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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 preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2017, ha auditat l’epígraf de “Despeses de 
personal” inclòs en els comptes anuals de 2016 de l’Institut València de 
Finances (d’ara en avant IVF o l’Institut). L’abast de l’auditoria financera 
està limitat a aquest element. 

Els comptes anuals de l’IVF, comprenen el balanç a 31 de desembre de 
2016, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, 
l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici acabat 
en la dita data, i que s’adjunten íntegrament en l’annex I d’aquest Informe. 

També hem planificat i executat una fiscalització de seguretat raonable 
que ens permeta expressar una opinió sobre si la gestió contractual de 
l’Institut durant 2016 resulta de conformitat en tots els aspectes 
significatius amb les normes de contractació aplicables. 

En combinació amb la fiscalització realitzada, hem portat a terme un 
control formal de la rendició dels comptes anuals de l’exercici 2016, a fi de 
comprovar si s’ha formalitzat, aprovat i retut de manera adequada. 

El marc normatiu que hi és d’aplicació es detalla en la introducció al volum 
de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres 
entitats de dret públic de l’Informe del Compte General de la Generalitat 
de l'exercici de 2016. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DE L’IVF PEL QUE FA ALS 
COMPTES ANUALS I AL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

El director general és l’òrgan responsable de formular els comptes anuals 
adjunts, perquè el Consell General els aprove, de manera que expressen 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 
l’IVF, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable, que 
s’identifica en la nota 2 de la memòria dels comptes anuals, i del control 
intern que considere necessari per a permetre la preparació de comptes 
anuals lliures d’incorreccions materials, degudes a frau o error. 

Els comptes anuals de l’IVF de l’exercici 2016, van ser formulats pel 
director general el 31 de març de 2017. Han sigut retuts a la Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat el 29 de juny de 2017, 
sense adjuntar l'informe d’auditoria dels comptes anuals que ha de 
realitzar la Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració 
d’una firma privada d’auditoria1. 

                                                
1  Article 120.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions.  

 Aquest informe ens va ser tramés el 20 de setembre de 2017 i n’emet una opinió favorable. 
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A la data d’elaboració d’aquest Informe (juliol de 2017), els comptes anuals 
es troben pendents d’aprovació pel Consell General.  

El Consell General, el president i el director general de l’IVF han de garantir 
que les activitats, operacions financeres i la informació reflectides en els 
comptes anuals són conformes amb les normes aplicables i establir els 
sistemes de control intern que consideren necessaris amb aquesta 
finalitat. Concretament han de garantir que la gestió de l’activitat 
contractual es realitza d’acord amb la normativa corresponent. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre l’epígraf “Despeses de personal” inclòs en els comptes anuals de 
2016, i basada en la fiscalització realitzada que, en ser d’abast limitat, no 
tracta sobre els comptes anuals en conjunt, sinó sobre l’element esmentat. 
També hem d’expressar una opinió sobre el compliment de la normativa 
en les operacions de contractació efectuades per l’Institut en el dit 
exercici. Amb aquesta finalitat, hem dut a terme el treball d’acord amb els 
Principis fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de control 
extern, i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell 
de la Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Els dits principis exigeixen que la Sindicatura complisca els 
requeriments d’ètica, així com planificar i executar l’auditoria a fi 
d’obtenir una seguretat raonable que els elements revisats dels comptes 
anuals estan lliures d’incorreccions materials i que l’activitat contractual 
i la informació relacionada expressada en els comptes anuals de l’exercici 
de 2016 resulten de conformitat, en tots els aspectes significatius, amb les 
normes de contractació pública aplicables. 

Una fiscalització requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 
anuals en relació amb les àrees auditades i sobre el compliment dels 
aspectes rellevants establits en la normativa de contractació durant 
l’exercici fiscalitzat. Els procediments seleccionats depenen del judici de 
l’auditor, incloent-hi la valoració dels riscos d’incorrecció material en els 
comptes anuals, deguda a frau o error, i dels riscos d’incompliments 
significatius de la normativa de contractació. En efectuar aquestes 
valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant 
perquè l’Institut prepare l’epígraf indicat dels comptes anuals i garantir el 
compliment de la legalitat, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria 
adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar 
una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'IVF. 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, 
així com l'avaluació de la presentació de l'epígraf auditat. 

Considerem que l'evidència d'auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l'opinió d'auditoria financera de 
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l'epígraf assenyalat i l'opinió amb excepcions sobre la fiscalització de la 
contractació. 

4. AUDITORIA FINANCERA 

4.1 Opinió d'auditoria financera 

En la nostra opinió, l'epígraf "Despeses de personal" del compte de 
pèrdues i guanys corresponent a l'exercici acabat al 31 de desembre de 
2016, s'ha preparat en tots els aspectes significatius, de conformitat amb 
el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i, en 
particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté.  

4.2 Altres qüestions que no afecten l'opinió 

Com a part de la fiscalització realitzada, en l'apèndix 1 s'inclou un detall 
d'aquelles observacions i constatacions d’auditoria que no afecten l'opinió 
i que considerem que poden resultar d'interès als destinataris o usuaris 
d'aquest Informe de fiscalització. 

5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1  Fonaments de l'opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, durant l'exercici 2016 s'ha posat de 
manifest el següent incompliment significatiu de la normativa aplicable a 
la gestió de la contractació: 

- Igual que es va manifestar en l'informe de fiscalització de l'exercici 
anterior, al llarg de 2016 l'Institut ha efectuat diverses contractacions 
de serveis i subministraments la tramitació dels quals com a 
contractes menors ha incomplit el que disposa l'article 86.2 del 
TRLCSP, ja que ha fraccionat l'objecte contractual i eludit així els 
requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que 
hi corresponien. En l'exercici 2017 l'Institut ha esmenat aquesta 
situació licitant els contractes d'acord amb la normativa aplicable 
(vegeu l’apèndix 2, apartat 6.2). 

5.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

En la nostra opinió, excepte pel fet descrit en l’apartat 5.1 “Fonaments de 
l’opinió amb excepcions”, les activitats realitzades i la informació 
reflectida en els comptes anuals de l’exercici 2016 pel que fa a la 
contractació són conformes, en els aspectes significatius, amb la 
normativa aplicable. 
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5.3  Altres qüestions significatives que no afecten l'opinió sobre contractació 

Encara que no es tracta d'assumptes que hagen de ser considerats com 
incompliments significatius, per a entendre millor el nostre treball 
d'auditoria i de les nostres responsabilitats com a auditors, posem de 
manifest el següent: 

a) En relació amb la publicació de la documentació contractual en el 
perfil de contractant de l'IVF, durant el transcurs del nostre treball 
hem verificat que s'han esmenat les incidències més significatives 
detectades en exercicis anteriors, excepte les que es refereixen als 
aspectes següents: 

- El sistema informàtic en què se suporta la part del perfil de 
contractant relativa als contractes adjudicats en 2015 i 2016, no 
compleix amb el que estableix l'article 53.3 del TRLCSP, ja que 
no compta amb un dispositiu que permeta acreditar 
fefaentment el moment d'inici de la difusió pública de la 
informació inclosa. 

- No s'han publicat les ressenyes amb els trets essencials de la 
totalitat de contractes menors celebrats en 2016, sinó 
únicament la d'aquells contractes que han sigut tramesos al 
Registre Oficial de Contractes, incomplint, per tant, els requisits 
de publicitat establits en les instruccions de contractació. 
L'Institut ens ha manifestat la seua voluntat de publicar la 
totalitat de l'activitat contractual de l'exercici 2017. 

b) La revisió del compliment de les obligacions de remissió 
d'informació al Registre de Contractes, ha posat de manifest que, en 
sis dels set contractes no menors tramesos, la informació contractual 
s'ha comunicat al Registre de Contractes en un termini superior als 
quinze dies que estableix l'Ordre 11/2013 de la Conselleria d'Hisenda 
i Administració Pública. 

c) Quant a la publicitat contractual exigible per l'article 9.1.a) de la Llei 
2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'ha posat de manifest que 
l'Institut no informa en el seu portal de transparència dels contractes 
menors a 3.000 euros. Durant l'exercici 2016, s'han adquirit béns i 
serveis inferiors a aquesta quantitat, que pugen, en conjunt, 
almenys, a 107.092 euros, i que haurien d’haver sigut objecte de 
publicitat. 

d) L'IVF considera que les prestacions del servei de qualificació 
creditícia —rating— que realitzen les agències de qualificació de 
riscos, estan excloses de l'àmbit de l’LCSP per aplicació de l'article 
4.1.l), ja que considera que es tracta de contractes relatius a serveis 
financers relacionats amb l'emissió, compra, venda i transferència 
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de valors o d'altres instruments financers. Durant l'exercici 2016 
s'han formalitzat quatre contractes amb dues agències diferents, per 
un import global de 223.601 euros. 

No obstant això, al nostre parer, el que l’LCSP i la Directiva europea 
pretenen excloure del seu àmbit d'aplicació són els denominats 
"contractes financers", és a dir, els contractes referents a operacions 
actives —gestió de tresoreria— i passives —gestió de 
l’endeutament— que es desenvolupen en els mercats monetaris i de 
capital, en la mesura que es tracta d'àmbits de negociació que, per 
les seues característiques, garanteixen els principis de lliure 
concurrència, publicitat i igualtat d'oportunitats propis de la 
contractació pública. 

No es pot qualificar el contracte de qualificació creditícia —rating— 
com cap modalitat de contracte financer, ja que no constitueix cap 
operació activa ni passiva relativa a instruments financers pròpia 
dels mercats primaris o secundaris de valors, en aquest cas, del 
mercat de deute públic. 

Per tant, tal com succeeix en altres comunitats autònomes, l'IVF 
hauria de licitar aquests contractes per garantir el compliment dels 
principis de publicitat prèvia i concurrència. 

e) La revisió de l'expedient de contractació 5/16, l'objecte del qual és 
l'assistència tècnica per al procés de venda del crèdit de la Fundació 
Elx CF, adjudicat per un import de 72.000 euros, ha posat de manifest 
diverses observacions referides als criteris d'adjudicació, que 
comentem a continuació. 

 En primer lloc, per assegurar el compliment dels principis 
d'objectivitat, publicitat i transparència, rectors de la contractació 
pública, i que estan previstos en els articles 1 i 139 del TRLCSP, els 
plecs han d'establir amb precisió i claredat tots els criteris 
d'adjudicació i la forma de valoració de cada un perquè siguen 
coneguts per les empreses licitadores i puguen preparar les seues 
ofertes en coherència amb els requisits i les necessitats reals de 
l'Administració contractant (article 30 del Reial Decret 817/2009). 

 En aquest contracte, els criteris la ponderació dels quals depèn d'un 
judici de valor representen un 40% del total, i els plecs estableixen 
dos criteris tècnics: objectivitat, transparència i celeritat (15 punts) i 
experiència en processos similars (25 punts). No obstant això, en 
relació amb el primer dels criteris tècnics, la mesa de contractació ha 
aplicat un nivell de desglossament i de precisió més gran que el que 
figura en els plecs de condicions particulars. Així, aquest criteri s'ha 
concretat en tres aspectes específics valorables (estructura i 
adequació; procediments i eines, i millores). Cap d'aquests 
subcriteris estaven inclosos amb caràcter previ en el plec de 
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característiques particulars per al coneixement de tots els possibles 
licitadors. 

 Pel que fa a les millores, estaven previstes en els plecs però s'han 
definit com unes millores genèriques, sense especificar els requisits, 
límits, modalitats i aspectes del contracte sobre els quals són 
admissibles (article 67.2 del Reial Decret 1098/2001). La normativa i la 
jurisprudència en la matèria exigeixen que, per a poder valorar les 
millores i determinar quina és l'oferta econòmicament més 
avantatjosa, cal que els plecs establisquen els criteris de valoració 
que hagen d'aplicar-s’hi. Aquests requisits exigits per la normativa i 
la jurisprudència per a les millores deriven de la necessitat que els 
licitadors concórreguen en condicions de la igualtat establida en els 
articles 1 i 139 del TRLCSP, de manera que les seues ofertes siguen 
valorades en funció de les condicions i característiques pròpies del 
contracte que s’ha d’executar. 

 D'altra banda i, en relació amb els criteris tècnics previstos de 
valoració de les ofertes (experiència en processos similars), el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat repetidament 
sobre que l'experiència dels licitadors no pot ser considerada com un 
paràmetre puntuable per obtenir l'adjudicació. S'ha d'entendre, que 
totes les empreses que acrediten la solvència requerida estan 
igualment capacitades per executar el contracte i, en conseqüència, 
l'adjudicació s'ha de fer en funció d'altres criteris. 

f) La revisió de l'expedient 10/16, l'objecte del qual és el 
subministrament d'una plataforma informàtica per a la gestió 
integral i documental de la inversió creditícia de l'IVF, per import de 
800.000 euros, també ha posat de manifest diverses observacions 
referides als criteris d'adjudicació, que detallem a continuació. 

 L'adequada determinació dels criteris d'adjudicació, de la seua 
ponderació i valoració, és un dels elements essencials per garantir 
l'aplicació dels principis de contractació i de lliure concurrència. 
L'explicació sobre la ponderació o el repartiment de punts aplicables 
a les ofertes presentades s'ha de fer en els plecs (article 150 del 
TRLCSP i article 30 del Reial Decret 817/2009), és a dir, abans de la 
presentació de les proposicions, perquè aquest coneixement és el 
que permetrà a les empreses realitzar les seues ofertes amb ple 
coneixement dels criteris que posteriorment s'aplicaran en el 
repartiment de la puntuació. Les explicacions posteriors, una vegada 
presentades les ofertes i valorades, per molt raonables i detallades 
que siguen, no eviten de cap manera l'arbitrarietat prohibida per la 
norma a l'hora de determinar l'oferta econòmicament més 
avantatjosa. 

 La qüestió dels subcriteris o criteris secundaris, englobats dins dels 
criteris d'adjudicació principals, està directament vinculada amb el 



 Institut Valencià de Finances. Exercici de 2016 

134 

principi de transparència (article 139 del TRLCSP), principi que 
implica que tots els potencials licitadors hagen de conèixer, en el 
moment de preparar les seues ofertes, tots els factors que es tindran 
en compte per triar l'oferta econòmicament més avantatjosa. 
Aquestes dades rellevants (criteris o subcriteris d'adjudicació, 
solvència o qualsevol altre) han de ser prou clars com per ser 
interpretats de la mateixa manera per tots els licitadors normalment 
diligents. 

 Pel que fa a la determinació i posterior aplicació dels criteris objectius 
d'adjudicació establits per determinar l'oferta econòmicament més 
avantatjosa, aquesta Sindicatura considera que: 

- Els certificats o les certificacions tècniques són criteris 
vinculats a la capacitat tècnica de l'empresa —solvència— i no 
a l'objecte —adjudicació—, fet que no permet usar-los com a 
criteri d'adjudicació (article 77.1.f del TRLCSP). 

- Tant el mateix TRLCSP com la jurisprudència i doctrina 
estableixen clarament que la solvència és l'element que mesura 
l'aptitud de les empreses, mentre que els criteris d'avaluació 
han de mesurar les característiques de l'oferta. En 
conseqüència, l'experiència dels licitadors no pot ser 
considerada com un paràmetre puntuable a l’hora d'obtenir 
l'adjudicació (article 77.1.a del TRLCSP). 

- Els criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor 
representen un 45% del total. Un dels criteris és la valoració de 
les respostes de la plataforma als requeriments tècnics establits 
en els plecs tècnics, amb una puntuació màxima de 35 punts. El 
comitè d'experts ha incorporat ponderacions a cadascun 
d'aquests requeriments tècnics, les quals no figuraven en les 
clàusules administratives particulars (article 30 del Reial Decret 
817/2009). 

- Perquè es puguen admetre les millores i valorar-les per tal de 
determinar quina és l'oferta econòmicament més avantatjosa, 
cal complir que les millores figuren expressament detallades en 
els plecs, tot expressant-hi els seus requisits, límits, modalitats 
i aspectes del contracte sobre els quals són admeses (article 67.2 
del Reial Decret 1098/2001). En aquest sentit, els plecs no 
detallen la ponderació que se'ls atribueix, ni com calcular-la. 

g) En relació amb l'expedient 19/16, l'objecte contractual del qual és la 
subscripció d'una base de dades empresarial, per un import inicial 
de 17.750 euros, s'ha formalitzat una addenda de 7.500 euros, fet que 
ha comportat una modificació significativa del preu inicial. Aquest 
canvi té per objecte ampliar la base de dades des de l'any 2004, així 
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com la informació històrica d'evolució de situacions concursals que 
hagen afectat el cens de registres. 

 En la nostra opinió i, de conformitat amb l'article 105.2 del TRLCSP, 
aquesta modificació del contracte no pot realitzar-se per a afegir 
prestacions complementàries a les inicialment contractades, o per 
ampliar l'objecte del contracte perquè puga complir finalitats noves 
no considerades en la seua documentació preparatòria. En aquest 
cas i, segons el que indica l'article 105.1 del TRLCSP, si fos necessari 
que la prestació s'executara de manera diferent de la pactada 
inicialment, caldria resoldre el contracte en vigor i realitzar-ne un 
altre sota les condicions pertinents. 

 A més a més, cal dir que de les dues ofertes finalment valorades, la 
que no va ser proposada per a l'adjudicació permetia una càrrega 
massiva de dades completa des de l'any 2000 davant de les dades que 
oferia l'empresa seleccionada, que es retrotreia a l'exercici 2008. La 
proposta de l'empresa seleccionada va ser considerada com la més 
avantatjosa per l'accés a una eina informàtica que permetia un 
tractament més eficient de la informació i que el licitador va oferir 
com una millora. 

 En la memòria explicativa justificativa de les necessitats per 
contractar, no es delimita explícitament el període temporal que ha 
d'abastar el subministrament de la informació, ni la necessitat de 
possibles eines informàtiques per al seu subministrament. 
Considerem que aquesta memòria s'hauria d'haver redactat en 
termes més precisos i haver detallat amb exactitud els requisits 
exigits per a la prestació del servei, ja que redunda en benefici del 
que disposa l'article 1 del TRLCSP, sobre els principis de llibertat 
d'accés a les licitacions i transparència dels procediments, i no 
discriminació i igualtat de tracte entre els candidats. 

Addicionalment, en l'apèndix 2 s'inclou un detall d'aquelles observacions 
i constatacions d’auditoria relacionades amb la fiscalització de la 
contractació que, si bé no són significatius ni afecten l'opinió, considerem 
que poden resultar d'interès als destinataris/usuaris del present Informe 
de fiscalització. 

6. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l'adequada 
formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals de l'exercici 2016, 
són els següents: 

a) El director general va formular els comptes anuals de l'IVF de 
l'exercici 2016 el 31 de març de 2017. Han sigut retuts a la Sindicatura 
de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat el 29 de juny 
de 2017, sense adjuntar l'informe de auditoria de comptes anuals que 
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ha de realitzar la Intervenció General de la Generalitat amb la 
col·laboració d'una firma privada d'auditoria.2 

 A la data d'elaboració del present Informe (juliol de 2017), els 
comptes anuals es troben pendents d'aprovació per part del Consell 
General. 

b) Es reitera la importància del possible impacte en la situació 
patrimonial i financera de l'IVF i en el seu funcionament futur de 
l'elevada concentració del risc per crèdits i avals contret amb el 
sector públic valencià, tenint en compte les dificultats 
pressupostàries i financeres de la Generalitat i les seues entitats 
públiques. 

 En el quadre següent es mostra un detall resum del risc viu per 
préstecs i avals concedits per l'Institut al sector públic de la 
Generalitat i a altres entitats públiques i/o de finalitat pública. El 31 
de desembre de 2016 el risc total per aquestes operacions ha sigut de 
842.980.987 euros, 640.959.987 dels quals corresponen a crèdits i 
202.021.000 a avals. Aquesta informació es mostra de forma 
desagregada en les notes 7.2, 8.2.4 i 22.1 de la memòria.  

Quadre 1. Risc amb el sector públic a 31 de desembre de 2016, en 
euros 

Entitat Préstecs Avals Risc total 

Generalitat 369.874.628 0 369.874.628 

CACSA 76.379.222 185.470.000 261.849.222 

EPSAR 129.518.447 0 129.518.447 

VAERSA 2.467.598 0 2.467.598 

Ciutat de la Llum 8.999.366 0 8.999.366 

RTVV 0 4.514.000 4.514.000 

Fundació de la CV per al Foment d’Estudis Superiors(1) 0 14.000 14.000 

Fundació Jaume II (1) 11.300.949 0 11.300.949 

Parc Empresarial de Sagunt, SL(1) 3.211.765 0 3.211.765 

Institució Firal Alacantina(1) 39.065.233 3.508.000 42.573.233 

Fira Mostrari Internacional de València(1) 142.779 6.100.000 6.242.779 

Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus(1) 0 2.415.000 2.415.000 

Total 640.959.987 202.021.000 842.980.987 

(1)  Aquestes empreses es classifiquen en la memòria de l’IVF com altres empreses del sector públic. 

                                                
2  Article 120.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. 

 Aquest informe ens va ser tramés el 20 de setembre de 2017 i n’emet una opinió favorable. 
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 A més, la nota 23.2 de la memòria informa del compromís de 
concedir un aval a la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat 
Valenciana per import d’1.375.145 euros. 

 En el balanç a 31 de desembre de 2016 figuren classificats com de 
dubtós cobrament els deutes de la Ciutat de la Llum i de la Fundació 
Jaume II en haver resultat impagats, i han sigut provisionats en la 
seua totalitat els interessos impagats. D'altra banda, els crèdits 
deguts per la Institució Firal Alacantina s'han classificat com a 
dubtosos i s'han deteriorat en la seua totalitat, ateses les escasses 
possibilitats de cobrament. Pel que fa a l'import que deu el Parc 
Empresarial de Sagunt, SL, s'ha classificat com a dubtós, però no ha 
sigut deteriorat. 

 A més de les xifres mostrades en el quadre anterior, cal dir que 
l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE) té des de març de 
2015 un deute amb l'Institut de 2.546.966 euros que està pendent de 
formalitzar, a falta que el Consell de Direcció d’EIGE l’aprove. El deute 
prové de l'execució d'un aval i de l'impagament de comissions 
d'avals i d'interessos d'operacions de cobertura. 

c) La nota 2.3 de la memòria informa del principi d'empresa en 
funcionament que garanteix el suport financer de la Generalitat com 
a soci únic de l'Institut. No obstant això, el patrimoni net de l'IVF ha 
disminuït en els últims exercicis com a conseqüència de les pèrdues 
acumulades que, a 31 de desembre de 2016, eren de 74.888.379 euros. 
En aquesta data, el patrimoni net, per import de 65.392.242 euros, 
representa tan sols el 52,2% del fons social. 

 En la nota 12 de la memòria de l'IVF s'informa dels elements que 
mitiguen el risc i la incertesa en el funcionament de l'Institut que 
garanteixen la seua continuïtat i viabilitat. En concret, un previsible 
acord del Consell de la Generalitat —finalment adoptat el 7 d'abril de 
2017—, aprovant un increment del fons social de l'IVF en 156.255.004 
euros, mitjançant la compensació dels deutes que l'IVF manté amb 
la Generalitat com conseqüència d'haver atès, a través del Fons de 
Liquiditat Autonòmic (FLA), els venciments dels deutes mantinguts 
per l'IVF amb entitats de crèdit en 2015 i 2016. Així mateix, es va 
aprovar una reducció del fons social de 74.888.379 euros, a fi de 
compensar els resultats negatius d'exercicis anteriors. 

 Per al desenvolupament de la seua activitat, l'IVF compta amb 
finançament bancari que al tancament de l'exercici pujava a un 
import total de 685.425.075 euros, 509.514.393 dels quals tenen 
venciment a llarg termini i 175.910.682, a curt termini, tal com indica 
la nota 9 de la memòria relativa a passius financers. 

d) La nota 16.1 de la memòria informa sobre les provisions per altres 
responsabilitats a llarg termini, per a la cobertura dels passius 



 Institut Valencià de Finances. Exercici de 2016 

138 

contingents derivats dels riscos assumits per l'Institut en exercicis 
anteriors amb un acreditat, que han pujat, a 31 de desembre de 2016, 
a 30.811.668 euros. 

Amb data 3 de juliol de 2015 li va ser notificada a l'IVF una altra 
demanda de judici ordinari en reclamació de l'execució de l'opció de 
venda a què es va comprometre l'Institut en 2010. L'import total 
reclamat és de 30.547.196 euros més els interessos processals. 

Quant a la primera de les demandes, s'ha condemnat a l'IVF a pagar 
el principal i els interessos legals. Pel que fa a la segona, es va 
desestimar la demanda interposada i s'ha absolt l'IVF de totes les 
pretensions de la demanda. Les dues sentències no són fermes i 
estan pendents de recurs d'apel·lació. 

e) Sobre l'adequació a la legalitat de determinats avals concedits per 
l’IVF en exercicis anteriors, i en particular a tres clubs de futbol de la 
Comunitat Valenciana per a l’adquisició d’accions, la Comissió 
Europea va concloure que s’havia concedit de manera il·legal un ajut 
de 30.212.000 euros, contravenint així el que disposa l'article 108.2 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 Segons la Comissió Europea, l'ajuda no és compatible amb el mercat 
interior, ja que no es pot autoritzar com a ajuda de reestructuració ni 
de cap altre tipus. No obstant això, a la data d'elaborar el nostre 
Informe, el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) segueix sense 
pronunciar-se sobre la sol·licitud de suspensió cautelar de les 
obligacions de pagament que recauen en els tres clubs de futbol. La 
nota 22.2 de la memòria informa que no es preveu cap perjudici 
patrimonial per a l'IVF com a conseqüència de la resolució dels 
recursos interposats. 

 Val a dir també que durant l'exercici 2014 l'IVF va prestar un aval a 
la Fundació Llevant Unió Esportiva "Cent Anys", per import de 
3.435.397 euros, que no va ser objecte de revisió per part de la Unió 
Europea. 

7. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D'ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I REGLAMENTARIS 

En la fiscalització s'han observat els següents incompliments de la 
normativa aplicable a l'IVF relativa a la transparència i el bon govern i a la 
publicitat activa en el sector públic instrumental de la Generalitat: 

a) L'Institut disposa d'un portal de transparència de conformitat amb 
la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. No 
obstant això, hi ha alguna informació exigible que no consta 
degudament, resulta incompleta, es troba desfasada o almenys no 
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s'actualitza de forma periòdica, i alguns apartats no tenen la 
referència de la seua data de publicació. 

b) L'Institut ha adoptat les mesures de control i publicitat activa 
continguda en la Resolució del 14 d'abril de 2016, del conseller 
d'Hisenda i Model Econòmic, excepte pel que fa a la informació 
publicada sobre les retribucions del personal. L'Institut, igual que 
altres entitats del sector públic instrumental, ha detallat les 
retribucions cobrades en 2016, sense incloure els conceptes 
d'antiguitat i complements personals i, per tant, no es correspon 
amb la retribució total de l'any, tal com exigeix la instrucció 3a de 
l'esmentada Resolució. 

8. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar les recomanacions 
següents: 

En relació amb la contractació 

a) La memòria justificativa de la necessitat de realitzar la contractació 
d'un servei o subministrament s'ha de redactar en termes més 
precisos, i detallar amb exactitud els requisits exigits per a la 
prestació del servei o l'adquisició del bé desitjat. 

b) D'acord amb el que preveuen els articles 22.1 i 109.1 del TRLCSP, 
recomanem que en la memòria justificativa dels contractes s'aporte 
o s’acrediten els càlculs i les dades tingudes en compte per a 
quantificar-los, ja que si bé en aquesta memòria s'indica el valor 
estimat del contracte, no s’hi fa referència als càlculs realitzats per a 
obtenir aquest import. Per això, no podem comprovar si els càlculs 
són adequats a les prestacions objecte de la contractació. 

c) Les clàusules dels plecs, com a vehicle que garanteix el compliment 
dels principis d'objectivitat, publicitat i transparència, s'han de 
redactar amb precisió i claredat, especialment, les relatives als 
criteris d'adjudicació i la forma de valoració de les ofertes, evitant 
que la mesa de contractació incorpore a posteriori subcriteris 
addicionals. 

d) L'auditor intern de l'Institut hauria de revisar els controls aplicats en 
la tramitació dels expedients de despesa i contractació. 

En relació amb les despeses de personal 

e) L'Institut hauria de sol·licitar autorització per convocar els processos 
selectius dels llocs que ocupa el personal laboral indefinit no fix 
(terme descrit en sentència judicial. 
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f) L'Institut hauria de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana totes les convocatòries de selecció del seu personal, 
incloent-hi el directiu. 

En l'apèndix 3 s'inclou un detall del seguiment efectuat de les 
recomanacions realitzades en l'informe de l'exercici anterior. 
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APÈNDIX 1.  OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN L'OPINIÓ SOBRE L’AUDITORIA 
FINANCERA DE LES DESPESES DE PERSONAL 

La composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2016, juntament amb 
les xifres corresponents a l’exercici 2015, és la següent: 

Quadre 2. Epígraf de despeses de personal, en euros.  

Concepte 2016 2015 

Sous i salaris 2.016.261 1.793.708 

Sous i salaris Direcció General 61.583 59.373 

Indemnitzacions 55.704 0 

Seguretat Social 567.140 505.889 

Altres càrregues socials 47.361 16.519 

  2.748.049 2.375.490 

Variació de la plantilla 

L'increment del nombre mitjà d'empleats en vuit treballadors, que es 
mostra a la nota 23.1 de la memòria dels comptes anuals, és degut a les 
circumstàncies següents: 

- Amb efectes des del 15 de gener de 2016, es van adscriure a l'Institut 
un total de set treballadors com a conseqüència de la disposició 
addicional segona del Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, del 
Consell, que estimava integrar en l'IVF aquell personal laboral que, 
prestant els seus serveis en l'Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE), es considerara necessari per a realitzar les 
funcions atribuïdes. La reincorporació d'aquests set treballadors ha 
implicat una despesa en concepte de sous i salaris en l'exercici 2016, 
de 252.696 euros. 

- Amb efectes des del 24 de novembre del 2016, van iniciar la seua 
relació laboral la directora adjunta legal i el director adjunt 
d'avaluació de projectes, la contractació dels quals es va regir pel que 
disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de Regulació, 
Limitació i Transparència del Règim del Personal Directiu del Sector 
Públic Instrumental de la Generalitat. La contractació d'aquests dos 
directius ha comportat una despesa, en concepte de sous i salaris en 
l'exercici 2016, de 10.277 euros. 

- Amb efectes des del 7 de gener de 2016, es va extingir per causes 
organitzatives el contracte de treball de la sotsdirectora de 
certificació electrònica. La indemnització per aquest acomiadament 
ha representat una despesa de 55.704 euros. 
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Relació de llocs de treball 

L'Institut va iniciar el 2015 una profunda reestructuració organitzativa 
després de l'aprovació del Decret Llei 5/2015, de 4 de setembre, del Consell, 
pel qual es modifica l'àmbit competencial de l'Institut Valencià de 
Finances i de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Des de la 
publicació de l'esmentat Decret Llei, el Consell General de l'IVF ha aprovat 
tres relacions de llocs de treball, publicades en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'article 18.1 del Decret Llei 
1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional: 

Quadre 3. Relacions de llocs de treball de l'IVF 

Data d’aprovació 
per CG 

Data publicació en 
DOGV 

Nombre de llocs 
de treball  

19/11/2015 22/03/2016 57 

14/10/2016 10/02/2017 55 

31/03/2017 23/06/2017 56 

L'aprovació de la relació de llocs de treball pel Consell General de l'IVF 
realitzat el 19 de novembre de 2015 va estar condicionada als informes 
preceptius que havien d'emetre tant la Direcció General del Sector Públic, 
Model Econòmic i Patrimoni com la Direcció General de Pressupostos de 
la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Aquests informes van ser 
emesos el 4 de desembre de 2015 i el 28 de desembre de 2015, 
respectivament. 

Aquesta reorganització va implicar suprimir o modificar determinats 
departaments, així com crear-ne altres. Mitjançant resolucions del 
director general, els llocs han sigut ocupats en la majoria dels casos 
mitjançant adscripcions definitives. El rerefons ha sigut el transvasament 
de titular d'una plaça inclosa en un mateix grup i categoria a una altra 
amb idèntiques funcions, responsabilitats i remuneració, on només 
canvia l'adscripció de l'àrea o departament del qual depèn. Per tant, 
segons l'IVF no concorren els supòsits essencials que generen la 
tramitació d'un procediment de concurrència i publicitat. L'Institut ha 
comptat amb assessorament jurídic extern per a realitzar aquest procés, 
així com amb l'assessorament de la mateixa Conselleria d'Hisenda i Model 
Econòmic. 

D'altra banda, el director general va resoldre l'adscripció provisional 
d'altres llocs de treball, que en set casos van ser posteriorment ocupats 
definitivament com a resultat d'un procediment de cobertura interna. 

Finalment, no s'han convocat per a la provisió definitiva altres tres llocs 
assignats amb caràcter provisional, que no estan subjectes a reserva legal, 
contravenint l'article 105 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i 
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Gestió de la Funció Pública Valenciana. L'Institut ens ha informat que té 
previst realitzar properament la convocatòria per a la provisió definitiva 
per cobertura interna d'una de les tres places. Les altres dues places estan 
ocupades per personal laboral reconegut per sentència judicial com 
indefinit no fix. 

Quant a això, el Jutjat Social núm. 12 de València va dictar sentència el 6 
de juliol de 2016 per la qual declara que la relació laboral que uneix a tres 
treballadores amb l'Institut és de caràcter indefinit no fix. Aquestes tres 
treballadores, juntament amb altres quatre empleats més que pertanyien 
a la plantilla orgànica de l'IVACE van ser adscrites a l'IVF amb efectes de 
15 de gener del 2016. 

Per tal de regularitzar la situació derivada de la sentència judicial i, llevat 
que s'opte per la indemnització —i una vegada ferma la sentència—, l'IVF 
ha d'habilitar la dotació necessària llevat que això no fóra necessari per 
existir alguna plaça vacant disponible a l’efecte. Per tant, l'Institut hauria 
de sol·licitar autorització per a convocar els processos selectius dels llocs 
que ocupa el personal reconegut com indefinit no fix per sentència 
judicial. 

Massa salarial 

En compliment del que disposa l'article 30.4 de la Llei 11/2015, de 29 de 
desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016, l'IVF va 
sol·licitar a la Direcció General de Pressuposts de la Conselleria d'Hisenda 
i Model Econòmic, l’autorització de la massa salarial per a l'exercici 2016. 
El 28 de novembre de 2016 el director general de Pressupostos va autoritzar 
una massa salarial de 2.076.900 euros per a cinquanta-cinc llocs de treball. 
De conformitat amb els registres de l'IVF, la despesa comptable de 
l'exercici 2016 no ha superat l'import autoritzat. 

Règim del personal directiu 

La quantia total de les retribucions del director general que ostenta el rang 
de secretari autonòmic, és l'establida en les lleis de pressupostos anuals 
de la Generalitat. Tal com exigeix l'article 8 del Decret 95/2016, de 29 de 
juliol, del Consell, de Regulació, Limitació i Transparència del Règim del 
Personal Directiu del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, el 
director general ha presentat les declaracions d'activitats, de béns i 
interessos i de rendes percebudes, de conformitat amb el títol III del Decret 
56/2016, del Consell de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern 
de la Generalitat. 

Al director general li són aplicables els principis d'actuació, codi de bon 
govern i obligacions recollides en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de 
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat 
Valenciana, i en el Decret 56/2016. Mitjançant la declaració signada el 31 
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de maig de 2016 consta expressament la seua adhesió individual al Codi 
de Bon Govern aprovat pel Consell. 

Durant l'exercici 2016 s'ha contractat a dues persones per a cobrir llocs de 
caràcter directiu d’acord amb el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, 
de Regulació, Limitació i Transparència del Règim del Personal Directiu del 
Sector Públic Instrumental de la Generalitat. En relació amb aquest procés 
de contractació i per garantir el compliment dels principis de lliure 
concurrència i transparència que promulga la Llei 10/2010, de 9 de juliol, 
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, el barem de la 
valoració de mèrits s'hauria d'haver fet públic en la convocatòria. A més a 
més, i encara que les normes legals no aclareixen l'obligatorietat, seria 
recomanable que l'IVF publicara en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana totes les convocatòries de selecció del seu personal, incloent-hi 
el directiu.  

El límit de la quantia total de les retribucions dels dos directius que actuen 
sota la dependència de la Direcció General, no excedeix de les retribucions 
previstes per a un lloc de l'Administració de la Generalitat de subdirecció 
general a la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l'exercici 2016. 

Prova de nòmina 

Per a una mostra de deu perceptors hem verificat —sense cap incidència 
significativa—, que el sou base, complements, antiguitat i altres conceptes 
retributius són conformes al conveni laboral i la resta de la normativa 
reguladora. 

De la mateixa manera, hem comprovat que la cotització a la Seguretat 
Social i les retencions en concepte d'IRPF són conformes a la normativa 
aplicable. També hem constatat que els treballadors inclosos en la mostra 
es trobaven en situació activa en el moment de realitzar el nostre treball. 

Durant l'exercici 2016 el personal laboral no ha percebut cap retribució en 
concepte de productivitat. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN L'OPINIÓ SOBRE LA 
CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d'aplicació 

La contractació de l'IVF està subjecta al Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic (TRLCSP) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. L'Institut té la consideració de poder adjudicador que no és 
Administració Pública, definit en l'article 3.3 de la dita Llei. Per tant, en la 
preparació dels contractes, l'IVF haurà de seguir les regles establides en 
l'article 137 del TRLCSP, mentre que en la seua adjudicació s'aplicarà el 
que estipula l'article 190 per als contractes subjectes a regulació 
harmonitzada i en l'article 191 per als contractes no subjectes a regulació 
harmonitzada. 

Tot això amb independència de les regles generals establides en el 
TRLCSP, que són aplicables a tot el sector públic. 

2. Instruccions de contractació 

El 27 de març de 2015, el Consell General de l'Institut Valencià de Finances 
va aprovar en virtut del que disposa l'article 191 del TRLCSP unes 
instruccions d'obligat compliment intern, per les quals es regulaven els 
procediments de contractació de l'Institut dels contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada. 

Les instruccions de contractació, informades favorablement per 
l'Advocacia General de la Generalitat el 24 de juliol de 2015, han sigut 
revisades de conformitat per aquesta Sindicatura de Comptes. 

3. Perfil de contractant 

L'Institut ha disposat en el seu perfil de contractant la següent informació: 

a) Instruccions de contractació per als contractes no subjectes a 
regulació harmonitzada. 

b) Enumeració dels expedients de contractació que es troben en curs de 
licitació. 

c) Enllaços directes a la Plataforma de Contractació de la Generalitat (on 
es poden consultar les licitacions realitzades fins a febrer de 2017) i 
a la del sector públic estatal (on es publiquen les noves licitacions). 

d) Enllaç directe al portal de transparència de l'IVF, on s'incorporen les 
relacions dels contractes adjudicats en 2015 i 2016. 

Les incidències que s'han posat de manifest sobre el perfil de contractant 
s'expressen en l'apartat 5.3.a) d'aquest Informe. 
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4. Contractes formalitzats en l'exercici 

D'acord amb la informació obtinguda del Registre Oficial de Contractes de 
la Generalitat, s'ha elaborat el següent quadre en el qual s'indica el 
nombre i l’import dels contractes formalitzats en 2016, detallats per tipus 
i procediment d'adjudicació. 

Quadre 4. Contractes formalitzats en l’exercici, en euros 

Tipus de contracte 
Procediment 
adjudicació 

Import adjudicació 
(IVA exclòs) 

Número 

Serveis 

Obert 36.899 3,7% 1 14,3% 

Adjudicació directa 25.250 2,5% 1 14,3% 

Negociat 140.580 14,0% 4 57,1% 

Subministraments Obert 800.000 79,8% 1 14,3% 

Total 1.002.729 100,0% 7 100,0% 

L’IVF també ens ha comunicat que ha tramitat seixanta-tres contractes 
menors per un import d’adjudicació conjunt de 613.072 euros. 

5. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si la tramitació de la contractació efectuada per l’IVF ha 
sigut l’adequada durant l’exercici de 2016, hem seleccionat els set 
contractes no menors inscrits en el Registre Oficial de Contractes. 

Quadre 5. Mostra d’expedients de contractació formalitzats en 2016, en 
euros 

Núm. Data 
d’adjudicació 

Procediment 
d’adjudicació 

Objecte Preu 
d’adjudicació 

6/16 17/02/2016 Negociat 
Servei d’informació financera en 
temps real 22.500 

4/16 23/02/2016 Negociat 
Servei d’informació sobre els 
mercats financers 

25.080 

5/16 18/04/2016 Negociat 
Assistència tècnica per al procés 
de venda del crèdit de Fundació 
Elx CF 

72.000 

8/16 23/06/2016 Negociat Servei d’assessoria jurídica 
externa 

21.000 

19/16 01/08/2016 
Adjudicació 
directa 

Subscripció base de dades cega 25.250 

10/16 21/10/2016 Obert 

Subministrament d’una 
plataforma informàtica per a la 
gestió integral i documental de 
la inversió creditícia de l’IVF 

800.000 

11/16 20/12/2016 Obert Servei de neteja 36.899 

Total 1.002.729 
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El treball realitzat ha consistit 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 l'adequada comptabilitat 
de la despesa. Hem comprovat si la tramitació dels contractes s'ajusta al 
que estableixen les instruccions de contractació de l'IVF. S'ha fet especial 
èmfasi en l'anàlisi dels criteris d'adjudicació, la seua baremació i valoració 
en els procediments d'adjudicació que ho requerisquen. 

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

A més de l'excepció posada de manifest en l'apartat 5.1 de l'Informe i d'altres 
qüestions significatives descrites en l'apartat 5.3, a continuació indiquem 
altres aspectes observats com a resultat de la fiscalització efectuada. 

6.1 Contractes formalitzats en l'exercici 2016 

Servei d'informació financera en temps real (6/16) i Servei d'informació sobre els 
mercats financers (4/16) 

En els dos casos, el procediment d'adjudicació comunicat en el Registre 
Oficial de Contractes ha sigut el negociat, d'acord amb el que disposa 
l'article 170.d) del TRLCSP "quan per raons tècniques o artístiques o per 
motius relacionats amb la protecció de drets d'exclusiva el contracte sols 
es pot encomanar a un empresari determinat". No obstant això, el 
procediment efectivament seguit ha sigut el d'adjudicació directa segons 
les normes aplicables als contractes menors, d'acord amb l'especialitat de 
la contractació de l'accés a bases de dades i la subscripció a publicacions 
(disposició addicional 9a del TRLCSP). 

Subministrament d'una plataforma informàtica per a la gestió integral i 
documental de la inversió creditícia de l'IVF (10/16) 

Pel que fa a la durada del contracte –quatre anys–, l'article 23 del TRLCSP 
estableix que "la durada dels contractes del sector públic s'ha d'establir tenint 
en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu 
finançament i la necessitat de sotmetre’n periòdicament a concurrència la 
realització". No queda detallat en la memòria quines són les raons per les quals 
s'ha establit el termini de quatre anys, més enllà que fóra el termini màxim 
legal del contracte de serveis que inicialment es va considerar com a tal. 

Quant al valor estimat del contracte que figura en la memòria justificativa, 
s'hauria d'haver completat amb una correcta determinació i justificació 
del preu. No és possible concloure que l'òrgan de contractació haja establit 
un preu adequat per al compliment efectiu del contracte i que l'import 
estimat atenga al preu general de mercat, en el moment de fixar el 
pressupost de licitació (article 87 del TRLCSP). L'estimació s'ha de fer 
tenint en compte els preus habituals en el mercat i s'ha de referir al 
moment de l'enviament de l'anunci de licitació (article 88 del TRLCSP). 
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Servei de neteja (11/16) 

L'Institut ha constatat que l'adjudicatari no ha complit amb l'obligació de 
presentar, juntament amb la corresponent factura, un informe mensual 
d'activitat i les corresponents assegurances socials mensuals que 
acrediten estar al corrent de pagament de les obligacions en matèria de 
Seguretat Social. Segons la clàusula 19.2 dels plecs de condicions 
particulars, no complir amb les clàusules contingudes en el contracte i la 
demora en el compliment de les obligacions, comporta causa de resolució 
del contracte. 

6.2  Contractes menors 

A fi d'analitzar si l’IVF ha tramitat els contractes menors adequadament 
en l'exercici 2016, hem seleccionat set contractes menors inscrits en el 
Registre Oficial de Contractes. 

La revisió dels set expedients no ha posat de manifest incompliments de 
conformitat amb les instruccions de contractació. En particular, s'ha 
verificat que en funció de la seua qualificació (contracte menor qualificat 
o no qualificat segons les instruccions de contractació), l'expedient 
disposa de la memòria de necessitats, les ofertes realitzades, l'autorització 
de la despesa, la publicitat i la prestació efectiva del servei o recepció del 
bé adquirit. 

D'altra banda, tal com s'ha expressat en l'apartat 5.1 de l'Informe, al llarg 
de 2016 l'Institut ha incomplit el que disposa l'article 86.2 del TRLCSP, en 
haver fraccionat l'objecte contractual de diverses contractacions i fer-ne 
els tràmits com a contractes menors. No obstant això, des de finals de 2016 
i durant l'exercici 2017, l'Institut ha adoptat les accions oportunes per a 
licitar els anteriors contractes de conformitat amb la normativa aplicable, 
d'acord amb el detall següent: 

Quadre 6. Despesa fraccionada en 2016 i la seua situació actual, en euros 

Servei o subministrament 
Despesa 
anual 2016 
(sense IVA) 

Situació actual 

Manteniment dels sistemes 
d’informació i comunicacions 

48.230 Expedient 27/16. Contracte 
formalitzat el 16/5/2017 

Desenvolupament de sistemes i 
explotació de la plataforma de 
certificació electrònica 

230.130 
Expedient 14/16. Contracte 
adjudicat el 28/6/2017 

Neteja 41.275 
Expedient 11/16. Contracte 
formalitzat el 28/12/2016 

Allotjament i connectivitat de la 
infraestructura de clau pública 

76.965 Expedient 13/16. Licitat en abril de 
2017. Pendent de adjudicar. 

Adquisició de targetes 
criptogràfiques 

65.307 
Expedient 9/16. Contracte 
formalitzat el 4/5/2017 

Total 461.907  
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APÈNDIX 3.  SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

Per fer aquest seguiment, i a instàncies de la Conselleria d'Hisenda i Model 
Econòmic, s'ha creat un grup de treball en cada una de les conselleries per 
coordinar els passos que cal seguir en l'aplicació pràctica de les 
recomanacions. Amb aquest objectiu s'ha nomenat una responsable de 
l'esmentada Conselleria per dur a terme aquest treball juntament amb 
personal de l'Institut i l'equip de la Sindicatura de Comptes responsable 
del treball de fiscalització. Sobre això, hem d'indicar que no hem tingut 
constatació dels resultats que s'hagen produït com a conseqüència 
d'aquesta coordinació entre l'IVF i la persona responsable de la 
Conselleria. No obstant això, aquesta Sindicatura ha realitzat el seguiment 
de les recomanacions contingudes en l'informe de l'exercici anterior, i en 
el quadre següent en mostrem la situació actual. 

Quadre 7. Seguiment de les recomanacions de l'Informe 2015 

Recomanacions exercicis anteriors Exercici 2016 

Caldria adoptar les polítiques, mètodes i procediments continguts 
en la circular 4/2004 del Banc d'Espanya sobre el deteriorament 
de valor i l'anàlisi i cobertura de riscos 

Aplicada parcialment 

El registre comptable de les altes d'immobilitzat intangible per 
l'adquisició de programes informàtics s'ha de fer una vegada 
hagen sigut instal·lats i rebuts de conformitat 

Aplicada parcialment 

S'haurien de prendre mesures perquè l'aplicació informàtica 
impute adequadament al compte de resultats les comissions 
d'obertura per reestructuració de crèdits 

Aplicada parcialment 

Els ingressos pel lliurament i la prestació de productes i serveis 
de certificació electrònica s'haurien de sotmetre a unes normes 
procedimentals 

Aplicada parcialment 

Elaborar o actualitzar el manual de procediments dels processos 
de compres, despeses i de personal, així com dels fluxgrames 
existents elaborats en exercicis anteriors 

No aplicada 

S'hauria de millorar el control intern sobre la contractació menor 
per tal que la sol·licitud de la despesa i la certificació d'existència 
de crèdit, així com l'aprovació de la despesa i la seua contractació, 
es realitzen amb anterioritat a la seua execució 

Aplicada 

Els procediments de contractació haurien d'adaptar-se 
completament a les instruccions internes aprovades per l'Institut 
en març de 2015. L'IVF ha de tenir en compte el que disposen les 
instruccions en relació amb l'aprovació motivada per l'òrgan de 
contractació de la realització del contracte, el seu finançament i la 
resolució motivada de l'adjudicació per l'òrgan competent 

Aplicada 
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Recomanacions exercicis anteriors Exercici 2016 

La informació que s’ha d’incorporar en la memòria sobre el 
període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials 
s’hauria d'adaptar a la prevista en la Resolució de 29 de gener de 
2016, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes 

Aplicada 

La nota de la memòria 2.5 "Correcció d'errors" hauria d'explicar 
adequadament, per a cada error, la seua naturalesa i l'exercici 
d'origen 

Aplicada 

 


