els epígrafs d’“Interessos d’obligacions i altres 
valors negociables” i “Deutes per interessos” recullen els comptes 
d’interessos meritats no vençuts al tancament de l’exercici, que sumen 
un total de 68,5 milions d’euros, 60,2 dels quals corresponen al deute 
públic. 
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2.7.1 Creditors pressupostaris 

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

Quadre 21: Creditors pressupostaris 

Comptes 
Saldos 

31-12-2015 
Saldos 

31-12-2014 
400. Per pressupost de despeses corrents 1.979,1 1.954,8 

401. Per pressupost de despeses tancades 360,3 568,0 

409. Per operacions pendents aplicar a pressupost 871,2 1.291,8 
Totals 3.210,6 3.814,6 

Comptes 400 i 401 per pressupostos de despeses 

L’import del compte 400, que reflecteix el saldo dels creditors per 
pressupost corrent, coincideix amb la liquidació del pressupost de 
despeses de l’exercici 2015. Per la seua banda, el compte 401, que es 
mostra el saldo dels creditors per pressupostos tancats, coincideix amb 
la liquidació que figura en la nota 4D.8 de la memòria. 

Amb la informació disponible en aquesta fiscalització, no ha sigut 
possible obtenir els saldos pendents de pagament al tancament de 
l’exercici 2015 a tots els ens públics integrants del Compte General de la 
Generalitat (ens estatutaris, entitats autònomes, empreses i fundacions), 
universitats públiques i cambres de comerç. No obstant això, s’han 
realitzat proves sobre els saldos d’una mostra d’aquests ens que han 
posat de manifest en la major part dels creditors revisats la coincidència 
dels saldos que figuren en el Compte de l’Administració amb la 
informació comptable retuda de les dites entitats, o la raonabilitat de les 
partides que integren la conciliació entre els imports corresponents. 

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

El desglossament del compte 409 figura en el quadre 4 d’aquest apèndix,  
i els resultats de la seua fiscalització es comenten en les excepcions 
corresponents de l’apartat 4 de l’Informe. Altres aspectes importants 
derivats de la fiscalització d’aquest compte es comenten tot seguit. 

“Creditors de conselleries” 

El detall per conselleries/seccions i aplicacions pressupostàries figura en 
l’apartat 4D.7 de la memòria; el següent n’és un resum: 
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Quadre 22: Creditors per conselleries 

Capítol 
Conselleria 
Sanitat 

Altres 

seccions 
Total 

1 0,0 0,2 0,2 

2 302,4 25,1 327,5 

4 1,0 2,2 3,2 

6 1,4 9,0 10,4 

7 0,0 0,3 0,3 

Total 304,8 36,8 341,6 

En una primera anàlisi del quadre anterior es poden destacar els 
següents aspectes importants: 

- La Conselleria de Sanitat absorbeix la major part dels creditors 
pendents d’aplicar a pressupost, perquè amb 304,8 milions d’euros 
representa el 89,2% del total de les conselleries per aquest concepte 
i el 35,0% de l’import del compte 409 en la data indicada. 

- Les despeses del capítol 2 representen, amb 327,5 milions d’euros el 
95,9% del total, d’aquests, el 92,3% corresponen a la Conselleria de 
Sanitat. 

 Les dades dels creditors que conformen aquest apartat del compte 
409 s’obtenen del mòdul OPAS de l’aplicació CONTAG, i segons la 
informació proporcionada per l’IGG són de dos tipus: d’una banda, 
329,7 milions d’euros corresponents a factures extretes del RUF, i 
d’una altra, 11,9 milions d’euros que han sigut comptabilitzats 
mitjançant “assentaments manuals”. La fiscalització d’aquesta 
Sindicatura s’ha centrat en les factures extretes del RUF i els 
resultats es comenten en l’apartat 1 d’aquest apèndix. A més, cal 
indicar que, agrupades les factures per conceptes, destaquen els 
següents: productes farmacèutics (180,7 milions d’euros), material 
sanitari (47,3 milions d’euros) i concerts sanitaris (34,4 milions 
d’euros). 

“Deute amb CIEGSA” 

El deute comercial pendent de pagament a CIEGSA ha tingut el següent 
moviment durant 2015: 
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Quadre 23: Deute comercial amb CIEGSA 

CIEGSA, compte 409 
Milions 

euros 
Saldo a 31-12-2014 216,6 

Facturació 2015         9,5 

Transferències de capital    -26,1 
Saldo a 31-12-2015 199,9 

La subvenció de capital de 2015, per 26,1 milions d'euros figura pendent 
de pagament en el compte 400. 

En els comptes anuals de CIEGSA de l'exercici 2015 (aprovats per la 
Generalitat, soci únic, i fiscalitzats de conformitat per l’IGG) figura en el 
compte “Clients, empreses del grup” de l'actiu del balanç la quantitat de 
199,9 milions d'euros com a saldo pendent de cobrament de la 
Generalitat en concepte de béns lliurats a l'empara del conveni 
esmentat. Aquest saldo també ha sigut confirmat per la Conselleria 
d'Educació mitjançant certificació d'11 d'abril de 2016. Així mateix, figura 
en el balanç la quantitat de 26,1 milions d'euros pendents de cobrament 
de la subvenció de capital. 

Les fiscalitzacions sobre aquests comptes de CIEGSA són també de 
conformitat sobre les ampliacions de capital, que són operacions 
patrimonials que CIEGSA ha comptabilitzat amb tal naturalesa, no com a 
pagament del deute comercial, i sobre les transferències de capital, que 
sí que han sigut comptabilitzades per CIEGSA com a cobrament del deute 
comercial.  

“Prestacions dependència” 

En aquest concepte figuren 27,1 milions d’euros, quantitat comunicada a 
l’IGG per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, derivada de les 
prestacions econòmiques regulades en la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones 
en Situació de Dependència, si bé no s’indiquen els motius pels quals 
estaven pendents d’imputar al pressupost. Pel que fa a això, es considera 
que l’IGG hauria de realitzar les comprovacions necessàries sobre les 
dades de la Conselleria a fi de validar la comptabilització del seu import 
en el compte 409. 

“Interessos de demora” 

Per aquest concepte figura pendent d’aplicar al pressupost la quantitat 
de 102,3 milions d’euros, dels quals 86,6 milions d’euros corresponen a la 
Conselleria de Sanitat. Segons la informació proporcionada a aquesta 
Sindicatura per les diferents conselleries, l’estimació d’interessos de 
demora meritats a 31 de desembre de 2015 és de 115,1 milions d’euros, 
de manera que falta per comptabilitzar 12,8 milions d’euros. 
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2.7.3 Creditors no pressupostaris 

Aquest epígraf comprén els comptes 411 “Creditors per periodificació de 
despeses pressupostàries” i 419 “Altres creditors no pressupostaris”. 

Les conclusions sobre la revisió del compte 411 figuren en l’excepció 
descrita en el paràgraf i) de l’apartat 4 d’aquest Informe. 

Pel que fa al compte 419, s’hauria de desglossar adequadament en 
divisionaris, ja que actualment no és possible conciliar raonablement els 
saldos de tots els conceptes que l’integren amb les dades de la memòria 
(vegeu el quadre 49 d’aquest apèndix), en el qual a més s’hauria 
d’ampliar el contingut informatiu sobre la composició i aspectes més 
significatius. Entre els conceptes registrats en aquest compte destaquen 
per la seua importància els fons procedents de l’Estat pendents de 
transferir a les entitats beneficiàries. 

2.7.4 Resta de creditors a curt termini 

Tenen la composició següent, en milions d’euros: 

Quadre 24: Resta de creditors a curt termini 

Denominació  31-12-2015 31-12-2014 

HP creditor per diversos conceptes  515,4 952,4 

Organismes de previsió social creditors  255,9 281,8 

Hisenda Pública, IVA repercutit  0,7 0,7 

Administracions públiques 772,0 1.234,9 

Altres partides pendents d'aplicació  101,7 82,1 

Altres deutes  341,4 468,6 

Altres creditors (sense entitats de crèdit) 443,1 550,7 

Fiances rebudes a curt termini  196,4 185,1 

Depòsits rebuts a curt termini  10,5 9,5 

Fiances i depòsits rebuts 206,9 194,6 

La quantitat que figura en “Altres deutes” és la part a compensar en 2016 
de les liquidacions de 2008 i 2009 dels recursos del sistema de 
finançament.  

L'anàlisi d'altres comptes importants del quadre anterior es realitza en 
l'apartat 7.6 d'aquest apèndix, si bé cal assenyalar les incidències 
generals següents: 
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- Hi ha diferències entre els saldos que es mostren en el passiu del 
balanç (quadre 24) amb els que es reflecteixen en l'apartat de 
creditors no pressupostaris (quadre 49). Aquestes divergències són 
especialment importants en els comptes de la Seguretat Social (99,9 
milions d'euros) i en partides pendents d'aplicació/fons en 
formalització, per la qual cosa s'insisteix en la recomanació 
d'investigar-les i regularitzar-les. 

- La memòria hauria d’ampliar el contingut informatiu sobre la 
composició i característiques dels comptes més significatius. 

3. Compte del resultat econòmic i patrimonial 

3.1 Aspectes generals 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici 2015 figura en 
l’apartat 2 del Compte de l’Administració, un resum del qual es mostra 
en el quadre següent. 

Quadre 25:  Compte del resultat econòmic i patrimonial 

DEURE 2015 2014 Variació 

A) DESPESES 16.362,5 14.259,8 14,7% 

1. Despeses de funcionament 11.036,9 10.018,5 10,2% 

2. Transferències i subvencions 4.732,1 3.936,9 20,2% 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 593,6 304,4 95,0% 

ESTALVI - -  
 

HAVER 2015 2014 Variació 

B) INGRESSOS 11.819,4 11.177,8 5,7% 

1. Ingressos de gestió ordinària 9.548,6 9.440,6 1,1% 

2. Altres ingressos de gestió ordinària 277,1 413,5 -33,0% 

3. Transferències i subvencions 834,7 943,0 -11,5% 

4. Guanys i ingressos extraordinaris 1.159,0 380,7 204,4% 

DESESTALVI 4.543,2 3.082,0 47,4% 

 
En 2015 els ingressos han sigut d’un total d’11.819,4 milions d'euros, amb 
un augment del 5,7% respecte a l'exercici anterior, mentre que les 
despeses representen un total de 16.362,5 milions d'euros i han 
augmentat un 14,7%. El resultat de l'exercici 2015 és negatiu (desestalvi) 
per un total de 4.543,2 milions d'euros, un 47,4% més negatiu que en 
2014. 
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La memòria del Compte de l'Administració inclou en el seu apartat 4C.3 
la conciliació entre el resultat econòmic i patrimonial i el saldo 
pressupostari, amb explicació dels seus components. 

3.2 Despeses de funcionament 

3.2.1 Variació de provisions de tràfic 

El seu import a 31 de desembre de 2015 és de 16,1 milions d’euros, 
format per les pèrdues de crèdits incobrables, 32,5 milions d’euros, més 
la dotació a la provisió per a insolvències, 41,1 milions d’euros, menys 
l’aplicació de la provisió dotada en 2014, 57,5 milions d’euros. L’anàlisi de 
la provisió per a insolvències es realitza en l’apartat 6.6 d’aquest 
apèndix. 

3.2.2 Altres despeses de gestió 

L’import d’aquest epígraf, 3.322,0 milions d’euros representa el 20,3% del 
total de despeses de 2015. Comprén les obligacions reconegudes en el 
capítol 2 del pressupost de despeses més/menys les imputacions als 
comptes 409 i 411, principalment. 

3.2.3 Despeses financeres i assimilables 

La diferència entre l’import d’aquest epígraf, 507,1 milions d’euros i el 
total de les obligacions reconegudes en el capítol 3 del pressupost de 
despeses, 657,8 milions d’euros, és conseqüència, principalment, del 
registre en el sistema financer-patrimonial de la periodificació amb 
criteris financers dels interessos meritats en l’exercici. 

El component principal són les despeses financeres per deutes, que 
pugen a 506,6 milions d’euros en 2015 enfront de 1.151,7 milions d’euros 
en 2014. La disminució, segons s’indica en la memòria, s’ha degut 
fonamentalment a l’aplicació del 0% d’interés en els préstecs 
formalitzats amb l’ICO a l’empara dels mecanismes estatals de 
finançament. 

3.2.4 Variació de la provisió per a inversions financeres 

Durant l’exercici 2015 s’ha dotat la quantitat de 2.071,9 milions d’euros la 
provisió per a inversions financeres. 

3.3 Despeses de transferències i subvencions 

El subgrup “Transferències i subvencions” comprén els fons concedits 
per la Generalitat, sense contrapartida directa, destinats a finançar 
operacions corrents i de capital, i té un import de 4.732,1 milions d’euros 
en 2015, amb un augment del 20,2% respecte a 2014. Representen el 
28,9% del total de despeses de 2015 (el 27,6% en 2014). 
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L’augment de 2015 és degut principalment a la comptabilització dels 
deutes financers de les universitats públiques i de l’FMI, que es comenta 
en els apartats corresponents d’aquest Informe. 

3.4 Pèrdues i despeses extraordinàries 

Les despeses extraordinàries sumen 231,3 milions d’euros. Els seus 
components principals són les dotacions a les provisions següents per 
avals de l’SGR, 200 milions d’euros; per la multa de la Unió Europea, 18,9 
milions d’euros, per avals de l’IFA, 9,7 milions d’euros. 

Quant a les despeses i pèrdues d’altres exercicis, que sumen 362,3 
milions d’euros, comprenen dos comptes: “Pèrdues per modificació 
d’obligacions i drets de pressupostos tancats”, 305,8 milions d’euros, i 
“Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors”, 56,5 milions d’euros. En 
aquest últim compte s’han comptabilitzat 41,1 milions d’euros per la 
regularització de societats (vegeu l’apartat 2.3.2) i 15,4 milions d’euros del 
contracte de gestió d’Alzira (vegeu el quadre 2). 

3.5 Ingressos 

Els ingressos de gestió ordinària, integrats principalment pels tributaris, 
són, amb 9.548,6 milions d’euros en 2015, el component més significatiu 
dels ingressos, perquè representen el 80,8% del total d’ingressos en 2015 
(el 84,5% en 2014) i han augmentat un 1,1% respecte a 2014. Les 
transferències i subvencions són el segon component en importància, 
amb un import de 834,7 milions d’euros. 

Els “Ingressos extraordinaris” sumen 0,5 milions d’euros, i deriven de 
CIEGSA. Quant als “ingressos i beneficis d’altres exercicis”, se’n mostra 
en el quadre següent la composició amb xifres comparatives. 

Quadre 26: Ingressos i beneficis d’altres exercicis 

Conceptes 2015 2014 
Modificació obligacions exercicis tancats 80,0 128,1 

Modificació drets exercicis tancats 0,3 1,7 

Obres i béns de CIEGSA 1.044,0 232,9 

Regularització ingressos contracte Alzira  25,8 0,0 

Regularització ingressos bingo 7,3 0,0 

Regularització inversions financeres 1,1 0,0 
Total 1.158,5 362,7 

El component més important és el de CIEGSA, que s'ha analitzat en el 
paràgraf e) de l'apartat 4 de l'Informe. Sobre la regularització del 
contracte d'Alzira, vegeu el quadre 2. Respecte a les inversions 
financeres, es correspon amb la baixa de fundacions comentada en 
l'apartat 2.3.2. 
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4. Estat de liquidació del pressupost 

4.1 Aspectes generals 

L’estat de liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2015 consta, 
d’acord amb el PGCPG, de les parts següents: a) Liquidació del pressupost 
de despeses; b) Liquidació del pressupost d’ingressos; c) Resultat 
pressupostari. En aquest apartat de l’Informe s’analitza el pressupost 
inicial i les modificacions, a més del resultat pressupostari. Les 
liquidacions dels pressupostos de despeses i d’ingressos s’analitzen en 
els apartats 5 i 6, respectivament. 

4.2 Pressupost inicial 

Els pressupostos per l’exercici 2015 es van aprovar mitjançant la Llei 
8/2014 de la Generalitat, de 26 de desembre. Per a l’execució dels 
programes integrats en l’estat de despeses del pressupost del sector 
Administració General es van aprovar crèdits inicials per import de 
17.191,4 milions d’euros. 

4.3 Modificacions de crèdit 

4.3.1 Aspectes generals 

La informació sobre modificacions de crèdit figura en l’apartat 4D.1 del 
Compte de l’Administració, que es pot resumir com segueix: 

Quadre 27: Modificacions de crèdit  

Capítol pressupostari 
Pressupost 

inicial 
Suplement 

crèdit 
Generac./ 

anul·lacions 

Ajustos 
entre 

capítols 

Incorp 
roman. 

Total 
modific. 

Pressupost 
definitiu 

1 Despeses de personal 5.135,2 0,0 61,8 36,5 0,0 98,3 5.233,4 

2 Despeses funcionament 2.924,0 1.002,9 5,9 -55,3 461,5 1.415,1 4.339,1 

3 Despeses financeres 987,5 6,9 0,0 -330,6 0,0 -323,7 663,8 

4 Transferències corrents 3.268,3 13,4 2,8 314,0 100,1 430,4 3.698,8 

5 Fons de contingència 7,0 0,0 0,0 -6,5 0,0 -6,5 0,5 

6 Inversions reals 347,7 14,6 2,3 42,6 206,6 266,1 613,9 

7 Transferències de capital 330,7 23,4 20,7 -4,4 200,0 239,8 570,5 

8 Actius financers 205,5 78,8 420,7 2,0 28,4 530,0 735,5 

9 Passius financers 3.985,5 0,0 27,3 1,6 0,0 28,9 4.014,4 

Total 17.191,4 1.140,1 541,6 0,0 996,8 2.678,4 19.869,8 

Sobre els tipus de modificacions previstos en la memòria cal assenyalar 
que la columna “Ajustos entre capítols” comprén dos tipus de 
modificacions: ampliacions per crèdits de reconeixement preceptiu i 
transferències entre capítols. 
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Les modificacions pressupostàries de l'exercici 2015 han ascendit en 
termes nets a 2.678,4 milions d'euros, incrementant el pressupost inicial 
en un 15,6%. Les més importants, amb un import conjunt de 1.681,7 
milions d'euros, són els suplements i les generacions. La conselleria més 
afectada és la de Sanitat en els seus capítols 2 i 4, fonamentalment per la 
imputació pressupostària de les despeses d'exercicis anteriors atesos 
mitjançant els mecanismes estatals de finançament, així com per l'ajust 
tècnic realitzat a final de l'exercici. 

4.3.2 Revisió d’expedients de modificacions de crèdits 

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

Quadre 28: Mostra d’expedients 

Núm. Tipus modificació Import 
1 Suplement de crèdit 568,5 
2 Suplement de crèdit 571,6 
3 Generació  420,9 
4 Generació 27,3 
5 Transferències 83,2 
6 Transferències 49,1 
7 Transferències 27,7 
8 Transferències 20,0 
9 Transferències 9,6 
10 Ajust tècnic 308,4 

Els tres primers expedients, per import de 1.561,0 milions d'euros, s'han 
finançat amb préstecs bancaris del FLA 2015, tal com s'ha indicat 
anteriorment. 

Observacions de caràcter general 

La fiscalització realitzada ha posat de manifest els aspectes generals 
significatius que es descriuen en l’apartat 8 de l’Informe. 

D’altra banda, s’ha sol·licitat a totes les conselleries la informació 
relativa a la tramitació i comptabilització de les despeses d’exercicis 
anteriors i dels expedients de rescabalament. Les respostes rebudes 
mostren una informació heterogènia d’aquesta qüestió, de manera que 
la revisió s’ha centrat en la Conselleria de Sanitat, que és la més 
significativa en aquest tipus d’expedients. Aquesta Conselleria ha 
detallat la tramitació durant 2015 de 52 expedients de rescabalament per 
un total de 1.434,0 milions d’euros, corresponents a despeses realitzades 
sense consignació durant els exercicis 2015 i anteriors; això no obstant, 
la informació proporcionada no desglossa amb claredat els diferents 
exercicis en què es van realitzar les despeses. Tampoc mitjançant la 
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revisió dels apunts comptables de l’exercici 2015 s’han pogut identificar 
les dites operacions i quantificar-ne l’import. 

Es manté la recomanació que la normativa reguladora de les obligacions 
procedents d’exercicis anteriors es complete amb tots els aspectes 
necessaris perquè els registres administratius i comptables continguen la 
informació completa i suficient per a l’adequada gestió, comptabilització 
i control de les despeses d’exercicis anteriors i expedients de 
rescabalament. 

Amb caràcter general, cal destacar els aspectes següents: 

a) En els expedients que inicia la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic, l’informe de l’oficina pressupostària és substituït per 
l’informe de la Direcció General de Pressupostos i Despeses, d’acord 
amb l’article 16.1.b) de l’Ordre de 22 de març de 2005 sobre la gestió 
del pressupost. En relació amb aquest últim informe, es considera 
que hauria de contenir els extrems establiments en l’article 16.2.b) 
de l’Ordre abans esmentada, en especial quan es tracte de 
minoració de crèdits, la justificació de la seua disponibilitat per la 
inexistència de compromisos pendents i/o la no vinculació a 
finançament condicionada. 

b) L’article 22 de l’LPG2015 estableix que totes les modificacions 
pressupostàries seran informades per les intervencions delegades i, 
si és el cas, per la Intervenció General. S’ha observat que l’IGG 
evidencia la dita funció mitjançant un segell, sense expressar la 
conformitat o disconformitat de la fiscalització realitzada ni indicar 
els informes concrets de les intervencions delegades. 

Observacions específiques 

Expedients números 1 i 2 

Corresponen a dos suplements de crèdit per import de 568,5 milions 
d’euros i 571,6 milions d’euros, concedits mitjançant el Decret Llei 
2/2015, de 27 de març i el Decret Llei 7/2015, de 16 d’octubre, del Consell, 
convalidats per les Corts. 

Segons s’indica en ambdues normes, la Comissió Delegada del Govern 
per a Assumptes Econòmics va acordar, el 19 de febrer de 2015, la 
distribució del finançament del compartiment Fons de Liquiditat 
Autonòmica 2015 a les comunitats autònomes i va assignar a la 
Comunitat Valenciana la quantitat de 7.168,2 milions d’euros, dels quals 
2.234,4 milions d’euros tenen com a destinació cobrir desviacions de 
dèficits d’anys anteriors a 2014 pendents de finançar. L’adhesió al dit 
Fons en 2015 determina un increment en l’endeutament de la Generalitat 
que permet atendre obligacions pendents de pagament incloses en el 
compte de creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost. La 
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finalitat dels dos suplements aprovats és dotar els crèdits per 
comptabilitzar les obligacions esmentades en el pressupost de l’exercici 
2015. Les disposicions més importants són: 

- S’augmenten els crèdits en diverses aplicacions del pressupost de 
despeses, principalment de la Conselleria de Sanitat, destinats a 
atendre compromisos de despesa derivats de serveis públics 
fonamentals corresponents a dèficits d’anys anteriors (despeses 
sense consignació pressupostària). 

- El finançament és amb endeutament, i s’incrementa el capítol 9 del 
pressupost d’ingressos. 

Els documents que integren ambdós expedients de modificació són 
únicament els decrets lleis indicats. Pel que fa a això, es recomana que 
s’hi incloguen també els documents de fiscalització i de comptabilització 
que permeten fer-ne una comprovació i revisió adequades. 

Expedients números 7 i 8 

Corresponen ambdues modificacions a transferències de crèdit entre 
diferents capítols d’un mateix programa, en els dos casos de la 
Conselleria de Sanitat. 

Per l’expedient 7 s’augmenten els crèdits del capítol 6 per a atendre la 
insuficient dotació pressupostària inicial en relació amb determinats 
compromisos de pagament derivats de l’exercici 2014. La necessitat 
d’aquesta modificació s’informa el 27 de gener de 2015. 

Mitjançant l’expedient 8 s’augmenten els crèdits del capítol 3 per a fer 
front a pagaments d’interessos de demora, atés que el crèdit consignat és 
insuficient. De la necessitat d’aquesta modificació se n’informa el 23 de 
febrer de 2015. 

De l’anàlisi d’ambdues modificacions es dedueix que les despeses que 
s’atenen mitjançant els crèdits que s’augmenten eren coneguts o 
previsibles al començament de l’exercici. 

Expedient número 10 

L’expedient denominat “Ajust tècnic” és una transferència de crèdits per 
a augmentar, entre altres, els corresponents als conceptes següents, 
qualificats com a despeses de reconeixement preceptiu per la Llei de 
Pressupostos per a 2015: productes farmacèutics procedents de receptes 
mèdiques, 256,0 milions d’euros; interessos d’ajornament amb l’AEAT, 
52,4 milions d’euros. Pel que fa a això cal indicar, com en informes 
anteriors, que la partida més important, la despesa farmacèutica, pot ser 
objecte d’un càlcul més ajustat a les necessitats reals de l’exercici per a 
incloure’l en el pressupost inicial. 
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En l’expedient no consta l’acord del Consell pel qual ha de quedat 
assabentat i ha de ratificar els ajustos plantejats per la Conselleria. Pel 
que fa a això, cal considerar que es la tramitació i documentació es devia 
d’haver adequat al que s’estableix normativament amb caràcter general 
per a les modificacions de crèdits. 

4.4 Resultat pressupostari 

L’estat de liquidació del pressupost de 2015 inclou el resultat 
pressupostari en l’apartat 3C del Compte de l’Administració. Un resum 
d’aquest es mostra en el quadre següent, en milions d’euros, juntament 
amb les xifres de l’exercici 2014 a efectes comparatius. 

Quadre 29: Resultat pressupostari  

Conceptes 2015 2014 
Resultat pressupostari de l'exercici -4.185,9 -4.479,1 

Variació neta de passius financers 4.829,9 5.779,2 

Saldo pressupostari de l'exercici 644,0 1.300,1 

Desviacions de finançament positiu -110,2 -818,1 

Desviacions de finançament negatiu 703,0 69,5 

Superàvit/dèficit de finançament de l'exercici 1.236,8 551,5 

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

El resultat pressupostari de l'exercici 2015 és negatiu, com en exercicis 
anteriors, tal com pot observar-se en el següent quadre comparatiu dels 
últims quatre anys: 

Quadre 30: Evolució del resultat pressupostari 

Concepte 2012 2013 2014 2015 

Drets reconeguts  10.603,3 10.587,8 10.574,0 10.646,6 

Obligacions reconegudes 16.825,8 13.987,3 15.053,1 14.832,5 

Resultat pressupostari  -6.222,6 -3.399,5 -4.479,1 -4.185,9 

Afegint al resultat pressupostari de l'exercici la variació neta de passius 
financers s'obté el saldo pressupostari de l'exercici, que en 2015 és 
positiu per 644,0 milions d'euros (1.300,1 milions d'euros en 2014). 

La normativa comptable d’aplicació estableix que tant el resultat 
pressupostari com el romanent de tresoreria han de ser objecte de certs 
ajustaments relacionats amb l’execució de les despeses amb 
finançament afectat i requereix a les entitats que porten un control 
específic sobre aquests ajustaments. En la memòria (pàgines 213 i 214) es 
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dóna informació detallada sobre les partides que integren els ajustos per 
desviacions de finançament practicats sobre el saldo pressupostari de 
l’exercici 2015. Això no obstant, no conté un apartat amb la informació 
requerida pel PGCPG sobre les despeses amb finançament afectat. 

Després dels ajustaments per desviacions de finançament s’obté el 
superàvit o dèficit de finançament de l’exercici, que en 2015 és un 
superàvit de 1.236,8 milions d’euros, molt superior al de 2014, que va ser 
de 551,5 milions d’euros. 

5. Liquidació del pressupost de despeses 

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

5.1 Despeses financeres 

El pressupost definitiu de 2015 ha sigut de 663,8 milions d’euros. 
L’execució pressupostària de l’exercici es mostra en el quadre següent: 

Quadre 31:  Despeses financeres 

Concepte 
Oblig.  

reconegudes 
Pagaments 

Grau de 
complim. 

Oblig. rec. 
2014 

Del deute  públic  156,9 156,9 100,0% 178,5 

De préstecs  383,5 383,5 100,0% 976,8 

Interessos de demora i altres 117,3 55,9 47,7% 73,6 

Total 657,8 596,3 90,7% 1.228,9 

Les obligacions reconegudes en 2015 han disminuït un 46,5% respecte a 
les de l'exercici anterior, principalment pels interessos a tipus zero dels 
préstecs dels mecanismes estatals de finançament. 

La diferència entre el total d'obligacions reconegudes en aquest capítol 
del pressupost i la xifra de despeses financeres comptabilitzada en el 
compte del resultat econòmic patrimonial, 507,1 milions d'euros, és 
conseqüència, principalment, del registre en aquesta última de la 
periodificació amb criteris financers dels interessos meritats en 
l'exercici. 

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

Els interessos de demora reconeguts en el pressupost de 2015 són de 97,4 
milions d'euros (73,6 milions d'euros en 2014), dels quals 52,5 milions 
d'euros són demores de l'IRPF dels exercicis 2012, 2013 i 2014; la resta 
correspon principalment a la Conselleria de Sanitat. També hi ha 
interessos de demora pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzats en 
el compte 409. 

5.2 Transferències i subvencions 

5.2.1 Comentaris sobre l’execució pressupostària 

El pressupost definitiu del capítol 4 de despeses “Transferències 
corrents” ha sigut de 3.698,8 milions d’euros, el 18,6% del total de 
l’exercici 2015. Els seus graus d’execució i de compliment han sigut del 
98,4% i del 78,6%, respectivament. Les transferències corrents a les 
entitats públiques de la Generalitat han sigut, en termes d’obligacions 
reconegudes, de 1.044,3 milions d’euros, el 28,7% del total. Dins d’aquests 
destaquen les transferències a les universitats públiques valencianes, 
per 707,2 milions d’euros. 

El capítol 7 del pressupost de despeses, “Transferències de capital”, ha 
disposat d’un pressupost definitiu en 2015 de 570,5 milions d’euros, el 
2,9% del total de l’Administració de la Generalitat. Els seus graus 
d’execució i de compliment han sigut del 78,1% i del 58,4%, 
respectivament. Les transferències de capital a les entitats públiques de 
la Generalitat han sigut, en termes d’obligacions reconegudes, de 208,1 
milions d’euros, de les quals 30,2 milions d’euros corresponen a les 
universitats. 

Els pagaments de les obligacions reconegudes per transferències a les 
entitats públiques mostren nivells baixos, el 53,7% en transferències 
corrents i el 39,7% en transferències de capital, el que pot implicar 
problemes de liquiditat i/o solvència per a la majoria d’aquestes entitats, 
que depenen de les aportacions de la Generalitat per al compliment dels 
seus fins. 

5.2.2 Abast de la revisió 

Les transferències de l’exercici 2015 als ens públics s’han comprovat, per 
a les entitats que han sigut objecte de fiscalització en l’àmbit del 
PAA2016, amb la informació comptable retuda pels dits ens. L’adequada 
aplicació de les transferències i subvencions per les dites entitats 
l’analitza la Sindicatura de Comptes amb l’abast indicat en els respectius  
informes individuals de fiscalització, de manera que s’hi remet per a la 
consulta de les conclusions pertinents. 
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Quant a la resta de línies, s’ha efectuar el seguiment de les 
corresponents al Pla d’Habitatge, de l’FMI i de les universitats públiques 
valencianes. Els resultats de la fiscalització figuren en els apartats 4, 6 i 8 
de l’Informe. Altres aspectes d’interés es comenten tot seguit. 

5.2.3 Línies de l’FMI 

Les quatre línies de l’FMI, totes nominatives, deriven dels dos convenis 
signats en 2002 i 2007 per finançar el pla de modernització de l’FMI, les 
principals característiques, evolució i incidències de les quals es poden 
consultar en informes anteriors d’aquesta Sindicatura. La seua 
composició en 2015 és la següent: 

Quadre 32: Subvencions a l’FMI 

Núm.. Denominació 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 

T5013 
Finançament Pla Modernització 
FMI 

14,2 14,2 

T5037 Conveni finançament FMI 0,4 0,4 

T5061 Ampliació Pla Modernització FMI 12,8 12,8 

T7530 
Finançament Pla Modernització 
FMI 

5,6 5,6 

Per al conveni de 2002 no s'inclou una certificació de l'IVF sobre el 
compliment dels fins de la subvenció, que aquesta Sindicatura considera 
que seria convenient realitzar per a un millor control d'aquest conveni, 
tal com l'IVF sí que ho fa pel que fa en el de 2007. 

Tal com es va indicar en l’informe de l’exercici 2014, és important 
considerar que l’IVF, en un escrit de 4 de desembre de 2014 elevat a la 
Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç, indica que ha sol·licitat 
aclariments a l’IGG pel que fa a com s’ha de fer la comprovació i 
liquidació dels venciments derivats del conveni de 2007, a la vista de 
l’informe de la Intervenció General de 3 d’octubre de 2014 sobre 
“Comprovació material de transferències corrents i de capital concedides 
per la Generalitat a l’FMI” en el qual es conclou que la Generalitat hauria 
de minorar les aportacions a l’FMI en proporció als sobrecostos detectats. 
En la data de redactar-se aquest Informe es desconeix si s’ha donat una 
resposta a la consulta plantejada per l’IVF, i per tant l’efecte sobre la 
comptabilització de les operacions amb l’FMI. 

5.2.4 Transferències a les universitats públiques valencianes 

Les obligacions reconegudes per transferències a les universitats 
públiques valencianes tenen el següent desglossament per capítols i 
programes: 
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Quadre 33 Transferències a les universitats públiques  

Universitat 
Obligacions reconegudes 

Pagaments Programa 
422.60 

Altres 
programes 

Total 

Universitat d'Alacant 130,7 0,2 130,9 68,2 

Universitat de València 239,5 4,9 244,4 158,4 

Universitat Politècnica de 
València 

210,8 0,3 211,1 132,1 

Universitat Miguel Hernández 67,6 1,1 68,7 36,0 

Universitat Jaume I 66,6 0,1 66,7 35,1 

Total capítol 4 715,2 6,6 721,8 429,8  

Universitat d'Alacant 2,5 1,8 4,3 4,2 

Universitat de València 1,3 7,1 8,4 8,4 

Universitat Politècnica de 
València 

0,0 4,3 4,3 3,3 

Universitat Miguel Hernández 6,6 1,4 8,0 1,5 

Universitat  Jaume I 3,6 1,6 5,2 1,6 

Total capítol 7 14,0 16,2 30,2 19,0 

Les principals línies de finançament a les universitats són les tres 
següents: “Convenis de 2014 per a finançament de despeses corrents i 
d'inversió”, “Plans d'inversions de les universitats” i “Pla Plurianual de 
Finançament 2010-2017”. Els resultats de la fiscalització de les dues 
primeres línies es descriuen en l'apartat 1 d'aquest apèndix i en l'apartat 
6 de l'Informe, respectivament. La tercera es comenta a continuació. 

Pla Plurianual de Finançament 2010-2017 

Tots els antecedents i aspectes importants del Pla Plurianual de 
Finançament (PPF) del Sistema Universitari Públic Valencià per al període 
2010-2017 es poden consultar en l’informe de l’exercici 2011. 

La Llei de Pressupostos de 2015 preveu el finançament del sistema 
universitari públic valencià en la línia de subvenció T0097 amb un import 
de 665,5 milions d’euros en el capítol 4, “Transferències corrents”. Aquest 
import ha sigut consignat com a crèdit inicial en el programa 422.60 del 
pressupost de despeses. L’execució pressupostària d’aquesta línia en 
2015 mostra que s’han reconegut obligacions per 665,5 milions d’euros, 
dels quals s’han pagat 401,8 milions d’euros, el que equival a uns graus 
d’execució i de compliment del 100% i del 60,4%, respectivament. 
  



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2015 

64 

5.3 Fons de contingència 

El “Fons de contingència” es preveu en l’article 43 de l’LHPSPIS. Per la 
seua banda, l’article 9 de l’LPG2015 determina que la quantia del fons de 
contingència per a aquest any és de 7,0 milions d’euros, i que les 
condicions de funcionament s’ajustaran al règim general previst per a les 
modificacions pressupostàries en els articles 32 i següents del TRLHPG. 

L’execució pressupostària del capítol 5 mostra que el crèdit inicial de 7,0 
milions d’euros s’ha minorat, mitjançant modificacions pressupostàries, 
en 6,5 milions d’euros i la resta ha quedat com a romanents de crèdit. 
Les modificacions pressupostàries han tingut per objecte dotar de crèdits 
en el capítol 6 per a pal·liar els danys produïts per pluges torrencials 
segons les mesures previstes en els decrets del Consell 38/2015, de 27 de 
març i 129/2015, de 28 d’agost. 

Pel que fa al compliment dels requisits establits en l’article 43 de 
l’LHPSPIS, s’ha d’indicar que el concepte de decisions discrecionals en 
l’àmbit del dret administratiu comporta la possibilitat que 
l’Administració puga elegir, a l’hora de realitzar una despesa, entre 
diverses alternatives, dins de l’interés públic. En aquest sentit, seria 
convenient que la norma preveiés els elements necessaris per a limitar la 
discrecionalitat. 

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

5.4 Actius financers 

En el capítol 8 de l’estat de despesa “Actius financers” es registren les 
inversions financeres realitzades per l’Administració de la Generalitat 
dins i fora del sector públic, així com els préstecs i acomptes concedits. 
Cal tenir en compte que a aquest capítol de despeses solament 
s’imputen les operacions que representen desemborsaments 
pressupostaris. 

Les obligacions reconegudes en 2015 han sigut de 587,9 milions d’euros, 
inferiors a les de 2014, en el qual van sumar 779,2 milions d’euros. La 
disminució és deguda principalment a les operacions d’assumpció de 
deute per mecanismes de finançament. 

5.5 Passius financers 

El capítol 9 de l’estat de despeses, “Passius financers”, recull les 
amortitzacions del deute de la Generalitat efectuades durant l’exercici. El 
pressupost definitiu del capítol ha sigut de 4.014,4 milions d’euros, xifra 
similar a la de 2014. L’execució d’aquest capítol en 2015 mostra que s’han 
reconegut obligacions per la totalitat del pressupost, i totes les quals 
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s’han pagat excepte la quantitat de 2,5 milions d’euros, que ha quedat 
pendent al tancament de l’exercici. 

Les obligacions reconegudes comprenen 4.006,9 milions d’euros 
d’amortitzacions de préstecs de la Generalitat i 5,0 milions d’euros 
corresponents a l’anualitat de distints préstecs del Ministeri de Ciència i 
Innovació a les universitats públiques valencianes, 2,5 milions d’euros 
dels quals figuraven pendents de pagament al tancament de 2015. 

Quant als 4.006,9 milions d’euros d’amortització de préstecs de la 
Generalitat, comprenen 3.597,2 milions d’euros d’operacions a llarg 
termini. La suma d’aquest últim import més 62,5 milions d’euros de 
compensació de deute financer d’ens públics assumida per la Generalitat 
(sense imputació pressupostària i corresponent a l’IVF) representa un 
total de 3.659,7 milions d’euros, que figura desglossada en 1.896,2 
milions d’euros de deute a llarg termini i en 1.761,1 milions d’euros de 
préstecs a llarg termini en la columna d’“Amortitzacions i altres 
disminucions” en l’estat de situació i moviment del deute, més 2,4 
milions d’euros corresponents a l’amortització de préstecs del Ministeri 
que no s’inclouen en l’estat esmentat. 

La resta, 414,7 milions d’euros, correspon a la imputació al pressupost de 
la variació d’operacions de deute a curt termini. 

6. Liquidació del pressupost d’ingressos 

6.1 Consideracions generals 

La liquidació del pressupost d’ingressos de 2015 figura en l’apartat 3B del 
Compte de l’Administració, i la informació sobre l’execució en l’apartat 
4E, que inclou en el seu punt 5 una memòria explicativa. En el quadre 
següent es mostra un resum per capítols, en milions d’euros, amb els 
graus d’execució i de realització, i el càlcul de les variacions respecte a 
l’exercici 2014: 
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Quadre 34: Liquidació del pressupost d’ingressos 2015 

Capítol 
Previsions 
inicials 

Modificacions Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts  

Recaptació 
neta 

Drets pts. 
cobrament 

Grau  
exec. 

Grau  
realitz. 

1 Impostos directes 3.288,3 0,0 3.288,3 3.091,0 3.057,4 33,6 94,0% 98,9% 

2 Impostos indirectes 5.813,9 0,0 5.813,9 5.654,8 5.585,5 69,3 97,3% 98,8% 

3 Taxes i altres ingressos 811,2 63,6 874,8 768,3 620,9 147,4 87,8% 80,8% 

4 Transferències corrents 1.964,6 8,6 1.973,1 1.015,6 1.005,9 9,7 51,5% 99,0% 

5 Ingressos patrimonials 17,2 0,0 17,2 5,6 5,6 0,0 32,6% 100,0% 

6 Alienació inversions reals 150,6 0,1 150,7 0,3 0,3 0,0 0,2% 87,9% 

7 Transferències capital 108,2 21,1 129,3 72,4 53,0 19,4 56,0% 73,2% 

8 Actius financers 191,1 996,8 1.187,8 38,5 38,5 0,0 3,2% 100,0% 

9 Passius financers 4.846,4 1.588,3 6.434,6 8.844,3 8.844,3 0,0 137,4% 100,0% 

Total 2015 17.191,4 2.678,4 19.869,8 19.490,9 19.211,4 279,5 98,1% 98,6% 

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

Variació 2015/2014 7,2% -39,1% -2,8% -4,4% -4,0% -25,4% -1,7% 0,4% 

Centrant l'anàlisi en els drets reconeguts, es mostra en el següent quadre 
l'evolució durant els últims tres anys, amb el càlcul de les seues 
variacions totals i percentuals entre els exercicis 2015 i 2014: 

Quadre 35: Variació de drets reconeguts  

Capítol DR 2013 DR 2014 DR 2015 Variació 2015/14 

1 Impostos directes 2.979,8 3.125,8 3.091,0 -34,8 -1,1% 

2 Impostos indirectes 5.192,5 5.577,0 5.654,8 77,8 1,4% 

3 Taxes i altres ingressos 630,3 640,4 768,3 127,9 20,0% 

4 Transferències corrents 1.646,1 983,3 1.015,6 32,3 3,3% 

5 Ingressos patrimonials 8,8 41,5 5,6 -35,9 -86,5% 

6 Alienació inversions reals 0,6 56,5 0,3 -56,2 -99,5% 

7 Transferències de capital 124,1 82,8 72,4 -10,4 -12,6% 

8 Actius financers 5,6 66,7 38,5 -28,2 -42,3% 

9 Passius financers 2.927,8 9.820,0 8.844,3 -975,7 -9,9% 

Total 13.515,6 20.394,0 19.490,9 -903,1 -4,4% 

Atenent l'origen o naturalesa dels ingressos, els drets reconeguts en 2015 
s'agrupen com segueix: 
  



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2015 

67 

Quadre 36: Drets reconeguts segons naturalesa  

Tipus d'ingressos Drets reconeguts  

Passius financers 8.844,3 45,4% 

Tributs cedits 8.819,3 45,2% 

Ingressos procedents de l'Estat 1.042,2 5,3% 

Taxes i altres ingressos 694,9 3,6% 

Altres ingressos 69,4 0,4% 

Procedents de l'exterior 20,8 0,1% 

Total 19.490,9 100,0% 

En els apartats següents es comenten els aspectes més significatius de 
cada categoria d'ingressos. 

6.2 Passius financers 

El capítol 9 “Passius financers” comprén els ingressos derivats de les 
operacions d’endeutament formalitzades per l’Administració de la 
Generalitat. La informació detallada d’aquests passius figura en l’apartat 
2.2.6 de la memòria del pressupost d’ingressos. La composició dels drets 
reconeguts és la següent: 

- Préstecs rebuts a llarg termini d’ens de fora del sector públic, 91,2 
milions d’euros, que es corresponen amb refinançaments a llarg 
termini de pòlisses de crèdit. 

- Préstecs rebuts a llarg termini d’ens del sector públic, 8.753,1 
milions d’euros, que comprenen les operacions concertades amb 
l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) derivades de l’adhesió de la 
Comunitat Valenciana al Fons de Finançament creat mitjançant el 
Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre. 

6.3 Tributs cedits 

Dins dels tributs cedits es poden distingir els gestionats per l’Estat i els 
gestionats per la Generalitat. En el quadre següent, elaborat per la 
Sindicatura a partir de la informació comptable, es mostra l’execució 
d’aquests impostos, atesa la classificació indicada. 
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Quadre 37: Execució dels tributs cedits 

Conceptes 
Previsions 
definitives 

Drets 
recon. Recaptació  

Drets pts. 
cobrament 

Grau  
execució 

Grau  
realització 

Gestionats per l'Estat 7.721,2 7.364,8 7.364,8 0,0 95,4% 100,0% 

Impost s/ Renda Persones Físiques 2.933,3 2.725,9 2.725,9 0,0 92,9% 100,0% 

Impost sobre Valor Afegit 3.161,5 3.120,7 3.120,7 0,0 98,7% 100,0% 

Impostos especials 1.626,4 1.518,2 1.518,2 0,0 93,3% 100,0% 

Gestionats per la Generalitat 1.517,5 1.454,5 1.349,0 105,4 95,8% 92,8% 

Impost sobre Successions 189,6 193,5 162,7 30,8 102,0% 84,1% 

Impost sobre Donacions 20,8 21,8 20,0 1,8 104,8% 91,8% 

Impost sobre el Patrimoni 115,6 108,7 107,7 1,0 94,0% 99,1% 

Impost sobre TP i AJD 999,0 990,0 920,7 69,3 99,1% 93,0% 

Impost sobre el Joc en Línia 5,8 3,9 3,9 0,0 67,2% 100,0% 

Taxes i altres ing. s/el joc 186,7 136,6 134,0 2,5 73,1% 98,1% 

Total 2015 9.238,7 8.819,3 8.713,8 105,4 95,5% 98,8% 

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

Variació 2015/2014 2,3% 1,7% 2,3% -32,0% -0,6% 0,6% 

Els drets reconeguts per tributs cedits han sigut de 8.819,3 milions 
d'euros, desglossats en 7.364,8 milions d'euros en tributs gestionats per 
l'Estat (el 83,5%) i 1.454,5 milions d'euros (el 16,5%) en tributs gestionats 
per la Generalitat. 

Els drets reconeguts per tributs cedits gestionats per l'Estat han 
augmentat un 0,7% respecte a l'exercici anterior. La composició es 
mostra en el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir de la 
informació comptable: 

Quadre 38: Tributs cedits gestionats per l'Estat 

Drets reconeguts IRPF IVA IIEE Total 

Ingressos a compte de l'exercici 2015 3.054,3 3.370,1 1.572,4 7.996,8 

Liquidació exercici 2013 -207,4 -40,8 -39,2 -287,4 

Ajornaments ex. 2008-2009 -121,0 -208,6 -15,0 -344,6 

Drets reconeguts nets 2015 2.725,9 3.120,7 1.518,2 7.364,8 

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

Els ingressos a compte de l’exercici 2015 que reben les comunitats 
autònomes són crèdits consignats en el pressupost de despeses de 
l’Estat. Les liquidacions i ajornaments dels recursos del sistema de 
finançament es comenten amb més detall en l’apartat següent 6.4. 
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Quant als drets per tributs gestionats per la Generalitat, en 2015 han 
augmentat un 6,5% respecte a l’exercici anterior, principalment per 
l’Impost sobre Transmissions i Actes Jurídics Documentats. Sobre 
aquests tributs, vegeu l’excepció descrita en el paràgraf d) de l’apartat 4 
de l’Informe. 

6.4 Ingressos procedents de l’Estat 

El quadre següent mostra en milions d’euros el detall dels ingressos 
procedents de l’Estat, classificats per conceptes econòmics. 

Quadre 39: Ingressos procedents de l’Estat 

Conceptes 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
pendents 

de 
cobrament 

Grau 
d'execució 

Grau 
de 

realització 

400 Transf. amb finançament incondicionat 1.752,5 875,3 875,3 0,0 49,9% 100,0% 

401 Transferències corrents finalistes 20,6 10,3 7,7 2,6 50,0% 74,8% 

402 Transf. d'org. autònoms de l'Estat 4,5 3,5 3,5 0,0 77,9% 100,0% 

40 Transferències de l'Adm. Estat 1.777,6 889,1 886,5 2,6 50,0% 99,7% 

42 Transferències de la Seguretat Social 96,7 88,3 81,8 6,5 91,3% 92,6% 

Capítol 4 Transferències corrents 1.874,3 977,4 968,3 9,1 52,1% 99,1% 

701 Transferències de capital finalistes 22,2 8,9 0,5 8,4 40,0% 5,6% 

702 Transf. d'org. autònoms de l'Estat 0,7 0,7 0,7 0,0 100,0% 100,0% 

704 Fons Compensació Interterritorial 55,2 55,2 55,2 0,0 100,0% 100,0% 

70 Transferències de l'Adm. Estat 78,1 64,8 56,4 8,4 82,9% 87,1% 

Capítol 7 Transferències de capital 78,1 64,8 56,4 8,4 82,9% 87,1% 

Total 2015 1.952,4 1.042,2 1.024,7 17,5 53,4% 98,3% 

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

Variació 2015/2014 68,7% -0,8% -1,9% 182,3% -37,4% -1,1% 

Els drets reconeguts per transferències procedents de l'Estat han sigut de 
1.042,2 milions d'euros, que representen el 5,3% dels drets totals, i han 
tingut una disminució del 0,8% respecte als de 2014.  

El concepte més important és el 400 “Transferències amb finançament 
incondicionat”, els drets reconeguts del qual han sigut de 875,3 milions 
d'euros, el 84,0% del total de les transferències procedents de l'Estat. El 
desglossament per subconceptes es mostra en el quadre següent, 
elaborat per la Sindicatura a partir de la informació comptable: 
  



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2015 

70 

Quadre 40: Transferència amb finançament incondicionat 

Subconceptes 
Pressupost 
definitiu 

DR Diferències 
Grau 

execució 

Altres fons espec. finançament autonòmic 1.057,0 1.080,7 23,7 102,2% 

T. Liquidació i noves competències 968,4 377,3 -591,1 39,0% 

Fons de Garantia dels Serv. Públics Fonamentals 1.025,9 886,0 -139,9 86,4% 

Fons de Suficiència Global -1.499,8 -1.468,7 31,1 97,9% 

Compensació Impost  depòsits ent. crèdit 201,0 0,0 -201,0 0,0% 

Total  1.752,5 875,3 -877,2 49,9% 

El quadre anterior mostra que el baix grau d'execució de les 
“Transferències amb finançament incondicionat” no és generalitzat, sinó 
que es concentra en determinats subconceptes. Una anàlisi d’aquests 
posa de manifest que les seues previsions d'ingressos no van ser 
valorades amb criteris adequats o realistes. Així: 

- En el subconcepte “Compensacions Impost de Depòsits d’Entitats 
de Crèdit” s’han previst 201,0 milions d’euros d’ingressos, dels 
quals no s’han reconegut drets durant 2015. Pel que fa a això, cal 
recordar les excepcions que sobre aquest impost va manifestar 
aquesta Sindicatura en l’informe de l’exercici 2014. 

- Els drets reconeguts que figuren en el subconcepte “Transferències 
liquidació i noves competències”, 377,3 milions d’euros, són els 
acomptes de 2015 de l’ajornament a 204 mensualitats de les 
liquidacions negatives de 2008 i 2009 i els imports de les quals es 
coneixien a l’inici de l’exercici. Hi ha, per tant, una diferència de 
591,1 milions d’euros respecte a les previsions d’ingressos 
consignades en aquest subconcepte de la qual no consta justificació 
documental. 

- El que s’indica en el paràgraf anterior és també aplicable al 
subconcepte “Fons de garantia”, atés que en la data d’aprovació del 
pressupost de 2015 es coneixien tant els lliuraments a compte de 
2015 com la liquidació de 2013. 

La composició dels drets reconeguts en 1015 per “Transferències amb 
finançament incondicionat” es mostra en el quadre següent, juntament 
amb les xifres de l’exercici 2014 a efectes comparatius: 
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Quadre 41: Drets reconeguts per transferències amb finançament 
incondicionat 

Conceptes 
DR  
2015 

DR  
2014 

Fons de Convergència Autonòmica 1.080,7 996,2 

Fons de Garantia, lliuraments a compte 1.025,9 1.090,8 

Fons de Suficiència Global, lliuraments a compte -1.375,8 -1.264,6 

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

Fons de Garantia, liquidació 2013/2012  -139,9 120,5 

Fons Suficiència Global, liquidació 2013/2012 31,1 -190,7 

Acompte per ajornament 204 mensualitats 377,3 247,0 

FSG, compensació exercicis 2009/2008 -124,0 -124,0 

Totals 875,3 876,6 

Pel que fa als lliuraments a compte dels diferents fons, es destaquen els 
següents aspectes importants: 

- La participació en els Fons de Convergència Autonòmica de 2015 
figura en la liquidació dels recursos del sistema de finançament de 
l’exercici 2013 (vegeu més avant). Pel que fa a 2014, s’observa que 
ha augmentat un 8,5%. 

- Les corresponents al Fons de Garantia són de 1.025,9 milions 
d’euros en 2015, un 5,9% inferiors a les de 2014. Pel que fa a això, la 
secció 36 “Sistemes de finançament d’ens territorials” dels 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015 recull un crèdit 
amb l’aportació provisional a aquest Fons per un import global de 
8.736,5 milions d’euros, destinat a totes les comunitats autònomes 
amb saldo al seu favor pel Fons de Garantia. 

- En el cas del Fons de Suficiència Global, els lliuraments a compte de 
l’exercici 2015 són, com en els últims anys, negatius per a la 
Generalitat i positius a favor de l’Estat, el que implica que els drets 
reconeguts per la Generalitat siguen de signe negatiu per import de 
1.375,8 milions d’euros. En els Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2015, els lliuraments a compte dels Fons de Suficiència Global 
negatius de les comunitats autònomes es reflecteixen com drets en 
el capítol 4 del pressupost d’ingressos, i mostren un total de 2.924,0 
milions d’euros, del que es desprén que el 47,1% d’aquests 
corresponen a la Comunitat Valenciana. 

Pel que fa a les liquidacions anuals, es destaquen els aspectes següents: 

- La liquidació de l’exercici 2013, comunicada per l’Estat en 2015, 
dóna un saldo global positiu de 684,5 milions d’euros, resultat dels 
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ajustaments tant positius com negatius dels diversos tributs i fons 
estatals que la constitueixen. Un resum de la liquidació de 2013 es 
mostra en el quadre següent, juntament amb les xifres de la 
liquidació de l’exercici 2012 a efectes comparatius: 

Quadre 42: Liquidacions recursos sistema finançament 

Conceptes 2013 2012 

IRPF -207,4 -155,2 

IVA -40,8 180,3 

Impostos especials -39,2 4,8 

Liquidació capacitat tributària -287,4 29,9 

Fons de Garantia -139,9 120,5 

Fons de Suficiència Global 31,1 -190,7 

Fons Convergència Autonòmica 1.080,7 996,2 

Liquidació recursos no tributaris 971,9 926,0 

Saldo de la liquidació  684,5 955,9 

 Tots els components de la liquidació de l’exercici 2013 s’han 
reconegut com a drets, positius o negatius, en els conceptes 
pressupostaris corresponents. 

 El saldo de la liquidació de l’exercici 2013 ha disminuït en 271,4 
milions d’euros respecte al de l’exercici 2012, principalment pels 
recursos que conformen la capacitat tributària. 

 Quant als recursos no tributaris, és important el canvi de signe en 
dos fons: el Fons de Garantia mostra una liquidació negativa en 
2013 quan va ser positiva en 2012; per contra, en el Fons de 
Suficiència Global la liquidació de 2013 és positiva quan la de 2012 
va ser negativa. 

 Pel que fa al Fons de Suficiència Global, si a la liquidació de 2013 se 
li afegeixen els lliuraments a compte realitzats per la Generalitat en 
aquell any per import de 1.217,3 milions d’euros, s’obté la 
quantificació definitiva del dit fons corresponent a l’any 2013, que 
puja a la quantitat negativa de 1.186,2 milions d’euros. 

 Pel que fa a això també és important considerar que el Fons de 
Suficiència Global de l’exercici 2014 ha representat lliuraments a 
compte negatius, a favor de l’Estat, per un total de 1.264,6 milions 
d’euros, que al seu torn s’han regularitzat en la liquidació de 2014 
que es comenta tot seguit. 

- La liquidació definitiva de l’exercici 2014 ha sigut comunicada per 
l’Estat en juliol de 2016, de manera que es fiscalitzarà en l’informe 
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de l’any esmentat. A efecte informatiu, se n’inclou el resum en el 
quadre següent: 

Quadre 43: Liquidacions del sistema de finançament 2014 

Conceptes Import 

IRPF 301,3 

IVA 127,6 

Impostos especials -32,6 

Liquidació capacitat tributària 396,3 
Fons de Garantia -125,9 

Fons de Suficiència Global -53,7 

Fons Convergència Autonòmica 1.098,3 

Liquidació recursos no tributaris 918,7 

Saldo liquidació exercici 2014 1.315,0 

 Per disposició de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l'any 2016, el saldo a favor serà abonat mitjançant pagaments de les 
liquidacions positives, descomptant-ne per compensació l'import 
dels saldos a favor de l'Estat. 

- Les liquidacions dels exercicis 2010 i 2011 van ser positives i es van 
imputar als pressupostos de 2012 i 2013, respectivament. 

- Les liquidacions dels exercicis 2008 i 2009 van ser negatives, si bé la 
devolució va quedar ajornada per a diversos exercicis per les lleis 
de pressupostos generals de l'Estat. La seua evolució durant 2015 ha 
sigut com segueix: 

Quadre 44: Liquidacions 2008 i 2009  

Conceptes Import 

Pendent devolució a 31-12-2014  1.551,0 

Pagaments realitzats durant 2015 -468,6 

Acomptes rebuts durant 2015 377,3 

Pendent devolució a 31-12-2015  1.459,7 

Els pagaments anuals estan calculats en funció del termini inicial de la 
devolució de les liquidacions negatives, que era de 60 mensualitats. 
Aquests pagaments es formalitzen mitjançant documents comptables 
d’anul·lació de drets reconeguts que es compensen amb els drets 
reconeguts dels lliuraments a compte i de les liquidacions positives. 
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Els acomptes es refereixen a l’ajornament de la devolució de 60 a 204 
mensualitats que s’instrumenta mitjançant transferències que 
mensualment emet l’Estat. 

El saldo pendent de devolució a 31 de desembre de 2015 figura desglossat 
en els epígrafs de creditors a llarg i a curt termini del balanç per les 
quantitats de 1.118,4 milions d’euros i 341,4 milions d’euros, 
respectivament. No obstant això, les quantitats separades entre el curt i 
el llarg termini no són totalment correctes, i s’han de reclassificar 250,2 
milions d’euros del curt al llarg termini. 

6.5 Tributs propis, taxes i altres ingressos 

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

Quadre 45: Execució de les taxes i altres ingressos 

Art. Descripció 
DR 

2015 

DR 

2014 

11 Impost sobre Depòsits Entitats de Crèdit 41,1 142,6 

27 Impostos sobre activitats del medi ambient 22,1 21,4 

30 Taxes 340,6 241,7 

31 Preus públics 6,4 26,1 

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

34 Altres ingressos tributaris 30,3 40,2 

35 Multes i sancions 20,5 19,8 

38 Reintegraments d'operacions 204,1 145,0 

39 Altres ingressos 29,8 30,6 

4x Transferències corrents 25,1 25,1 

5x Ingressos patrimonials 5,6 41,5 

6x Alienació d'inversions reals 0,3 56,5 

8x D'actius financers 38,4 66,7 

 Total 764,3 857,3 

La revisió d'aquesta categoria d'ingressos s'ha centrat en els conceptes 
que es comenten a continuació: 

- Impost sobre Depòsits en Entitats de Crèdit. Les conclusions sobre 
la fiscalització d'aquest impost figuren com a excepció en l'informe 
de l'exercici 2014. Durant 2015 s'han anul·lat els 132,4 milions 
d'euros comptabilitzats inadequadament en 2014. Els drets 
reconeguts en 2015 per 41,1 milions d'euros corresponen a la gestió 
estatal de l'impost. 
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- Impostos sobre activitats del medi ambient. Comprenen l’Impost 
sobre Activitats que Incideixen en el Medi Ambient i l’Impost sobre 
Eliminació de Residus en Abocadors, creats per la Llei 10/2012, de 21 
de desembre. Segons aquesta Llei, els ingressos per ambdós tributs 
ha d’afectar-se a despeses dels àmbits de conservació i millora del 
medi ambient i de gestió de residus. De l’anàlisi dels ingressos es 
desprén una desviació positiva de finançament per import de 2,5 
milions d’euros en l’execució del programa 44240 “Medi natural”, 
que no s’ha tingut en compte en els ajustaments del resultat 
pressupostari i del romanent de tresoreria de l’exercici. 

- Taxes. En l’exercici 2015 han experimentat un increment del 40,9% 
respecte a l’exercici anterior, fonamentalment en les taxes 
corresponents a “Prestació de serveis d’atenció social”, “Serveis 
portuaris” i “Prestació d’assistència sanitària”. La primera de les 
taxes avantdites va ser creada per l’article 35 de la Llei 7/2014, de 22 
de desembre. El 2015 s’han reconegut i recaptat ingressos per la 
prestació de serveis d’atenció social per import de 69,8 milions 
d’euros, que representen el 70,6% de l’augment experimentat per 
les taxes. 

- Altres ingressos. Els drets reconeguts inclouen les liquidacions del 
contracte d’atenció sanitària integral del departament de salut 
d’Alzira. 

6.6 Ingressos procedents de l’exterior 

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

Quadre 46: Drets reconeguts de fons europeus 

Ingressos  2012 2013 2014 2015 

Transferències corrents 11,8 8,4 -15,5 13,2 

Transferències capital 92,9 41,0 5,6 7,6 

Totals 104,7 49,4 -9,9 20,8 

La fiscalització realitzada sobre aquests drets ha posat de manifest els 
aspectes importants que es comenten a continuació: 

- Els drets procedents de l'exterior mostren disminucions en els seus 
imports durant els últims anys, arribant fins i tot a un import net 
negatiu de 9,9 milions d'euros en 2014. 

- Les previsions definitives són de 122,7 milions d’euros, però 
tanmateix solament s’han reconegut drets per 20,8 milions d’euros, 
el que representa un grau d’execució del 16,9%. Aquesta baixa 
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execució es localitza principalment en els programes operatius de 
l’FSE i FEDER 2014-2020, amb uns ingressos previstos per 94,6 
milions d’euros que no s’han reconegut. 

- Tal com s’ha comentat en informes anteriors, la comptabilització de 
certes subvencions de fons europeus es realitza sobre la base dels 
principis comptables públics aplicables amb caràcter general al 
reconeixement dels drets, i no dels principis específics de les 
transferències i subvencions que serien els aplicables a aquests 
casos. En 2015 la quantitat comptabilitzada en el programa operatiu 
FEDER 2007-2013 suma 10.2 milions d’euros. 

 En l’àmbit pressupostari la comptabilització efectuada no té efecte 
sobre el resultat de 2015, perquè, si no es registrassen els drets, es 
generaria una desviació de finançament negatiu en despeses amb 
finançament afectat. Pel que fa al romanent de tresoreria i a la 
provisió per a insolvències, s’ha de tenir en compte que els drets 
pendents de cobrament d’exercicis tancats inclouen un total de 
126,8 milions d’euros per aquests conceptes. 

 Com en informes anteriors, es recomana aplicar els principis 
específics avantdits per fer el reconeixement adequat d’aquestes 
subvencions. Pel que fa a això, s’ha observat que sí que s’han 
aplicat els dits principis en els programes operatius europeus per al 
període 2014-2020. 

- Els informes de control de l’exercici 2015 que d’acord amb la 
normativa europea elabora l’autoritat d’auditoria expressen les 
conclusions següents pel que fa als programes operatius 2007-2013: 
de l’FSE, una opinió sense excepcions; del FEDER, una opinió amb 
l’excepció d’un error projectat de 4,5 milions d’euros. 

7. Memòria 

7.1 Romanent de tresoreria 

La memòria de 2015 inclou, en l’apartat 4C.1, el romanent de tresoreria, 
un resum del qual es mostra en el quadre següent, en milions d’euros, 
amb les xifres de l’exercici 2014 a efectes comparatius. 
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Quadre 47: Romanent de tresoreria 

Romanent de tresoreria 2015 2014 
Drets pendents de cobrament 669,9 786,7 
Obligacions pendents de pagament -3.494,3 -4.000,1 
Fons líquids 230,7 233,7 
Romanent de tresoreria afectat 363,4 996,7 
Romanent de tresoreria no afectat -2.957,1 -3.977,4 
Romanent de tresoreria total -2.593,7 -2.980,7 

En l'apartat de la memòria abans indicat es comenten amb detall els 
factors positius i negatius que han incidit en el càlcul del romanent de 
tresoreria. Els aspectes més importants que es deriven de la fiscalització 
realitzada es comenten a continuació. 

Dels “Drets pendents de cobrament” estan descomptats els deutors de 
cobrament dubtós (47,0 milions d'euros en 2015), si bé, segons el parer 
d'aquesta Sindicatura, aquesta quantitat hauria d'augmentar-se en 286,0 
milions d'euros (vegeu l'excepció 4.j). 

El romanent de tresoreria afectat està constituït per les desviacions de 
finançament positives i solament es pot utilitzar per donar cobertura a 
les despeses que es troben afectades als recursos dels quals es deriven 
aquestes desviacions. En l’exercici 2015 puja a 363,4 milions d’euros. 
Sobre el càlcul de les desviacions de finançament, s’ha de tenir en 
compte el que es va comentar anteriorment sobre les despeses amb 
finançament afectat. 

Per la seua banda, el romanent de tresoreria no afectat, o per a despeses 
generals, constitueix un recurs per finançar despeses mitjançant 
modificacions de crèdit. En 2015, com en anys anteriors, és negatiu, per 
import de 2.957,1 milions d’euros. 

La suma d’ambdós conceptes forma el romanent de tresoreria total, que 
també és negatiu, com en anys anteriors, per 2.593,7 milions d’euros. 

A més dels efectes que sobre el romanent de tresoreria tenen les 
excepcions descrites en l’apartat 4 de l’Informe, s’ha de tenir en 
consideració el que es detalla en l’Informe sobre les despeses de personal 
de l’exercici 2015, que representa que l’import negatiu d’aquest concepte 
augmente en 105,4 milions d’euros. També afecten les quotes d’empresa 
dels centres docents concertats de novembre i desembre de 2015, per 
21,0 milions d’euros, comptabilitzats en 2016 (vegeu apartat 7.6). 

D’altra banda, per a una millor interpretació d’aquest concepte s’haurien 
de tenir en compte els aspectes següents: 

- A 31 de desembre de 2015 els compte 409 recull obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost per un total de 871,2 milions 
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d’euros i en el compte 411 figuren altres despeses per a imputar en 
exercicis següents per 965,0 milions d’euros. 

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

7.2  Estat de la tresoreria 

La informació de caràcter financer de la memòria del Compte de 
l'Administració inclou, en l'epígraf 4C.2, la relativa a l'anomenat "Estat 
de la tresoreria". Els aspectes més importants sobre la gestió dels 
comptes i la descripció dels diferents tipus poden consultar-se en els 
informes d'anys anteriors. 

Seguint els procediments d'auditoria aplicables a aquesta àrea, la 
Sindicatura de Comptes ha sol·licitat a les entitats financeres la 
confirmació directa dels saldos existents a 31 de desembre de 2015, així 
com de les signatures autoritzades per a la disposició de fons i altra 
informació rellevant per a la fiscalització. No s'ha rebut resposta a les 
vàries sol·licituds de confirmació de saldos de diverses entitats bancàries 
amb les quals s'han realitzat operacions, i que afecten a préstecs amb 
saldos comptables de 226,3 milions d'euros. A més de l'anterior, cal 
assenyalar que la gran part de les entitats financeres no confirmen els 
saldos dels avals. 

D'altra banda i, segons vam comentar en informes anteriors, la 
informació rebuda de les entitats financeres en relació amb els 
interessos abonats no és completa, raó per la qual no ha sigut possible 
contrastar la integritat dels imports comptabilitzats per aquest concepte. 
En la gran part dels casos ha sigut possible aplicar procediments 
alternatius de fiscalització, consistents a verificar la raonabilitat de les 
dades comptabilitzades per l'Administració amb la informació 
subministrada pels responsables de la CHME i l'IVF. 

Comptes de caixa fixa 

Segons la informació facilitada en suport informàtic, en l'exercici 2015 
s'han utilitzat 255 comptes per a gestionar els fons de caixa fixa (260 
comptes en 2014), i s'han realitzat pagaments per un import total de 68,1 
milions d'euros (73,4 milions d'euros el 2014). 

Com en exercicis anteriors, el criteri de fiscalització ha consistit a revisar 
una mostra de les caixes fixes, que s'han seleccionat de les conselleries i 
dels hospitals. De les conselleries s'han revisat dues caixes fixes: una de 
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Presidència de la Generalitat i una altra de la Conselleria de Justícia, 
Administració Pública i Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. 
Dels hospitals s'han revisat les caixes fixes de l'Hospital General d'Elx, 
l'Hospital La Plana de Vila-real i l'Hospital Arnau de Vilanova. 

Amb caràcter general 

- Tal com hem indicat en informes anteriors, la normativa reguladora 
de les caixes fixes hauria de ser objecte d'una àmplia revisió i 
actualització, ja que al marge de la seua antiguitat, que data de 
l'exercici 1998, es considera que és insuficient en alguns aspectes 
importants per l'adequada gestió i control d'aquests fons, d'acord 
amb les diverses incidències que aquesta Sindicatura ha posat de 
manifest, tant sobre les caixes fixes en les conselleries com en els 
hospitals. 

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

- Igualment haurien d'estipular clarament les despeses que cal 
realitzar en concepte d'atencions protocol·làries i representatives, 
així com de la seua gestió, acreditació i control. 

- D'altra banda, els articles 5.4 i 13 de l'Ordre reguladora, assignen a 
les intervencions delegades de les conselleries determinades 
funcions de control i fiscalització d'aquestes despeses. Havent-se 
rebut la informació sol·licitada per la Sindicatura a l'IGG sobre els 
resultats dels controls realitzats sobre les caixes de la mostra 
objecte de fiscalització, cal indicar que es posen de manifest 
incidències similars a les que detecta la Sindicatura cada any. 

- No existeix una adequada segregació de funcions. En les caixes de 
les conselleries figura com a comptedant el subsecretari respectiu, i 
en les dels hospitals el director econòmic o el gerent del 
departament, que al seu torn són els òrgans responsables d’aprovar 
els comptes justificatius i les actes d'arqueig i conciliació. 

- Els períodes de pagament en totes les caixes revisades són elevats, 
fet que no resulta congruent amb la finalitat d'aquest instrument 
de gestió. Hi hem observat que en algunes (Conselleria de Justícia i 
Hospital General d'Elx) s'ha superat en determinats casos el termini 
establit en el TRLCSP. 
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Caixes fixes en conselleries 

- L'article 5 de l'Ordre de 17 d'abril de 1998, reguladora de les caixes 
fixes, requereix la formalització mensual dels comptes justificatius, 
precepte que no s'ha observat en tots els casos (falten les de juliol i 
agost en la caixa de Justícia i la de juliol en la caixa de Presidència). 

- De la revisió d'una mostra de factures/justificants de les caixes 
fixes, hem observat que en vint-i-un documents de Presidència i 38 
de Justícia no consta l'adequada aprovació prèvia de la despesa per 
part de l'òrgan competent. 

- En la caixa de la Conselleria de Justícia s'han observat indicis de 
possible fraccionament en alguns contractes, que és una de les 
excepcions que, amb caràcter general, s'inclouen en l'informe que 
aquesta Sindicatura ha emès sobre la contractació de 
l'Administració de la Generalitat de l' exercici 2015. 

- També s'ha observat en les dues caixes que no sempre es demanen 
tres pressupostos i que no es comuniquen els contractes al Registre 
Oficial de Contractes de la Generalitat, en els casos aplicables. 

Caixes fixes en hospitals 

- En l'Hospital Arnau de Vilanova no s'han formalitzat els comptes 
justificatius del mes d'octubre. 

- Realitzat un resum per conceptes s'observa que un alt percentatge 
del total es destina al pagament de productes farmacèutics i 
sanitaris, fet que no s'adequa estrictament al que estableix l'article 
1.1.a) del Decret 24/1998, el qual només admet “despeses de 
caràcter periòdic o repetitiu, de tracte successiu, en particular els 
referents a dietes, despeses de locomoció, material, conservació i 
manteniment, o qualsevol altra despesa de similars 
característiques”. 

- De la revisió d'una mostra de noranta factures/justificants de les 
caixes fixes dels centres visitats, s'ha observat, com a incidència 
més destacada, que en vint-i-sis d'aquests justificants no consta o 
és inadequada l'aprovació prèvia de la despesa per part de l'òrgan 
de contractació. 

- En l'Hospital General d'Elx, quatre dels 37 documents revisats 
corresponen a pagaments en concepte de transport per un import 
fix mensual, sense tenir en compte el nombre de quilòmetres 
efectivament realitzats. El pagament d'aquests conceptes s'ha 
d'ajustar al Decret 24/1997, sobre indemnitzacions per raó del 
servei. 
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7.3  Obligacions pendents de pagament d'exercicis anteriors 

La informació sobre les obligacions pendents de pagament de 
pressupostos tancats figura a la nota 4D.8 de la memòria, que mostra 
que les d'exercicis anteriors incorporades a l'exercici 2015 pugen a 
2.522,8 milions d'euros, 1.954,8 dels quals corresponen a les de l'exercici 
2014. 

7.4  Compromisos de despeses amb càrrec a exercicis posteriors 

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

En termes globals, la xifra d'aquests compromisos en 2015 ha variat 
escassament respecte a la de 2014 (un 7,6% d'augment), si bé pel que fa 
als capítols s'observen importants variacions en el capítol 3 (que 
disminueixen) i en el capítol 9 (que augmenten). 

Els capítols 3 i 9 representen conjuntament el 83,8% de les despeses 
compromeses totals. El capítol 9 recull les amortitzacions futures de 
l'endeutament. De la seua part, en el capítol 3 es consignen 1.982,3 
milions d'euros, 1.953,8 milions d’euros dels quals són interessos que 
s'han de meritar en exercicis posteriors segons les estimacions basades 
en les previsions d'evolució dels tipus d'interès. 

La secció amb major volum de despeses compromeses és la 19, "Servei 
del deute", que amb 39.730,1 milions d'euros —comprenen les 
amortitzacions i interessos del deute abans esmentats— representa el 
83,7% del total. 

També és significativa la secció 10, "Sanitat", amb un total de 4.482,7 
milions d'euros, que comprenen principalment els compromisos de 
contractes de gestió integral de diversos departaments de salut, del 
concert per a la gestió del servei de les tècniques de diagnòstic per 
imatge, transport sanitari i d'altres concerts. 

La secció 08, "Infraestructures, territori i medi ambient" mostra un 
import de 1.621,1 milions d'euros, que inclouen, entre altres, els 
compromisos derivats dels contractes de concessió d'obra pública per a 
la construcció, conservació i explotació d'autovies. 

Les operacions que falten per registrar són les següents: les anualitats 
futures dels compromisos derivats dels acords del Consell per al 
pagament de les obligacions del deute sanitari, per un total de 191,7 
milions d'euros; les quotes pels compromisos derivats del conveni signat 
el 2002 amb l'FMI de València, per un capital de 305,0 milions d'euros, 
més els interessos corresponents; les quotes pels compromisos dels 
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plans d'inversions de les universitats públiques valencianes, que pujaren 
a 235,6 milions d'euros de capital, més els interessos corresponents. 

7.5  Drets per cobrar de pressupostos tancats 

La informació sobre els drets per cobrar de pressupostos tancats figura 
en la nota 4E.4 de la memòria del Compte de l'Administració de 2015. 

Els drets pendents de cobrament d'exercicis anteriors incorporats a 
l'exercici 2015 sumen 1.027,1 milions d'euros, 374,8 dels quals 
corresponen a drets amb origen en el pressupost de l'exercici 2014, i la 
resta a drets originats en exercicis anteriors. 

Durant l'exercici 2015 s'han anul·lat i cancel·lat drets d'exercicis 
anteriors per un total de 276,3 milions d'euros, que representen el 26,9% 
dels drets inicials. Les anul·lacions comprenen 223,2 milions d'euros per 
liquidacions i 17,2 milions d'euros per ajornaments i fraccionaments. 
Dins de les anul·lacions de liquidacions destaca la de 132,3 d'euros de 
l'Impost sobre Depòsits en Entitats de Crèdit. Pel que fa a les 
cancel·lacions, són per prescripció, 5,0 milions d'euros, i per insolvències, 
30,9 milions d'euros. 

Anàlisi dels drets pendents a 31 desembre 2015 

El quadre següent mostra, en milions d'euros, la composició dels drets 
d'exercicis anteriors pendents de cobrament al tancament de 2015, 
atenent els seus exercicis d'origen: 

Quadre 48: Drets pendents de cobrament d'exercicis tancats 

Capítol 
Exercici d'origen 

Total 
2010 i ant. 2011 2012 2013 2014 

1. Impostos directes 11,0 8,3 9,9 13,8 27,4 70,4 

2. Impostos indirectes 40,8 18,1 23,2 21,1 50,4 153,6 

3. Taxes i altres ingressos 52,9 46,4 21,2 28,3 30,7 179,5 

4. Transferències corrents 41,2 38,0 7,0 6,7 0,1 93,0 

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

6. Alienació inver. reals 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Transferències de capital 60,2 0,0 39,6 35,6 3,6 139,0 

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

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

Total 
206,3 110,8 100,9 105,5 112,2 635,7 

32,5% 17,4% 15,9% 16,6% 17,6% 100,0% 
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El pendent de cobrament es concentra en els capítols d'impostos i de 
taxes, així com de transferències, tant corrents com de capital. Pel que fa 
a l'antiguitat, el 32,5% del total prové dels exercicis 2010 i anteriors, 
mentre que el 34,2% deriva dels exercicis 2013 i 2014. 

La provisió per a insolvències a 31 desembre 2014 era de 63,5 milions 
d'euros. Durant 2015 s'han aplicat 57,5 milions d'euros i se n'han dotat 
41,1, milions d’euros de manera que el saldo a 31 de desembre de 2015 se 
situa en 47,1 milions d'euros. 

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

7.6  Operacions no pressupostàries 

La informació sobre les operacions no pressupostàries figura en l'apartat 
4I de la memòria. 

Els deutors no pressupostaris sumen 2,1 milions d'euros, i comprenen els 
comptes de "Pagaments duplicats MECANO" i "Pagaments pendents 
d'aplicació", que s'han analitzat en l'apartat 2.4. 

Pel que fa als creditors no pressupostaris, es resumeixen en el quadre 
següent: 

Quadre 49: Creditors no pressupostaris 

Concepte Saldos 
01/01/2015 

Abonaments  Càrrecs  Saldos 
31/12/2015 

Retencions a compte IRPF 958,3 898,6 1.335,4 521,5 

Ingressos ajunt., dip., i organismes 182,3 1.971,1 1.890,8 262,6 

Depòsits i fiances 195,7 26,5 14,3 207,9 

Fons en formalització 179,6 3.446,9 3.427,4 199,1 

Operacions transitòries de tresoreria 182,8 2.864,3 2.864,3 182,8 

Quotes de la Seguretat Social 167,0 1.025,1 1.050,6 141,5 

Retenció nòmines drets passius  10,6 57,9 58,2 10,3 

Devolució ingressos 5,0 2.299,5 2.299,3 5,2 

Altres 7,5 109,7 110,2 7,0 

Totals 1.888,8 12.699,7 13.050,4 1.538,1 

A continuació comentem els aspectes importants dels comptes més 
significatius del quadre anterior: 
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Compte "Retencions a compte d'IRPF" 

El seu saldo comprèn 514,5 milions d'euros del pendent de pagament a 
l'AEAT, més una diferència comptable de 7,0 milions d'euros que 
s'arrossega d'exercicis anteriors i que ha de ser investigada i 
adequadament regularitzada. 

El pendent de pagament a 31 desembre 2015 ha disminuït respecte a 
2014 a causa dels pagaments de les liquidacions de 2013 i 2014 
corresponents a les nòmines del personal d'administració general, 
personal docent i PASCS, que s'han realitzat per aplicació dels acords 
signats el 2014 (vegeu l'informe de dit any) mitjançant deduccions sobre 
les quantitats que l'Administració de l'Estat ha transferit a la Generalitat 
al febrer i març de 2015. 

El saldo a 31 de desembre de 2015, 521,5 milions d'euros, inclou: 

- Les retencions practicades en les nòmines mensuals del personal 
d'administració general, docent i sanitari per import de 495,3 
milions d'euros, amb el següent detall: desembre de 2014, 142,8 
milions d'euros; de gener a abril de 2015, 247,2 d'euros; desembre 
de 2015, 105,2 milions d'euros. 

- Les retencions practicades en les nòmines dels centres docents 
concertats corresponents als mesos d'octubre a desembre de 2015 
per import de 19,3 milions d'euros. 

Compte "Quotes de la Seguretat Social" 

D'acord amb la documentació comptable analitzada, l'import pendent de 
pagament a 31 desembre 2015 és de 142,7 d'euros, que inclou: 

- 43,2 milions d'euros corresponents a les quotes de novembre i 
desembre de 2015 del personal de l'administració general. 

- 38,9 milions d'euros de les quotes obreres de novembre i desembre, 
més les diferències per regularitzar, relatives al personal docent 
concertat. 

- 60,6 milions d'euros que comprenen les quotes d'octubre, les 
quotes obreres de novembre i desembre i les complementàries de 
novembre i desembre corresponents al personal sanitari. 

La diferència d'1,2 milions d'euros respecte al saldo comptable, 141,5 
milions d'euros, correspon a regularitzacions que es comptabilitzen a 
l'any següent. Quant a això, cal assenyalar que la liquidació de 2015 ha 
sigut de 21,2 milions d'euros, comunicada en febrer de 2016, sobre les 
diferències entre els imports fixos pagats i les quotes definitives. 
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El saldo comptable no inclou les quotes de novembre i desembre del 
personal sanitari (73,2 milions d'euros), ni les quotes d'empresa dels 
centres docents concertats de novembre i desembre (21,0 milions 
d'euros). Aquestes quotes es comptabilitzen en l'exercici següent (2016), 
seguint la pràctica d'exercicis anteriors. 

Durant l'exercici 2015 s'han pagat diversos deutes ajornats de l'exercici 
2014 i anteriors per un total de 113,6 milions d'euros, més 1,3 milions 
d'euros d'interessos. 

Compte "Fons en formalització". 

Recull els ingressos rebuts per la Generalitat dels quals no es disposa 
informació suficient per a la seua imputació comptable als conceptes 
pressupostaris corresponents. La informació sobre els moviments 
produïts en l'exercici i sobre el seu saldo es mostra en l'apartat 4I.3, 
"Partides pendents d'aplicació", de la memòria del Compte de 
l'Administració. Igual que en exercicis anteriors, es recomana obtenir la 
informació necessària per a la seua adequada imputació comptable. 

8. Endeutament 

8.1  Consideracions generals 

La informació relativa a les operacions d'endeutament figura en 
diferents apartats dels documents integrants del Compte de 
l'Administració. En el passiu del balanç consta el saldo viu dels deutes i 
la periodificació d'interessos, mentre que en el compte del resultat 
econòmic i patrimonial es registren les despeses financeres meritades 
durant l'exercici. En la liquidació del pressupost, el capítol 9 d'ingressos 
comprèn els drets reconeguts per l'emissió o creació de deute durant 
l'exercici; el capítol 9 de despeses, les obligacions reconegudes per 
amortitzacions o reemborsaments de l'exercici; i el capítol 3, les 
obligacions per les despeses financeres amb venciment en l'exercici. Pel 
que fa a la memòria, la informació sobre l'endeutament figura en 
l'apartat 4G; l'apartat 4H està dedicat a les operacions d'intercanvi 
financer; l'apartat 4I.1 a les operacions de tresoreria; i en l'apartat 4D.9 
s'ofereix la informació sobre els compromisos de despesa a càrrec dels 
pressupostos d'exercicis posteriors. 

8.2  L'endeutament en el balanç 

En el quadre següent es mostra la informació recollida en el balanç a 31 
de desembre de 2015, comparada juntament amb les dades de l'exercici 
anterior:  
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Quadre 50: Endeutament en el balanç 

Deute financer 31-12-2015 31-12-2014 Variació 

Creditors a llarg termini 33.858,2 28.514,1 18,7% 

I. Emissions d'obligacions i altres valors negociables 903,1 1.965,0 -54,0% 

1. Obligacions i bons 903,1 1.965,0 -54,0% 

II. Altres deutes a llarg termini 32.955,1 26.549,1 24,1% 

1. Deutes amb entitats de crèdit 31.797,0 25.424,6 25,1% 

1. Altres deutes 
1.158,1 1.124,5 3,0% 

Creditors a curt termini 5.721,7 6.393,8 -10,5% 

I. Emissions d'obligacions  i altres valors negociables 1.280,2 1.965,7 -34,9% 

2. Deutes representats en altres valors negociables 1.250,0 1.886,3 -33,7% 

3. Interessos d'obligacions i altres valors 30,2 68,2 -55,8% 

4. Deutes en moneda estrangera - 11,2 -100,0% 

II. Deutes amb entitats de crèdit 4.100,1 3.959,5 3,6% 

1. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 4.061,7 3.719,1 9,2% 

2. Deutes per interessos 38,4 240,4 -84,0% 

III. Creditors (deutes a curt termini) 341,4 468,6 -27,1% 

5. Altres creditors (deutes a curt termini, compte 521)  341,4 468,6 -27,1% 

Total deute financera 39.579,9 34.907,9 13,4% 

El deute financer que figura en el balanç a 31 desembre és de 39.579,9 
milions d'euros, classificat en 33.858,2 milions d'euros a llarg termini i 
5.721,7 milions d'euros a curt termini. Ha tingut un increment del 13,4% 
respecte a l'exercici 2014. 

8.3  Informació en la memòria sobre el deute de la Generalitat 

L'apartat 4G.1 de la memòria està dedicat a l'estat de "Situació i 
moviments del deute de la Generalitat". Cal tenir en compte que en 
aquest estat el deute es classifica a llarg o curt termini segons és emès, 
mentre que en el balanç, els venciments en 2016 del deute a llarg termini 
estan classificats en el curt termini. Un resum de l'estat del deute que 
s'inclou en la memòria es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 51: Endeutament en la memòria 

Tipus operació 
Deute 

1-1-2015 

Creació i 
altres 

augments 

Amortitza-
cions i altres 
disminucions 

Deute  
31-12-2015 

Deute públic curt termini 1,2 0,0 -1,2 0,0 

Deute públic llarg termini 3.861,2 0,0 -1.896,2 1.965,0 

 a) Deute públic 3.862,4 0,0 -1.897,4 1.965,0 

Préstecs a curt termini 1.837,8 1.071,1 -1.484,1 1.424,8 

Préstecs a llarg termini 27.123,1 8.841,7 -1.761,1 34.203,7 

 b) Préstecs 28.960,9 9.912,8 -3.245,2 35.628,5 

Total deute  32.823,3 9.912,8 -5.142,6 37.593,5 

El deute a 31 de desembre de 2015, que consta en l'apartat 4G.1 de la 
memòria (quadre 51) és de 37.593,5 milions d'euros, mentre que en el 
balanç (quadre 50) figura per 39.579,9 milions d'euros, corresponent la 
diferència a les següents partides que estan incloses en el balanç: 

- La periodificació d'interessos i les operacions de tresoreria, per 
imports de 68,6 i 182,8 milions d'euros respectivament, que en la 
memòria figuren en els apartats 4G.2 i 4I.1. 

- Les liquidacions negatives a favor de l'Estat, per 1.459,8 milions 
d'euros. 

- Altres préstecs rebuts de l'Estat, per 33,6 milions d'euros. 

- Préstecs assumits de les universitats, 241,7 milions d'euros, que 
comprenen 6,1 milions d'euros assumits en 2014 i 235,6 milions 
d'euros comptabilitzats el 2015. 

En el quadre 52, elaborat per aquesta Sindicatura a partir de la 
informació del balanç i l'estat de la memòria, es mostra el desglossament 
de l'endeutament financer de la Generalitat per tipus de deute i 
operacions, anys de venciment i capitals pendents a llarg i curt termini. 
Cal tenir en compte que en el quadre 52 s'ha inclòs en el curt termini el 
deute de 0,4 milions d'euros assumit durant 2015 que en el balanç 
(quadre 50) figura inadequadament en el llarg termini. 

 



 

   

Quadre 52: Desglosament de l'endeutament 

DEUTE FINANCER 31-12-2015 
DATA 

VENCIMENT 
CAPITAL PENDENT 

LLARG TERMINI CURT TERMINI 
Deute públic   715,0 1.250,0 

Col·locació privada 05 Deutsche 22/07/2020 100,0 - 
Col·locació privada 06 Fortis 24/02/2016 - 100,0 
Eurobons 2006 02/11/2016 - 950,0 
Eurobons 2010 17/03/2020 400,0 - 
Col·locació privada 10 Biis 09/04/2017 50,0 - 
Col·locació privada 10 RBS 28/04/2028 25,0 - 
Col·locació privada 10 C. Madrid 30/11/2032 70,0 - 
Col·locació privada 10 M-Stanley 30/07/2020 10,0 - 
Col·locació privada 10 Goldman 03/09/2017 30,0 - 
Col·locació privada 10 RBS/2 22/09/2028 30,0 - 
Col·locació privada 11 BANKIA 22/07/2016 - 200,0 

Préstecs del mecanisme proveïdors 6.429,3 870,5 
Proveïdors 2012 desembre 2022 3.534,8 543,8 
Proveïdors 2012/2 30/07/2023 67,6 2,2 
Proveïdors 2013 juliol 2023 814,3 116.3 
Proveïdors 2013/2 juny 2024 2.012,6 208,2 

Préstecs del FLA i Fons Social   20.887,2 868,6 
FLA 2012 26/10/2023 3.350,8 478,7 
FLA 2013 19/03/2023 2.729,2 389,9 
FLA 2014 31/07/2024 6.057,5 - 
FLA 2015 31/01/2025 8.629,4 - 
Fons Social 2015 31/01/2025 120,3 - 

Préstecs   4.442,9 2.130,0 
Assumits d'ens del sector públic Diversos  2.241,5 136,5 
Schuldschien 1996/2 23/12/2016 - 48,6 
Vereinsbank 2006 10/03/2036 - 34,0 
Helaba 2006 12/04/2021 100,0 - 
Dexia 2008 27/06/2018 300,0 - 
Barclays 2009 23/09/2019 59,0 - 
BEI 2010 27/05/2035 237,5 12,5 
BEI 2014   (FGV) 13/11/2039 40,0 - 
Pastor 2010 25/07/2020 16,0 4,0 
Bankinter 2013 07/06/2016 - 3,7 
València 2013 22/06/2016 - 2,5 
Sabadell 2013 30/04/2015 - - 
Sabadell 2014 30/04/2019 6,6 - 
Sabadell 2014/2 10/06/2019 9,7 - 
Sabadell 2014/3 30/10/2019 3,8 - 
CaixaBank 2013 20/12/2016 - 4,7 
CaixaBank 2014/2 01/07/2024 76,6 - 
CaixaBank 2014/3 01/07/2024 70,0 - 
BBVA 2013 29/11/2016 - 419,0 
BBVA 2014 30/04/2017 4,9 - 
BBVA 2014/2 01/08/2018 40,0 - 
BBVA 2014/3 01/07/2017 12,6 - 
Popular 2013 30/12/2016 - 1,6 
Popular 2014 11/04/2017 4,9 9,5 
Bankia 2014 28/02/2019 70,0 3,0 
Bankia 2014/2 26/03/2017 3,7 - 
Bankia 2014/3 10/04/2019 28,0 - 
Santander 2014 26/09/2019 20,0 - 
Caixabank (Llarg termini CT2014) 28/02/2019 240,0 - 
BBVA  (Llarg termini CT2014) 28/02/2019 157,0 - 
BANKIA (Llarg termini CT2014) 28/02/2019 177,0 - 
B. Sabadell (Llarg termini CT2014) 27/02/2019 182,0 - 
CAJAMAR (Llarg termini CT2014) 31/12/2019 79,5 - 
B Santander (Llarg termini CT2014) 28/02/2019 175,0 - 
Ibercaja   (Llarg termini CT2014) 28/02/2019 22,0 - 
BANKIA (Llarg termini CT2015) 12/11/2017 48,8 24,4 
CAJAMAR (Llarg termini CT2015) 02/06/2020 16,8 1,2 
Préstecs a curt termini 2016 - 1.424,8 

Altres deutes   1.383,4 603,0 
Operacions de tresoreria 2016 - 182,8 
Préstecs de l'Estat a conselleries Diversos  33,6 - 
Préstecs assumits de les Universitats (IVACE) Diversos  6,1 - 
Pla Inversions Universitats Públiques      Diversos   225,3 10,2 
Liquidacions negatives sistema finançament 2031 1.118,4 341,4 
Interessos meritats no vençuts 2016 - 68,6 

TOTAL DEUTE FINANCER A 31-12-2015 33.857,8 5.722,1 
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Es comenten a continuació els principals moviments del quadre 51, la 
composició detallada dels quals es pot consultar a l'apartat 4G.1 de la 
memòria. 

8.3.1  Deute públic 

El 2015 el deute públic ha tingut una disminució de 1.897,4 milions 
d'euros per les amortitzacions de l'exercici. 

8.3.2 Préstecs a curt termini 

Els préstecs a curt termini han tingut una disminució neta de 413 milions 
d'euros, desglossada en augments per creació de 1.071,1 milions d'euros i 
disminucions per reemborsament de 1.484,1 milions d'euros. En la 
memòria no es desglossen aquests préstecs, que tenen la següent 
composició segons la documentació analitzada: 

Quadre 53: Préstecs a curt termini 

Descripció  
Saldo                   
1-1-15 Augments 

Disminu-
cions 

Saldo                                 
31-12-15 

Operacions de gestió de pagaments 
(Confirming) 

885,2 765,4 -885,2 765,4 

Pòlisses de crèdit programes 864,9 20,8 -511,2 374,5 

Préstecs programes  14,9 284,5 -14,9 284,5 

Pòlisses de crèdit universitats 72,8 0,0 -72,8 0,0 

Assumpció Fundació Ciutat de la Llum 0,0 0,4 0,0 0,4 

Total 1.837,8 1.071,1 -1.484,1 1.424,8 

Les xifres d'augments de les operacions de gestió de pagaments 
(confirming) i de pòlisses de crèdit, corresponen a les operacions que 
s'han convertit en préstecs a curt termini mitjançant la Resolució de l'IVF 
de 31 de desembre de 2015. Pel que fa als préstecs programa, s'han 
formalitzat amb diferents entitats financeres. Respecte a les 
disminucions, cal destacar la cancel·lació de pòlisses de crèdit de les 
universitats públiques que van ser assumides en 2014. 

8.3.3 Préstecs a llarg termini 

En 2015 els préstecs a llarg termini han tingut un increment net de 
7.080,6 milions d'euros, desglossat en augments per 8.841,7 milions 
d'euros i disminucions per 1.761,1 milions d'euros. Pel que fa als 
augments, la distribució per tipus d'operacions és la següent: 
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Quadre 54: Augments de préstecs a llarg termini 

Fonts 
Milions 
d'euros 

FLA 2015 8.629,4 

FS 2015 120,3 

FLA 2014  0,7 

Altres préstecs 91,2 

Total 8.841,7 

Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) 2015 

El 27 de març de 2015 es va formalitzar un contracte de préstec amb l'ICO 
per 7.168,2 milions d'euros fins el 31 de juliol de 2025, amb dos anys de 
carència, i un interès del 0% des de la disposició fins el 31 de gener de 
2016 i del 0,834% a partir d'aquesta data. El 14 de desembre de 2015 es va 
subscriure una addenda per augmentar l'import global màxim fins 
8.639,9 milions d'euros. La destinació d'aquest préstec ha estat el 
següent: 

Quadre 55: FLA 2015 

Trams Adminis-
tració 

SPI Univer-
sitats 

FMI IFA Total 

I Venciments 3.766,2 313,3 11,2 17,9 18,2 4.126,8 

II Liquidacions negatives 91,2 0,0 0,0 0,0 0,0 91,2 

III Interessos 83,8 19,2 2,3 0,5 0,0 105,8 

IV Objectiu 2015 i desv. anys ant. 4.115,4 177,7 0,0 5,6 6,9 4.305,6 

Total 8.056,6 510,2 13,5 24,0 25,1 8.629,4 

El finançament del FLA 2015 ha sigut de 8.629,4 milions d'euros, 8.056,6 
dels quals s'han destinat al pagament de deutes de l'Administració de la 
Generalitat. La resta, 572,8 milions d'euros, s'ha destinat al pagament de 
deutes d'ens del sector públic instrumental (SCI), de les universitats 
públiques, de l'FMI i de l’IFA.  

Fons Social (FS) 2015 

Contracte de préstec formalitzat amb l'ICO el 22 abril 2015 per 120,4 
milions d'euros fins el 31 de gener de 2025, amb dos anys de carència, a 
un tipus d'interès del 0% des de la disposició fins el 31 de gener de 2016 i 
del 0,834% a partir d'aquesta data. S'ha destinat principalment al 
pagament d'obligacions de l'Administració de la Generalitat. 
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8.4  Imputació pressupostària 

Quant als augments de préstecs a llarg termini, en l'estat del deute 
figuren per la quantitat de 8.841,7 milions d'euros, mentre que en el 
capítol 9 del pressupost d'ingressos figuren drets reconeguts per 8.844,3 
milions d'euros. La diferència de 2,6 milions d'euros és un préstec de 
l'Estat que no té la consideració de deute. 

Per la seua banda, les disminucions per amortitzacions o 
reemborsaments de préstecs a llarg termini que figuren en l'estat del 
deute pugen a un total de 1.761,1 milions d'euros, mentre que en el 
pressupost del capítol 9 de despeses figuren obligacions reconegudes per 
1.703,5 milions d'euros. La diferència són reemborsaments compensats 
amb els crèdits de l'IVF per 62,5 milions d'euros i 4,9 milions d'euros 
d'obligacions reconegudes corresponents a l'amortització de préstecs del 
Ministeri no inclosos en l'estat del deute. 

8.5  Operacions de gestió de pagaments (Confirming) 

Es poden consultar en informes anteriors els antecedents sobre aquesta 
modalitat de pagaments. Com a novetat de 2015, s'ha inclòs la 
possibilitat de pagament de subvencions. 

Al tancament de l'exercici 2015 existien remeses d'operacions de gestió 
de pagaments pendents de venciment per un total de 372,1 milions 
d'euros, corresponent 85,3 milions d'euros a proveïdors i 286,8 milions 
d'euros al sector públic valencià. Comptablement, aquests deutes figuren 
dins dels creditors pressupostaris en fase d'ordenació de pagament. 
També hi ha, al tancament de 2015, remeses ajornades pendents de 
venciment per un total de 802,3 milions d'euros, que en el balanç figuren 
comptabilitzats en els comptes de deutes amb entitats de crèdit a curt 
termini. En l'estat del deute, la xifra anterior apareix desglossada en 
765,4 milions d'euros com a préstecs a curt termini (vegeu el quadre 53) i 
36,8 milions d'euros com a operacions de tresoreria (vegeu la pàgina 601 
de la memòria). 

La normativa de comptabilitat pública aplicable no preveu criteris de 
registre per a aquest tipus d'operacions. En l'àmbit privat, el tractament 
comptable de les operacions de gestió de pagaments està recollit en la 
consulta 10 del BOICAC 38, de juny de 1999, que preveu un sistema 
similar a l'utilitzat per la Generalitat. Un procediment comptable 
alternatiu per a les remeses pendents de venciment al tancament de 
l'exercici, consistiria a obtenir de les entitats financeres la informació 
referent als proveïdors que hagen optat pel descompte dels seus crèdits, i 
reclassificar en aquests casos els saldos de creditors pressupostaris a 
deutes amb entitats de crèdit, ja que aquestes tenen la titularitat dels 
crèdits segons els convenis signats. 
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8.6  Avals de la Generalitat 

La informació sobre els avals figura en l'apartat 4G.3 de la memòria 
(pàgina 575). Al tancament de l'exercici 2015 el risc viu per operacions 
avalades puja a 1.825,6 milions d'euros, en el 71,4% dels quals està 
concentrat el sector públic autonòmic. Durant l'exercici 2015 només s'ha 
concedit un aval a l'SGR i per import de 0,2 milions d'euros, derivat del 
contracte de refiançament amb l’SGR. Pel que fa a les cancel·lacions han 
ascendit a 272,2 milions d'euros amb el següent desglossament: 56,9 
milions d'euros pel contracte de l'SGR; 189,3 milions d'euros per 
compliment o finalització; 26 milions d'euros per fallits. La major part 
dels fallits deriven d'operacions del contracte de l'SGR, 25,8 milions 
d'euros; la resta dels fallits corresponen a la Institució Firal Alacantina. 

8.7 Operacions d'intercanvi financer 

Les operacions d'intercanvi financer tenen per objecte cobrir les 
diferències produïdes en el risc de tipus de canvi de divises en les 
operacions en moneda estrangera i dels tipus d'interès. En l'apartat 4H 
de la memòria s'inclou la informació relativa a aquestes operacions. El 
resultat global d'aquestes operacions ha sigut negatiu per 42,6 milions 
d'euros, una major despesa financera que ha estat comptabilitzada en el 
capítol 3 del pressupost i en el compte del resultat econòmic i 
patrimonial. 

8.8 Operacions de tresoreria a curt termini 

Les operacions de tresoreria a curt termini són aquelles que es 
formalitzen amb entitats de crèdit en un termini igual o inferior a un 
any, i que tenen per objecte el finançament dels dèficits transitoris 
produïts en la tresoreria. Al tancament del 2015 mostra un saldo de 182,8 
milions d'euros, que no supera el límit establit en l'article 36 de la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat per a aquest any. Les operacions de 
tresoreria figuren comptabilitzades en el compte 520, "Deutes a curt 
termini amb entitats de crèdit" del balanç, amb un desglossament que 
està detallat en l'apartat 4I.1 de la memòria. 

 



 

 

 

 

 

 

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

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2016 (PAA2016), ha fiscalitzat el 
compliment de la legalitat vigent en matèria de contractació per part de 
l’Administració de la Generalitat durant l’exercici 2015. 

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

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

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ 

La representació dels ens, organismes i entitats del sector públic en 
matèria contractual correspon als òrgans de contractació que, en virtut 
de la norma legal o reglamentària, tinguen atribuïda la facultat de 
celebrar contractes en el seu nom. En l’àmbit de l’Administració de la 
Generalitat, els òrgans de contractació són els consellers, que poden 
delegar o desconcentrar les seues competències i facultats en aquesta 
matèria. 

Per la seua banda, i en qualitat de centre gestor de la comptabilitat 
pública, correspon a la Intervenció General de la Generalitat (IGG) formar 
el Compte General de la Generalitat –entre els documents del qual 
s’inclou el Compte de l’Administració– de manera que expresse la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost i 
dels resultats, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera 
aplicable. 

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

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació 
revisades. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incompliments significatius de la 
legalitat. Quan efectua les dites valoracions del risc, l’auditor té en 
compte el control intern rellevant per garantir el dit compliment, a fi de 
dissenyar els procediments d’auditoria que siguen adequats, en funció 
de les circumstàncies i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre 
l’eficàcia del control intern de l’entitat. 

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

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

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

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

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

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

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

f) Els PCAP estableixen que durant la vigència dels contractes no es 
revisaran els preus per haver-se estimat el possible increment en el 
pressupost de licitació. Això no obstant, el sistema establit inclou 
implícitament una revisió, ja que el preu s’incrementa cada any, i 
no es compleixen els requeriments de procedència, límits i sistema 
establits en l’article 89 del TRLCSP. Expedients números 36, 37, 38, 
39, 40 i 41. 

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

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

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

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

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

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

 Les compres de medicaments i material sanitari han de ser objecte 
d’una gestió contractual ordinària quant a la publicitat, 
procediments i formes d’adjudicació. 

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

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

m) Els pagaments de les factures dels contractes revisats es realitzen, 
en un percentatge important, amb posterioritat al termini establit 
en el TRLCSP. La informació publicada en el portal web de l’IGG 
posa de manifest que els períodes mitjans de pagament a 
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proveïdors durant l’últim trimestre de 2015 han sigut superiors al 
termini legal. 

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

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

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

 En l’Informe sobre el Compte de l’Administració de l’exercici 2015, 
aquesta Sindicatura presenta una anàlisi més detallada sobre els 
comptes 409 i 411 del balanç, així com de la liquidació 
pressupostària dels capítols 2 i 6, i per tant de les conclusions sobre 
el contingut i aspectes comptables dels dits elements dels comptes 
anuals. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l’apartat 4, “Fonaments 
de l’opinió amb excepcions”, l’activitat contractual desenvolupada per 
l’Administració de la Generalitat durant l’exercici 2015 s’ha fet 
conformement, en els aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 
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6. ALTRES QÜESTIONS QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ 

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

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

a) L’activitat contractual representa la tramitació d’expedients 
d’adquisició de béns, subministrament i serveis la imputació 
pressupostària dels quals es reflecteix en els capítols 2 “Despeses 
de funcionament” i 6 “Inversions reals”. Encara que el pressupost 
inicial de 2015 dels capítols 2 i 6 és lleugerament superior a l’inicial 
de 2014, és significativament inferior al definitiu d’aquest any, el 
que posa de manifest la insuficiència de l’assignació pressupostària 
inicial dels crèdits necessaris respecte de les necessitats reals, tal 
com s’ha indicat en tots els informes anteriors d’aquesta 
Sindicatura, i que és especialment significativa en la Conselleria de 
Sanitat, els centres de la qual no disposen, amb caràcter general, de 
crèdits pressupostaris suficients per a atendre la seua activitat 
ordinària. 

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

 L’anàlisi dels expedients de modificacions pressupostàries, i per 
tant de les conclusions sobre la seua tramitació i comptabilització, 
el realitza aquesta Sindicatura en l’Informe sobre el Compte de 
l’Administració de l’exercici 2015. 

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

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

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

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

7. RECOMANACIONS 

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

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

a.1) El pressupost inicial ha de contenir la consignació de crèdits 
suficient i adequada de totes les despeses previsibles i 
ineludibles, calculades de manera realista. 

 En particular, s’ha de dotar la Conselleria de Sanitat dels 
crèdits que s’ajusten a la realitat prevista, de manera que els 
responsables dels diferents centres disposen d’una eina 
fonamental per a la gestió econòmica, la utilitat de la qual 
actualment està desvirtuada pels desfasaments existents, que 
dificulten l’aplicació dels principis de legalitat, economia, 
eficiència i eficàcia. 

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

a.3) En relació amb els contractes menors: 

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

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

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

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

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

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

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

a.10) A més de les mencions establides reglamentàriament (article 
71 de l’RGLCAP), el document de formalització del contracte ha 
de contenir tots aquells aspectes que per la seua 
transcendència puguen afectar-ne l’execució, com ara les 
característiques de la prestació que s’hagen tingut en compte 
en la valoració dels criteris d’adjudicació (especialment les 
millores) i un desglossament adequat dels preus unitaris 
aplicats, entre d’altres. 

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

a.12) La Llei 15/2010 estableix per a les societats l’obligació de 
publicar en la memòria dels comptes anuals la informació 
sobre terminis de pagament a proveïdors, qüestió que ha sigut 
desenvolupada per resolucions de l’ICAV de 29 de desembre 



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

102 

de 2010 i 29 de gener de 2016. Si bé aquesta disposició no es 
obligatòria per a les administracions públiques subjectes al 
PGCP, es recomana aplicar-la en la memòria del Compte de 
l’Administració. 

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

b) La recomanació següent deriva d’aquesta fiscalització: 

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

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

General/pressupostària 

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

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

- Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, Gestió 
Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat. 

-  Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la 
Generalitat, que aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de 
la Generalitat (TRLHPG).  

Comptabilitat 

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

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

Contractació 

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

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

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i les seues 
modificacions posteriors, principalment per la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 
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- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. Fins que s’aprove el desplegament reglamentari de la 
nova Llei, continuarà en vigor, mentre no s’opose als preceptes 
legals. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat 
Valenciana, i es regulen els registres oficials de contractes i de 
contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana. 

- Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es dicten les normes de 
funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat (ROCG). 

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

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

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

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

1. Informació pressupostària de l’exercici 2015 

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

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

Quadre 1: Pressupost de despeses 

Capítols de despeses 2014 
Inicial 

2014 
Definitiu 

2015 
Inicial 

Variació  
In/def 

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

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

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

Els capítols 2 i 6 van representar el 25,5% del pressupost definitiu de 
despeses del Compte de l’Administració de l’exercici 2014, percentatges 
que baixa fins al 19,0% en termes de pressupostos inicials de l’exercici 
2015. Això no obstant, s’ha d’advertir que, encara que el pressupost 
inicial de 2015 dels capítols 2 i 6 és lleugerament superior a l’inicial de 
2014, és significativament inferior al definitiu del dit any. Aquest fet posa 
de manifest la possible insuficiència de l’assignació pressupostària 
inicial dels crèdits necessaris respecte de les necessitats reals, tal com 
s’ha indicat en tots els informes anteriors d’aquesta Sindicatura, Això és 
especialment important en la Conselleria de Sanitat, els centres de la 
qual no disposen, amb caràcter general, de crèdits pressupostaris 
suficients per a atendre la seua activitat ordinària. 

En l’anàlisi de l’execució pressupostària dels capítols 2 i 6 és important la 
informació que es deriva de les modificacions pressupostàries 
realitzades i de les operacions que a la fi d’exercici han quedat pendents 
d’imputació al pressupost i que es reflecteixen en el passiu del balanç, 
comptes 409 i 411. 

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

Capítols  Modif. 
crèdit 

Pressup. 
definitiu 

Oblig. 
reconeg. Modif. Exec. 

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

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

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

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

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

Com en l’exercici anterior, durant 2015 s’han practicat modificacions 
pressupostàries en els capítols 2 i 6 de despeses molt significatives i han 
incrementat les dotacions dels dos capítols en un 51,4%. Després de les 
modificacions, el pressupost definitiu dels capítols 2 i 6 se situa en 
4.953,0 milions d’euros, un 5,0% inferior al de 2014, i que representa el 
24,9% del total del Compte de l’Administració. 

L’anàlisi dels expedients de modificacions pressupostàries, i per tant de 
les conclusions sobre la seua tramitació i comptabilització, el realitza 
aquesta Sindicatura en l’Informe sobre el Compte de l’Administració de 
l’exercici 2015. No obstant això, és important recordar que durant 2014, 
tal com va posar de manifest la Sindicatura en l’Informe, la major part de 
les modificacions es van destinar a dotar crèdits per a despeses que 
havien sigut realitzades sense consignació pressupostària. 

Pel que fa a això, cal assenyalar que les obligacions que deriven de 
despeses sense consignació pressupostària, a més d’incidir en 
l’estabilitat pressupostària, representen incompliments de la normativa 
aplicable, principalment de l’LHPSPIS, en adquirir-se sense dotació 
pressupostària, i del TRLCSP, per prescindir-se del procediment de 
contractació establit. 

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

En aquest sentit, la disposició transitòria segona de l’LHPSPIS estableix 
que, mentre no s’aprove l’adaptació del PGCPG al que disposa la Llei 
esmentada, el Compte de l’Administració es continuarà ajustant al Pla 
aprovat el 16 de juliol de 2001. 
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2. Subministrament d’informació contractual 

2.1 Al registre Oficial de Contractes de la Generalitat 

Les obligacions legals de subministrament d’informació relativa a 
l’activitat contractual contingudes en l’article 333 del TRLCSP, pel que fa 
al Registre de Contractes del Sector Públic, han sigut desenvolupades en 
la Generalitat mitjançant el Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern 
Valencià, pel qual es va crear el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat, i l’Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament 
i comunicació de dades al dit Registre. Les dades dels contractes que 
s’han de comunicar per a inscriure-les en el ROCG figuren detalladament 
en l’annex de l’Ordre 11/2013. 

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

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

2.2 A la Sindicatura de Comptes 

Mitjançant Acord de 13 de setembre de 2013 del Consell de la Sindicatura 
de Comptes es va aprovar la Instrucció relativa al subministrament 
d’Informació sobre la contractació de les entitats del sector públic 
valencià, que regula les corresponents a les relacions anuals i als 
contractes de l’article 29 del TRLCSP. Aquesta Instrucció ha sigut 
derogada per l’aprovada mitjançant Acord de 14 de gener de 2016 de 
l’òrgan esmentat adés. 
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3. Contractes formalitzats en l’exercici 2015 

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

Quadre 3: Contractació per conselleries i tipus 

Conselleria 
Obres Serveis Subministraments Altres  Totals 

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

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

Justícia, 
Administració 
Pública, … 

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

Habitatge, 
Obres 
Públiques … 

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

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

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

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

Agricultura, 
Medi Ambient, 
… 

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

Igualtat i 
Polítiques 
Inclusives 

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

Transparència, 
Responsabilitat 
Social, … 

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

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

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

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

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

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

Quadre 4. Contractació per conselleries i procediments 

Conselleria 
Obert Negociat Altres (1) Totals 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Revisió dels expedients de contractació 

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

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

Quadre 5. Mostra de contractes revisats 

Núm. Conselleria Objecte Cap. Tipus Mod. Import 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Serv. AM 1,3 

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

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

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

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

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

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

2 Serv. O 1,1 

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

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

30 Hosp Gral. 
Alacant  

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

31 Hosp. Gral 
Alacant 

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

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

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

2 Serv. O 4,4 

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

2 Subm. NSP 0,4 

35 Agricultura 

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

2 Serv. O 0,8 

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

2 Serv. O 8,1 

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

2 Serv. O 9,3 

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

2 Serv. O 8,8 

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

2 Serv. O 3,4 

40 Igualtat 

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

2 Serv. O 5,6 

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

2 GSP O 1,5 

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

Quadre 6: Contractes fiscalitzats per tipus i sistemes 

Per tipus/per sistemes 
 

Formalitzats Fiscalitzats 

Nombre Import  Nombre Import  

Obres 69 53,9 9 21,2 

Subministraments 536 190,3 11 48,0 

Serveis 327 173,0 20 60,0 

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

Altres 10 0,2 0 0 

Total per tipus 952 419,9 41 130,7 

Obert 543 282,4 29 84,7 

Procediment negociat 256 37,5 8 20,9 

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

Total per sistemes 952 419,9 41 130,7 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i la 
comptabilització adequada de la despesa.  

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

4.2 Contractes menors celebrats durant 2015 

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

4.3 Contractes formalitzats en exercicis anteriors 

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

Expedient 
Proced. 
adjudic 

Objecte O.R. 
2015  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1 Subministrament d’informació contractual 

L’article 4.1 de l’Ordre 11/2013 estableix que el termini màxim per a 
comunicar les dades serà de quinze dies hàbils des del següent al de la 
formalització del contracte o de les incidències, en els casos en què 
aquella siga preceptiva. 

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

La revisió del compliment del termini de comunicació dels contractes 
esmentats es resumeix en el quadre següent: 
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Quadre 8: Terminis de comunicació 

Terminis Contractes % 

En el termini de 15 dies 163 17,1% 

Entre 16 i 30 dies 179 18,8% 

Entre 31 i 90 dies 274 28,8% 

Entre 91 i 180 dies 213 22,4% 

Entre 181 i 365 dies 123 12,9% 

Total 952 100,0% 

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

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

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

5.2 Perfil de contractant 

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

5.3 Contractes formalitzats en 2015 

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

Observacions comunes a diversos contractes 

a) La fórmula utilitzada per valorar les ofertes econòmiques (en la fase 
de determinació del proveïdor) no permet, d’una manera raonable, 
que la importància relativa concedida en el plec a l’oferta 
econòmica, pel que fa als altres criteris de valoració previstos, siga 
totalment efectiva, tal com requereix l’article 150 del TRLCSP, si bé 
en la pràctica aquesta circumstància podrà tenir o no un efecte 
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distorsionador en la valoració final, en funció de les circumstàncies 
de cada contracte. Expedients números 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 27, 30, 31, 35, 36, 39, 40 i 41. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Observacions específiques 

Expedient número 1 

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

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

Expedient número 2 

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

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

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

Expedient número 4 

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

Expedient número 7 

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

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

Expedient número 11 

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

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

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

Expedient número 12 

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

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

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

Expedient número 13 

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

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

Expedient número 16 

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

  



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

118 

Expedient número 17 

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

Expedient número 18 

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

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

Expedient número 19 

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

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

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

Expedient número 20 

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

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

Expedient número 22 

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

  



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

119 

Expedient número 24 

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

Expedient número 26 

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

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

Expedient número 27 

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

Expedient número 29 

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

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

Expedient número 30 

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

Expedient número 31 

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

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

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

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

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

Expedient número 35 

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

Expedient número 36 

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

Expedient número 37 

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

Expedient número 40 

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

Expedient número 41 

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

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

5.4 Seguiment de contractes formalitzats en exercicis anteriors 

Liquidacions dels contractes d’assistència sanitària integral 

L’objecte de la revisió ha sigut verificar el compliment de presentar 
liquidacions anuals d’acord amb el que s’estipula en els contractes i en 
els PCAP, i a tal efecte s’ha sol·licitat la informació corresponent a la 
Conselleria de Sanitat. 

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

Quadre 9: Liquidacions pendents d’aprovació o en tràmit 

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

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

5.5 Contractes menors 

 Regulació i informació disponible 

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

- L’Ordre 11/2013, que disposa l’obligació de comunicar al ROCG els 
contractes d’obres i de concessió d’obres d’imports iguals o 
superiors a 9.000 euros i de la resta de contractes iguals o superiors 
a 3.000 euros. 
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- La Llei 5/2013, que estableix l’obligació de sol·licitar tres 
pressupostos per als contractes menors d’obres d’import igual o 
superior a 30.000 euros i per a tots els restants d’import igual o 
superior a 6.000 euros, i d’adjudicar-los al de menor preu. 

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

Quadre 10: Contractes menors 

Conselleria 
Obres Serveis Sumin. Altres  Totals 

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

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

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

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

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

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

Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural 

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

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

Transparència, 
Responsabilitat Social, 
Participació i Cooperació 

0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 

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

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

Per tal d’interpretar adequadament les dades anteriors és important 
considerar, tal com s’ha indicat en apartats anteriors, que les dades que 
figuren en el ROGC no són fiables ni completes, ja que les proves 
realitzades han posat de manifest que els centres gestors no 
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comuniquen al Registre esmentat tots els contractes menors susceptibles 
d’inscripció. 

La revisió dels contractes menors s’ha realitzat, com en exercicis 
anteriors, en una mostra de centres, que han sigut tres hospitals 
dependents de la Conselleria de Sanitat i dues conselleries. 

 Revisió en hospitals 

Els tres hospitals seleccionats per a revisió han sigut: 

- Hospital de la Plana de Vila-real 

- Hospital General d’Elx 

- Hospital Arnau de Vilanova 

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

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

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

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

 Revisió en les conselleries 

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

- Igualtat i Polítiques Inclusives 

- Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 

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

5.6 Morositat en les operacions comercials 

La revisió del compliment per l’Administració de la Generalitat de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, i les seues 
modificacions posteriors, principalment per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
ha posat de manifest els aspectes importants següents: 

Pel que fa al termini de pagament establit en l’article 216.4 del TRLCSP, 
s’ha incomplit en un percentatge important de les operacions revisades, 
tal com s’ha indicat en l’apartat 5.3 h) anterior. 

L’IGG, en compliment del que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de 
juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà 
de pagament a proveïdors de les administracions públiques, publica en el 
seu portal web la informació relativa als períodes mitjans de pagament 
mensuals, des de setembre de 2014, tant els globals de la Comunitat 
Valenciana com els individuals de cada entitat. 

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

Quadre 11: Període mitjà de pagament (PMP) 

Administració de la G. Octubre Novembre Desembre 

PMP 2014 85,03 97,01 85,62 

PMP 2015 82,21 90,51 79,75 

 
Font: portal de la IGG 

L’anàlisi de les dades del quadre anterior posa de manifest que els 
períodes mitjans de pagament a proveïdors de l’Administració de la 
Generalitat són molt superiors al termini de pagament previst en l’article 
216.4 del TRLCSP, si bé aquests períodes han disminuït en l’últim 
trimestre de 2015 respecte al de 2014. 



 

 

 

 

 

 

III. DESPESES DE PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA GENERALITAT 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en el Programa Anual d’Actuació de 2016, ha fiscalitzat el capítol 1 de 
despeses de personal del pressupost de despeses del Compte de 
l’Administració de la Generalitat de 2015. Com a part de la fiscalització, 
hem planificat i executat una revisió de compliment per a emetre una 
conclusió de seguretat limitada sobre si la gestió del personal s’ha 
realitzat conformement a les normes aplicables. També hem auditat els 
controls interns existents en els procediments de gestió del personal 
docent –manuals i automatitzats– i de la nòmina, per a emetre una 
conclusió de seguretat limitada sobre la seua eficàcia. 

Les despeses de personal al servei de l’Administració representen la 
despesa més important de la Generalitat. En 2015 apleguen la despesa de 
150.787 perceptors de nòmina i les seues obligacions reconegudes han 
sigut de 5.150,7 milions d’euros. Aquesta xifra representa 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) de l’exercici. En l’apèndix 1 es 
mostra l’execució pressupostària pel que fa als articles, i una altra 
informació relacionada. 

És especialment complexa la gestió d’un volum tan elevat d’empleats 
públics amb diferents característiques juridicoadministratives 
(funcionaris, estatutaris sanitaris, personal de justícia, docents, interins, 
substituts, eventuals, laborals, etc.). Aquesta tasca té el suport de 
diversos sistemes informatitzats d’acord amb el volum i complexitat que 
fa al cas. Bàsicament hi ha quatre sistemes de gestió del personal i dos 
de nòmines distints que afecten diversos àmbits de la funció pública, 
amb diferents característiques, tant quant a normativa i procediment 
com quant a tecnologia (vegeu l’apèndix 1). 

Per acabar, cal recordar que el Programa Anual d'Actuació de 2016 de la 
Sindicatura de Comptes també preveu realitzar una fiscalització de 
regularitat del Compte de l'Administració de l'exercici de 2015, i per això 
és recomanable la lectura conjunta dels informes resultants de les dues 
fiscalitzacions. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT 

D’acord amb la normativa, la responsabilitat de la gestió de la nòmina 
del personal no sanitari correspon a la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic, específicament a la Direcció General de Recursos Humans 
(DGRH) i a la Direcció General de Pressupostos (DGP). La Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública gestiona la nòmina del personal sanitari. 
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La gestió del personal docent és responsabilitat dels òrgans de direcció 
de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports (CEICD). 

La gestió de les aplicacions i els actius informàtics que suporten la gestió 
del personal no sanitari i de la seua nòmina correspon a la Direcció 
General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC). 

Per la seua banda, la Intervenció General de la Generalitat (IGG) –en la 
seua qualitat de centre gestor de la comptabilitat pública– és responsable 
d’elaborar el Compte de l’Administració de la Generalitat. El Compte 
corresponent a 2015 va ser presentat a la Sindicatura de Comptes el 29 de 
juny de 2016, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

Els distints òrgans de direcció de les conselleries i la IGG han de garantir 
que les activitats de gestió de personal, les operacions pressupostàries i 
la informació reflectides en els comptes anuals són conformes amb les 
normes aplicables. Així mateix han d’establir els sistemes de control 
intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat i per a permetre 
la preparació i presentació de comptes anuals lliures d’incorrecció 
material, deguda a frau o error. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió, 
basada en la fiscalització efectuada, sobre la raonabilitat de les despeses 
de personal comptabilitzades en el capítol 1 de l’estat de liquidació del 
pressupost de despeses del Compte de l’Administració de la Generalitat 
de 2015, formular conclusions sobre el compliment de la normativa 
aplicable en la gestió del personal i sobre l’eficàcia del sistema de control 
intern implantant per a la gestió del personal docent i de la nòmina. 

Per a fer-ho, hem portat a terme el treball conformement amb els 
Principis fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control 
extern i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell 
de la Sindicatura, recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura 
de Comptes. Els dits principis exigeixen que la Sindicatura complisca els 
requeriments d’ètica, com també planificar i executar la fiscalització a fi 
d’obtenir una seguretat raonable que el capítol 1 de despeses de personal 
del Compte de l’Administració de l’exercici 2015 està lliure 
d’incorreccions materials. S’hi uneix l’objectiu d’obtenir una seguretat 
limitada que la gestió ha sigut conforme, en tots els aspectes 
significatius, amb la normativa aplicable, i també sobre l’eficàcia del 
sistema de control intern en els procediments de gestió del personal 
docent i de la nòmina. 

Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per a obtenir 
evidència d’auditoria pel que fa als objectius indicats. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l’auditor, incloent-hi la valoració dels 
riscos d’incorrecció material deguda a frau o error. A l’hora d’efectuar 
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aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern 
rellevant per a la preparació i presentació fidel de la comptabilització de 
les despeses de personal, a fi de dissenyar procediments d’auditoria que 
siguen adequats en funció de les circumstàncies. 

A causa de la importància de les despeses de personal registrades en el 
capítol 1 del pressupost de la Generalitat i a la complexitat de la seua 
gestió, la fiscalització que anualment realitza la Sindicatura inclou, a 
més de proves de caràcter general, la realització d’una sèrie de 
procediments detallats sobre una base rotatòria. D’acord amb el pla 
establit, en aquest Informe s’han revisat exhaustivament els 
procediments de gestió de personal docent (que representa un 
percentatge significatiu del total) i les seues nòmines. S’ha inclòs també 
l’anàlisi dels controls interns existents, amb èmfasi particular en la 
gestió del personal temporal. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió 
d’auditoria financera i les conclusions sobre el compliment de la 
legalitat, com també sobre l’eficàcia del control intern en els 
procediments de gestió del personal docent. 

4. AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Opinió 

En la nostra opinió, el capítol 1 de despeses de personal de l’estat de 
liquidació del pressupost del Compte de l’Administració de la Generalitat 
de 2015 s’ha preparat, en tots els aspectes significatius, conformement 
amb el marc normatiu d’informació financera i pressupostària que és 
d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que 
s’hi contenen. 

4.2 Altres qüestions que no afecten l’opinió 

En el curs de la fiscalització hem detectat una sèrie de fets que, encara 
que no tenen la importància relativa suficient per a afectar la nostra 
opinió d’auditoria financera, considerem convenient informar-ne en 
aquest apartat. 

a) La fiscalització realitzada ha posat de manifest el següent: 

- En 2015 s’han comptabilitzat despeses de personal de 2014 per 
import de 30,1 milions d’euros, corresponents a les nòmines 
de personal substitut i d’atenció continuada dels Programes 
d’Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat (PASCS); 
així com 70,5 milions d’euros de les quotes de la Seguretat 
Social a càrrec de la Generalitat, corresponents també als 
PASCS de novembre i desembre de 2014. 
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- No s’han comptabilitzat despeses en concepte de la nòmina de 
substituts i atenció continuada dels PASCS de 2015 per import 
de 32,2 milions d’euros, ni la Seguretat Social a càrrec de la 
Generalitat corresponents a novembre i desembre per import 
de 73,2 milions d’euros dels PASCS, pagat tot això en 2016. 

 L’efecte net d’aquestes incidències sobre el resultat 
economicopatrimonial és de 4,8 milions d’euros de despesa 
addicional en 2015 i els comptes per pagar del balanç a 31 de 
desembre de 2015 estan infravalorats en 105,4 milions d’euros. 

b) La Llei 8/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
per a l’exercici 2015, establia en la seua disposició addicional vint-i-
vuitena, que “només tindrà dret a la percepció del component 
retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització 
d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament el 
personal docent que té la condició de funcionari de carrera”. En 
termes idèntics es pronunciava la Llei de Pressupostos per a 2016. 

 No obstant això, funcionaris interins han sol·licitat que se’ls 
abonara aquest component retributiu, els denominats “sexennis”. 
Encara que la CEICE els els denegava –basant-se en la norma 
esmentada–, la resolució dels recursos interposats davant els 
tribunals de Justícia ha donat la raó als recurrents, reconeixent el 
seu dret al cobrament de “sexennis” i ha obligat la Generalitat a 
pagar-los. La memòria del Compte de l’Administració no informa 
sobre aquesta qüestió, ni ofereix una estimació del risc contingent 
que representen els sexennis meritats a 31 de desembre de 2015, 
que pogueren reconéixer els tribunals. 

 El projecte de Llei de Pressupostos per a 2017, en la seua disposició 
addicional vint-i-dosena recull finalment aquest dret als interins 
docents. La CEICE ens ha informat que s’estima el cost per a 2017 en 
6 milions d’euros i s’han inclòs els crèdits pressupostaris necessaris 
en el projecte de Llei. Dita estimació correspon al reconeixement, a 
partir de maig, del primer sexenni per a tots els interins que poden 
tenir dret a percebre’l. 

c) Les despeses de personal estan sobrevalorades en 0,8 milions 
d’euros a causa d’errors en la nòmina no resolts comptablement en 
l’exercici. 

 Hem detectat un cas en el qual, per error, es va incloure en la 
nòmina d’octubre de 2015 d’un funcionari docent un complement 
per endarreriments de sexennis per import inadequat de 828.611 
euros, que després de les retencions per IRPF i la resta de conceptes 
es va traduir en el pagament d’una nòmina líquida de 451.637 euros 
d’excés. Això no obstant, l’error no va ser detectat per cap control 
(ni en personal, nòmines, intervenció o tresoreria) ni es va impedir 
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pagar-lo. Afortunadament, el funcionari víctima de l’error ho va 
comunicar i va reintegrar l’excés el 4 de novembre de 2015. 

 Això no obstant, comptablement no es va ajustar la despesa i, per 
tant, les despeses de personal de l’exercici 2015 estan 
sobrevalorades en la quantitat indicada. 

5. FISCALITZACIÓ DE COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

5.1 Conclusions 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2015 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió del personal docent: 

a) L’Acord de 24 d’agost de 2012, del Consell –pel qual es determinen 
els extrems addicionals que ha de comprovar la Intervenció en 
l’exercici de la fiscalització de la despesa–, en el seu apartat tercer 
A) estableix requisits addicionals en la fiscalització prèvia 
d’expedients de creació o modificació de llocs de treball. La revisió 
realitzada ha posat de manifest que no es porta a terme la 
fiscalització prèvia dels expedients de creació o modificació de llocs 
de treball docents. 

b) En la revisió d’una mostra d’expedients personals s’ha observat que 
un percentatge elevat no contenia tota la documentació requerida 
per la normativa. La mancança es refereix principalment a 
documentació relativa a les diverses incidències administratives, 
que en el cas del personal docent són molt nombroses. Això, unit a 
l’elevat nombre de docents (més de 60.000 perceptors de nòmina en 
2015) i en el reduït nombre de funcionaris que gestionen aquestes 
matèries en les direccions territorials de la CEICD, fa que en la 
pràctica s’haja adoptat el criteri de no arxivar en l’expedient en 
paper determinats documents que es registren en REGPER. Això no 
obstant, aquest sistema no s’ajusta al que es preveu en la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

c) Els òrgans de direcció de les conselleries són els responsables del 
tractament dels seus fitxers amb dades de caràcter personal (tant 
automatitzats com no automatitzats) i també de mantenir 
actualitzat el Document de Seguretat de la Conselleria. No consta 
que s’hagen realitzat auditories de protecció de dades amb la 
periodicitat que estableix l’article 96 del Reial Decret 1720/2007, de 
21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de l’LOPD. Addicionalment, s’ha posat de 
manifest que el Document de Seguretat de la CEICD no està 
actualitzat. 
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6. AUDITORIA DELS PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DEL PERSONAL DOCENT I 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERN 

6.1 Conclusions i recomanacions 

Com a resultat de la revisió efectuada, 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 disponibilitat del sistema de 
gestió del personal docent. A causa de la transcendència d’aquestes 
debilitats, els òrgans de govern de la Generalitat s’han de comprometre 
de manera clara i decidida a esmenar-les. 

Les debilitats materials de control intern observades i les recomanacions 
pertinents adreçades a esmenar-les a millorar la gestió es refereixen a: 

a) Presenten una sèrie de deficiències importants tant la informació 
generada per l’aplicació de gestió del personal docent (REGPER) per 
al reconeixement de sexennis, com la interfície per a incorporar-los 
a la nòmina mitjançant l’aplicació SIGNO i el seu control. 

 En primer lloc hem verificat en les tres direccions territorials de la 
CEICD que la informació sobre sexennis generada per REGPER no és 
fiable, el que obliga el personal d’aquestes direccions a realitzar una 
revisió exhaustiva de les llistes que emet REGPER per a efectuar 
totes les correccions necessàries. Una vegada revisats i esmenades 
les dades es genera un fitxer electrònic que es remet al 
departament de nòmines per a incorporar-lo a SIGNO. 

 El procediment de revisió i depuració de la informació requereix 
molts recursos humans, que són escassos en les direccions 
territorials. A més, el risc d’errors o irregularitats és alt, atés que tot 
el control recau en aquestes revisions manuals massives. En 
conseqüència, es redueix l’eficàcia i l’eficiència del procés. 

 Addicionalment, no hi ha limitacions automàtiques en SIGNO a les 
quantitats que es puguen registrar i pagar per determinats 
conceptes (per sexennis o triennis, per exemple) o per a un nòmina 
individual. Aquesta circumstància, juntament amb l’absència de 
controls efectius posteriors en la Intervenció o en la Tresoreria, 
representa un risc alt que es puguen produir altres errors humans 
com l’indicat en l’apartat 4.2c) (de 828.611 euros). Si aquests errors 
foren de quantia inferior, seria encara més probable que passaren 
desapercebuts. 

 Per tot això, recomanem que s’establisquen controls automàtics en 
SIGNO que impedisquen registrar i pagar conceptes retributius i 
nòmines per damunt dels límits raonables que s’establisquen. 
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 En al·legacions la DGTIC ha informat que, després d’ocórrer la 
incidència comentada en aquest apartat, en novembre de 2015 es 
va implantar un control que permet verificar les nòmines superiors 
a 5.000 euros abans que es paguen. 

b) La falta d’interfícies automàtiques que connecten l’aplicació de 
REGPER i la de nòmina fa que qualsevol modificació en els llocs o en 
les condicions retributives que s’introduïsquen o calculen en 
REGPER han de ser introduïdes mitjançant una interfície manual o 
amb un component manual elevat, en PAN-SIGNO. És a dir, de 
vegades s’ha de transmetre la informació en format paper entre 
diferents dependències de la Conselleria i una mateixa dada s’ha 
d’introduir manualment diverses vegades en les aplicacions. En 
altres, encara que el procés es realitze mitjançant la transmissió 
d’un fitxer electrònic, té un component de participació humana 
molt elevat, fet que genera ineficiències en el treball, costos 
evitables i que augmenta significativament el risc d’errors o 
irregularitats, de falta de seguretat i d’integritat de la informació. 

 En la direcció territorial i en la Intervenció d’Alacant han establit 
controls d’integritat sobre la informació transferida per les 
interfícies, que ofereix una garantia addicional pel que fa a altres 
províncies. 

 Recomanem al Servei d’Informàtica per a la Gestió Educativa, en 
coordinació i col·laboració amb el personal responsable de 
l’aplicació SIGNO (tots els quals pertanyents a la DGTIC), considerar 
la creació d’una interfície automatitzada entre les aplicacions 
REGPER i SIGNO; o en el seu defecte, implantar controls automàtics 
d’integritat sobre la interfície utilitzada actualment. 

c) L’aplicació REGPER presta un servei fonamental de suport a la gestió 
del personal docent. Això no obstant, presenta una sèrie de 
mancances que no afavoreixen una gestió adequada i fluida en una 
àrea que per la seua naturalesa és d’una gran complexitat i amb un 
volum elevat d’activitat. Entre les dites insuficiències podem 
destacar: 

- No està integrada amb l’aplicació de nòmina (signo) i les 
interfícies no automatitzades representen un risc alt pel que fa 
a la integritat, disponibilitat i seguretat de la informació. 

- Hem verificat que la tramitació de sexennis té diverses 
inconsistències internes quan a les dades registrades (per 
exemple, dates incoherents dins d’un mateix expedient, ja que 
REGPER no té controls en el camp de dates), sense controls de 
raonabilitat, que obliguen a fer controls manuals exhaustius 
de la informació, que no sempre es fan. 
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- Actualment, és poc intuïtiva i no ha existit una coordinació 
adequada entre serveis centrals, direccions territorials i DGTIC 
per a incorporar noves funcionalitats que milloren el servei 
prestat als funcionaris. 

 En conseqüència, recomanem als òrgans responsables de la gestió 
de personal de la CEICD que, en coordinació amb les direccions 
territorials i la DGTIC que, analitzen les deficiències que s’indiquen 
en els diferents apartats d’aquest Informe. Així mateix, suggerim 
que adapten tant els procediments com REGPER a les necessitats 
actuals de la Conselleria i als requeriments d’una administració 
moderna i interoperable, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, que estableix el principi de “digital per defecte”. 

d) Dins de l’activitat de gestió de llocs docents en la CEICDE i en les 
seues direccions territorials, l’adjudicació de places es produeix, 
bàsicament, per un dels procediments següents: 

- Concurs de trasllats entre funcionaris de carrera (normalment, 
una vegada a l’any). 

- Comissions de serveis entre funcionaris de carrera 
(normalment, una vegada a l’any). 

- Adjudicacions contínues en règim d’interinitat (normalment, 
dos vegades a la setmana). 

- Adjudicacions de llocs de difícil cobertura en règim 
d’interinitat o d’adjudicacions exprés (Normalment una 
vegada a la setmana). 

 Cadascun és un procediment amb participació massiva que, encara 
que tenen un grau d’informatització alt, encara exigeixen setmana 
a setmana un desplegament important de recursos humans per a 
gestionar-los, amb elevats volums de paper. 

 A més els canvis periòdics normatius exigeixen de manera urgent 
canvis en els sistemes d’informació per gestionar les adjudicacions, 
el que provoca que s’endarrerisquen possibles millores en aspectes 
de la gestió purament adminsitrativa d’aquestes adjudicacions. Un 
exemple de retard a l’hora d’escometre millores importants es 
reflecteix en aquest Informe pel que fa als expedients de personal i 
les interfícies. 

 Per tant, recomanem que es dote dels mitjans humans i materials 
necessaris per a automatitzar al màxim la gestió dels processos 
massius d’adjudicacions de places docents, de manera que s’agilite 
la gestió d’aquests processos per als docents, es millore l’eficàcia 
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dels serveis administratius de la CEICD i s’avance en la implantació 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

e) La inexistència d’un arxiu electrònic d’expedients de personal i/o 
d’un sistema de documentació digital integrat amb REGPER que 
atenga les exigències legals necessàries perquè tinga validesa a tots 
els efectes obliga a la necessària manipulació de documentació en 
suport físic, en paper. Això no obstant, els expedients físics no 
estan ni complets ni actualitzats, ja que determinada documentació 
es manté en altres arxius físics o en REGPER. 

 Tenint en consideració les nombroses incidències administratives 
que afecten el personal docent, juntament al seu nombre tan elevat 
(més de 60.000 perceptors de nòmina en 2015) i a l’escassesa de 
funcionaris que gestionen aquestes matèries en les direccions 
territorials de la CEICD, fa que en la pràctica s’haja adoptat el criteri 
de no arxivar en l’expedient en paper determinats tràmits que 
queden registrats en REGPER. No obstant això, el consum de grans 
quantitats de paper no s’evita i tampoc el cost de la seua 
manipulació pels funcionaris de les direccions territorials, que hi 
dediquen un volum important de temps. A més, aquesta manera 
d’actuar implica en la pràctica l’absència d’un arxiu complet 
homogeni, ja que una part de la informació es troba en paper, 
mentre que una altra està digitalitzada. 

 Recomanem que per a accelerar la solució d’aquesta situació 
atípica, la CEICD i la DGTIC adopten mesures urgents per implantar 
els expedients de personal electrònics. Aquest fet donaria un 
compliment adequat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
i redundaria en una millora notable en l’eficiència de la gestió en 
les direccions territorials, amb un estalvi important de temps i de 
paper. Així mateix reduiria molèsties per als docents, que han de 
presentar reiteradament molts documents de què ja disposa la 
CEICD. 

f) No estan formalitzats per escrits els procediments per efectuar les 
altes, baixes i modificacions dels usuaris en el domini de la xarxa 
de la Conselleria i en l’aplicació REGPER. La CEICD no realitza una 
revisió periòdica dels usuaris donats d’alta, ni comunica al Servei 
de Sistemes i Producció (gestió del domini) i al Servei d’Informàtica 
per a la Gestió Educativa (gestió de REGPER) amb la regularitat 
necessària quins usuaris ja no haurien de continuar tenint 
permisos d’accés, ni les modificacions dels perfils d’accés per 
canvis de lloc de treball. 

 Aquesta situació implica un risc alt d’accessos no autoritzats a les 
aplicacions i a les dades. També podria comprometre l’eficàcia 
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d’una segregació adequada de funcions en els processos de gestió, 
en el cas que no s’actualitzen els permisos d’accés d’acord amb els 
canvis de lloc o funcions. 

 Recomanem elaborar i aprovar formalment un procediment de 
gestió d’usuaris que preveja: 

- Implicar els responsables dels diferents departaments de la 
CEICD en la tramitació de les altes, en els canvis de lloc de 
treball i en les baixes dels usuaris del domini i de l’aplicació 
REGPER. 

- Realitzar de revisions periòdiques dels usuaris autoritzats, així 
com dels usuaris que porten cert temps sense accedir al 
sistema. S’ha de conservar la documentació que mostre les 
revisions realitzades, així com els seus resultats i les accions 
que s’han portat a terme. 

 En el curs de la fiscalització ens han informat que s’està elaborant 
un procediment per a la gestió d’usuaris de REGPER. També ens han 
comunicat que es començarà a realitzar una revisió semestral dels 
usuaris, donant de baixa els que porten més d’un any sense accedir 
a l’aplicació. 

g) L’aplicació REGPER permet definir els permisos de cada usuari a 
partir dels rols existents. Això no obstant, no es disposa d’un 
esquema organitzatiu per a aplicar aquests rols, de manera que hi 
ha diversos tipus d’usuaris per als quals és complicat identificar els 
permisos que tenen assignats. També s’ha observat que hi ha 
algunes persones amb accés a funcionalitats crítiques de l’aplicació, 
que a priori no necessitarien per al desenvolupament de les seues 
funcions. 

 La situació descrita representa un risc alt que es produïsquen 
accessos no autoritzats o no necessaris a determinades 
funcionalitats crítiques de l’aplicació i que es puguen modificar les 
dades indegudament. 

 Recomanem, per tant, que la Subdirecció General de Personal 
Docent implante un procediment per a la gestió de permisos de 
l’aplicació REGPER que estiga basada en perfils organitzatius 
estandarditzats i prèviament establits. Així mateix, s’haurien de 
limitar els permisos dels usuaris d’acord amb el principi d’atribució 
dels mínims permisos necessaris per a l’exercici de les funcions 
assignades i atenent també al principi de segregació de funcions 
incompatibles. 

h) El Servei de Sistemes i Producció disposa d’un procediment 
documentat per a realitzar les còpies de seguretat (aprovat per la 
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DGTIC) que, això no obstant, no s’aplica totalment per a REGPER. 
D’altra banda, encara que es disposa de còpia de les bases de dades 
en una altra ubicació diferent a l’edifici de la CEID, no succeeix així 
per a les còpies de les màquines virtuals. 

 En cas d’un desastre greu que afecte les instal·lacions de la 
Conselleria, aquesta situació implica un risc alt de possible pèrdua 
d’informació. Entre les esmentades màquines virtuals es troba el 
controlador de domini, REGPER i la resta d’aplicacions de la CEICD. 
Sense les aplicacions serien inútils les dades. 

 Recomanem seguir íntegrament el procediment de còpies establit 
per la DGTIC i, en cas que es considere necessari, valorar la 
possibilitat d’adaptar-lo a la seua casuística. Així mateix, 
recomanem ubicar les còpies de seguretat de les màquines virtuals 
en una ubicació externa i allunyada del CPD. 

i) Actualment, no es disposa d’un pla de recuperació davant 
desastres, ni d’un pla de continuïtat de l’activitat en el qual es 
prevegen els sistemes i serveis de la CEICD relacionats amb REGPER. 
Aquesta situació –juntament amb la debilitat en el procediment de 
còpies de seguretat mencionat en l’apartat precedent– representa 
un risc alt, en cas de desastre greu en les instal·lacions de la CEICD, 
de no poder garantir la tornada a la normalitat dels sistemes i 
operacions dins d’uns temps de recuperació acceptables, el que 
augmentaria la gravetat del succés. 

 Recomanem, doncs, desenvolupar i aprovar formalment un pla de 
recuperació davant desastres i un pla de continuïtat de l’activitat. 
Prèviament serà necessari realitzar una anàlisi de riscos per a 
establir la criticitat i prioritat dels actius de l’entitat (serveis, 
informació, aplicatius, dispositius de xarxa i servidors, etc.), així 
com els punts i terminis necessaris per a recuperar la informació i 
els sistemes. 

 Per últim, cal afegir que, segons ens han informat, s’està realitzant 
un projecte per a implantar un sistema de gestió de continuïtat de 
negoci, però encara està en les fases inicials. 
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APÈNDIX 1. LA GESTIÓ DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT 

1. Despesa de personal del Compte de l’Administració 

Les despeses del personal al servei de l’Administració representen la 
despesa més important de la Generalitat i el 2015 han tingut la següent 
execució pressupostària pel que fa a articles, en milions d’euros. 

Quadre 1: Execució del capítol 1 

Article 
Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments Grau de 

compliment 

10 Alts càrrecs 5,1 5,1 100,0% 

11 Personal eventual 3,0 3,0 100,0% 

12 Funcionaris 2.908,5 2.908,5 100,0% 

13 Laboral fix 56,7 56,7 100,0% 

14 Un altre personal 1.088,3 1.088,3 100,0% 

15 Incentius 305,2 305,1 100,0% 

16 Quotes socials 752,8 752,8 100,0% 

18 Alts òrgans de la Generalitat 31,1 23,6 76,1% 

Total 5.150,7 5.143,1 99,9% 

Font: Compte de l'Administració de la Generalitat 2015 

Pel que fa a l’exercici anterior, les obligacions reconegudes en 2015 han 
augmentat un 6,6%, amb el detall següent per als programes més 
significatius: 

Quadre 2: Obligacions reconegudes per programa pressupostari 

Programa 2015 2014 Variació 

Assistència sanitària 2.232,5 2.085,7 7,0% 

Ensenyament secundari 1.098,8 1.038,6 5,8% 

Ensenyament primari 943,0 892,7 5,6% 

Resta programes 876,5 813,3 7,8% 

Total 5.150,7 4.830,3 6,6% 
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Quadre 3: Nombre d’empleats de la Generalitat 

 Nombre d'empleats a final d'any Obligacions 
reconegudes 
capítol 1 
(milions 
euros) 

 Total 
Funcionaris Estatutaris Laborals 

Even- 
tuals Carrera Interins Fixos Temporals Fixos Temporals 

2015 124.439 53.766 17.589 24.286 23.146 2.156 3.441 55 5.150,7 

2014 123.163 54.957 15.911 24.594 21.863 2.191 3.550 97 4.830,3 

2013 122.588 56.589 14.123 25.407 20.483 2.272 3.626 88 4.695,6 

2012 121.980 56.820 13.037 27.406 18.607 2.424 3.595 91 4.588,9 

2011 125.898 59.285 11.793 28.234 20.408 2.272 3.809 97 5.161,3 

2010 130.342 59.611 15.317 27.743 21.003 2.848 3.707 113 5.297,8 

2009 131.894 60.786 15.571 27.224 21.624 2.958 3.642 89 5.345,3 

En l’evolució del nombre d’empleats i de la despesa de personal (gràfic 1) 
destaquen diversos aspectes que mereixen ser comentats. D’una banda, 
s’observa una reducció del nombre de treballadors entre 2009 i 2012 per 
efecte de les mesures imposades per a combatre el dèficit públic. Aquest 
és provocat per la reducció d’ingressos públics derivats de la crisi 
econòmica. Això no obstant, en els últims anys es percep una lleugera 
recuperació de l’ocupació pública, encara que sense assolir el nivell 
inicial. 

Gràfic 1: Evolució del nombre d’empleats i de la despesa de personal 
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descendeix de manera molt més pronunciada que l’ocupació pública. 
Això no obstant, en els últims tres anys es constata un augment 
substancial de la despesa en personal, que no arriba a recuperar el nivell 
de 2009, però que el 2015 ja supera l’evolució experimentada per 
l’ocupació pública. 

La distribució per conselleries dels empleats públics en 2015 es mostra 
en el quadre següent. 

Quadre 4: Detall d’empleats públics per conselleria  

Conselleries 

Relacions de Llocs de Treball   Nombre 
d'empleats  

31-12-2015  
Ocupats  Vacants  Total  

Presidència 692 107 799 692 
Hisenda i Model Econòmic 1.149 205 1.354 1.149 
Habitatge, Obres Públiques i V. del T. 1.379 100 1.479 1.379 
Educació, Investigació, Cultura i Esport 56.512 292 56.804 59.091 

Serveis centrals i territorials 5.003 292 5.295 5.269 

Docents 51.509 0 51.509 53.822 

Sanitat Universal i Salut Pública 44.888 1.050 45.938 52.550 
Serveis centrals i territorials 807 155 962 807 

Programes assistència sanitària 44.081 895 44.976 51.743 

Economia Sostenible, Sectors Productius, C. i T.  551 101 652 552 
Agricultura, Medi Ambient, Canvi C. i D. R.  980 293 1.273 982 
Transparència, Responsabilitat Social, P. i C.  133 18 151 133 
Benestar, Igualtat i Polítiques Inclusives 2.422 99 2.521 2.646 
Justícia, Administració Pública, R. D. i L. P. 5.053 108 5.161 5.265 

Serveis centrals i territorials 436 44 480 442 

Personal de justícia 4.617 64 4.681 4.823 

Total  113.759 2.373 116.132 124.439 

Al llarg de 2015 hi va haver 150.7871 perceptors de nòmina.  

La discrepància entre llocs de l’RLT, nombre d'empleats a 31 de 
desembre i nombre de perceptors de nòmina és deguda fonamentalment 
a les circumstàncies següents:  

- Si un funcionari que ocupa un lloc de l'RLT és baixa per qualsevol 
raó (malaltia IT, plans de vacances, permisos, llicències, etc) i és 
substituït mitjançant una contractació temporal, i aquesta situació 
continua a 31 de desembre, hi ha una plaça en l’RLT i dos 
perceptors al tancament de l'exercici.  

- Si un mestre, per exemple, és baixa des d'abril fins a octubre, i 
després al desembre, pot haver sigut substituït per tres interins 
diferents. En aquest cas hi hauria una plaça en l’RLT, dues persones 
en nòmina a 31 de desembre i quatre perceptors de nòmina. 

                                                
1  Segons consta en la memòria del Compte de l'Administració. 
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Açò succeeix especialment entre el personal de sanitat i docent, a causa 
de les característiques pròpies dels serveis que presten. A més, en 
determinats casos es produeix la necessitat de crear llocs de caràcter 
temporal no inclosos en l’RLT per acumulació de tasques, guàrdies, etc. 

El nombre d'empleats públics docents a 31 de desembre de 2015 estava 
format per: 

Funcionaris de carrera 40.544 
Funcionaris interins 12.033 
Laborals      1.245 

Total 53.822 

El nombre de perceptors de nòmina arriba als 62.236 docents. 

2. Processos de gestió de personal 

El personal de la Generalitat s’agrupa i gestiona en quatre col·lectius 
diferents, que tenen la seua normativa i procediments propis. Aquests 
col·lectius són: 

a) Administració General (AG) 

 L’RLT recull 14.966 empleats i inclou el personal adscrit a les 
diverses conselleries. 

 La gestió del personal i dels llocs d’administració general, es va 
realitzar en 2015 en la Direcció General de Funció Pública de la 
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques (CJAPRDLP) mitjançant 
l’aplicació HUMAN. 

b) Personal Docent (E): 

 L’RLT recull 51.509 empleats i inclou el personal amb funcions 
educatives de primària i secundària, adscrit a la CEICE i 
principalment als programes pressupostaris 422.20 “Educació 
Primària” i 422.30 “Educació Secundària”. 

 La gestió d'aquest personal i dels seus llocs es va realitzar en 2015 
en la Subdirecció General de Personal Docent de la CEICD 
mitjançant l'aplicació REGPER. 

c) Personal Sanitari (S): 

 L’RLT recull 44.976 empleats i inclou fonamentalment el personal 
regulat per l’Estatut del personal sanitari, adscrit orgànicament a la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i principalment al 
programa pressupostari 412.22 “Assistència Sanitària”, 412.26 
“Personal Resident Sanitari” i 412.28 “Salut Mental i Assistència 
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Sanitària de Mitjana i Llarga Estada” (també s’inclou personal del 
413.10 “Salut”). 

 La gestió d’aquest personal i dels seus llocs es va realitzar en 2015 
en la Subdirecció General de Recursos Econòmics de la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública mitjançant l’aplicació CIRO. 

d) Personal de Justícia (J): 

 L’RLT recull 4.681 empleats i inclou el personal regulat per la LOPJ 
(no s’inclouen jutges, magistrats, fiscals ni secretaris judicials), 
adscrit a la CJAPRDLP, programa 141.10 “Administració de Justícia”. 

 La gestió d’aquest personal i dels seus llocs es va realitzar en 2015 
en la Direcció General de Justícia Administrativa de la CJAPRDLP 
mitjançant l’aplicació GESPERJU. 

L’elaboració de la nòmina conflueix en dues aplicacions informàtiques 
de nòmina gestionades en dos centres de gestió: 

a) Nòmina gestionada per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic 
(Direcció General de Pressupostos-DGP) que agrupa els col·lectius 
de: Administració General, Docents i Justícia, mitjançant l’aplicació 
SIGNO. 

b)  Nòmina gestionada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, que inclou solament el Personal Sanitari, per a la qual 
s’utilitza l’aplicació NÒMINA. 

En la preparació, elaboració i pagament de la nòmina participen també 
els òrgans de gestió i personal de les distintes conselleries, com també la 
Intervenció General, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i 
les Comunicacions (DGTIC) i la Tresoreria. 

En particular, la gestió del personal docent es pot representar en el gràfic 
següent: 
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Gràfic 2:  Mapa dels processos de gestió de personal i de la nòmina 
del personal docent 
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APÈNDIX 2.  METODOLOGIA DE L’AUDITORIA DEL CONTROL INTERN 

1. Controls interns 

a) Revisió dels controls generals establits en els sistemes d’informació que 
donen suport al procés de gestió revisat 

 Com que el procés de gestió i les aplicacions informàtiques 
revisades es basen en els sistemes d’informació, l’auditoria ha 
inclòs l’anàlisi dels controls generals de l’entorn de tecnologies de 
la informació (CGTI), que estableixen un marc general de confiança 
pel que fa al funcionament dels controls en els processos i 
aplicacions de gestió. Per a poder confiar en els controls implantats 
en les aplicacions informàtiques és requisit fonamental que els 
CGTI siguen efectius i, per tant, permeten garantir el bon 
funcionament d’aquells. 

 Prenent en consideració els diferents nivells que conformen els 
sistemes d’informació, la revisió dels CGTI s’ha estructurat en les 
àrees que es detallen tot seguit i es concreta en l’anàlisi dels 
aspectes següents (que inclouen els controls rellevants identificats): 

A Marc organitzatiu 

A.1 Organització i personal de l’àrea TI 
A.2 Planificació, polítiques i procediments 
A.3 Compliment normatiu (LOPD) 

B Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

B.1 Adquisició d’aplicacions i sistemes 
B.2 Desenvolupament i manteniment d’aplicacions 
B.3 Gestió de canvis 

C Operacions dels sistemes d’informació 

C.1 Operacions de TI 
C.2 Seguretat física 
C.3 Serveis externs 

D Accés a dades i programes (seguretat lògica) 

D.1 Protecció de xarxes i comunicacions 
D.2 Procediments de gestió d’usuaris 
D.3 Mecanismes d’identificació i autenticació 
D.4 Gestió de drets d’accés 

E Continuïtat del servei 

E.1 Còpies de seguretat 
E.2 Plans de continuïtat 
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b) Revisió dels controls interns del procés de gestió 

 La finalitat és determinar si l’eficàcia dels controls garanteix que 
s’han executat correctament els processos de gestió revisats, i 
mitiga el risc d’errors i irregularitats, garantint la validesa, integritat 
i exactitud de la informació. En síntesi, el procediment seguit ha 
consistit en: 

1r Adquirir una comprensió adequada del procés de gestió 
auditat i identificar els riscos existents en cada fase del procés 
i els controls implantats, conéixer i entendre els sistemes 
informàtics involucrats, els fluxos de dades que generen les 
operacions i com impacten en els estats financers i en els 
processos. 

2n Analitzar tant els controls automàtics integrats en les 
aplicacions informàtiques com els controls manuals establits 
per a mitigar els riscos existents. El propòsit d’aquesta 
avaluació és determinar si els controls implantats en els 
processos són suficients i són eficaços en disseny (estan 
dissenyats adequadament per a cobrir els riscos d’errors en els 
estats financers en cadascun dels processos analitzats), 
identificant els controls rellevants o controls clau. 

3r Comprovar, mitjançant les proves d’auditoria oportunes, si els 
controls rellevants seleccionats són eficaços en el seu 
funcionament operatiu. 

4t Revisar els controls generals existents al nivell de les 
aplicacions, bàsicament els controls d’accés lògic i la gestió 
d’usuari i permisos. 

2. Criteris per a categoritzar les deficiències de control intern 

Segons la secció 2850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, les 
deficiències de control es classifiquen de la manera següent: 

- Una deficiència de control intern existeix quan el disseny o el 
funcionament d’un control no permet al personal de l’entitat o a la 
seua direcció, en el curs ordinari de les operacions, prevenir o 
detectar errors o irregularitats en un termini raonable. 

- Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern, 
o una combinació de deficiències, que afecten adversament la 
capacitat de l’entitat per a iniciar, autoritzar, registrar, processar o 
reportar informació financera o pressupostària de manera fiable, 
conformement amb els principis o normes comptables i/o 
pressupostàries aplicables. Així mateix hi ha una probabilitat 
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remota que no siga previnguda o detectada una manifestació 
errònia en els comptes anuals (no clarament trivial). 

- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control 
intern o una combinació d’aquestes, pel que fa a les quals hi ha una 
possibilitat raonable que una manifestació errònia significativa en 
els comptes anuals no siga previnguda i corregida en el termini 
oportú. 

La classificació esmentada manté una relació directa amb el risc que 
representa la deficiència de control. 

Quadre 5: Classificació de les deficiències de control en funció del risc 

Criteri i descripció Nivell 

Risc 

 
Probabilitat de 
contingència o 
vulnerabilitat 
d'acord amb 

l'impacte 
potencial de la 

incidència 
detectada. 

Alt 
Aspectes de control o debilitats materials que poden 
arribar a afectar de manera molt significativa el 
control intern o la integritat de la informació. 

Mitjà 

Aspectes de control o deficiències significatives que 
no representen una bona pràctica i que podrien 
repercutir en el sistema de control intern o en la 
integritat de les dades. 

Baix 

Deficiències de control intern que no afecten 
significativament el control intern, però que han de 
ser considerades per la direcció de l'entitat. 

3. Proves de tractament massiu de dades 

 S'han realitzat proves amb les dades de les diferents aplicacions 
revisades, aplicant la metodologia recollida en la secció 2813, "Guia per a 
realitzar proves de dades" del Manual de fiscalització de la Sindicatura. 

La finalitat és verificar la integritat i la coherència de la informació 
associada a la gestió del personal, l'elaboració de la nòmina i el seu 
registre en la comptabilitat, la revisió de determinats controls, així com 
obtenir major informació sobre la revisió efectuada dels sistemes 
d'informació. 

TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

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

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

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

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

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

En l’annex II s'incorporen el text de les al·legacions formulades i els 
informes raonats que s'hi han emés i que han servit perquè aquesta 
Sindicatura els estimés o desestimés. 
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València, 15 de desembre de 2016 
EL SÍNDIC MAJOR 
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