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1. ELS CONSORCIS ADSCRITS A LA GENERALITAT 

1.1 Consorcis adscrits a la Generalitat 

La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions (LHPSPIS), estableix que el 
sector públic instrumental forma part del sector públic de la Generalitat. 
En aquest sector s'inclouen els consorcis quan estiguen adscrits a la 
Generalitat per aplicació de la normativa bàsica estatal, sempre que els 
seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de 
decisió d'aquesta Administració. Aquests consorcis integren el sector 
públic administratiu quan compleixen les característiques de l'article 
3.1.c. 

Els consorcis adscrits a la Generalitat es detallen a l'article 2.3 de la Llei de 
la Generalitat 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos per a l'exercici 
2016 (LPG2016), que aprova les dotacions de despeses següents: 

Quadre 1. Consorcis adscrits exercici 2016 

L’adscripció dels consorcis a las conselleries de la Generalitat  es mostra 
en el quadre següent: 

Quadre 2. Conselleries d’adscripció dels consorcis 

Consorci Conselleria  

CMCV 

VSC 
Educació, Investigació, Cultura i Esport 

CHGUV 
CHPC 

Sanitat Universal i Salut Pública 

CGCACV Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

Segons les dades que figuren en l’Inventari d’Ens de la Comunitat 
Valenciana, les entitats que participen en els consorcis adscrits a la 
Generalitat són les següents: 

Consorcis  
Pressupost 

LPG2016 

Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV) 263.641.840 

Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC) 83.146.900 

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) 2.117.770 

Consorci de Gestió del Centre d’Artesania (CGCACV) 633.000 

Consorci Espacial Valencià (VSC) 592.000 

Total 350.131.510 
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Quadre 3. Composició dels consorcis 

Consorcis  Entitats consorciades % Part. 

CHGUV Generalitat Valenciana  
Diputació Provincial de València 

50,0 
50,0 

CHPC 
Generalitat Valenciana 
Diputació Provincial de Castelló 

50,0 
50,0 

CMCV 
Generalitat Valenciana 
Diputacions de València, Alacant i Castelló 
Ajuntaments de València, Alacant i Castelló 

86,3 
 

6,9 
 

6,9 

CGCACA 
Generalitat Valenciana 
Ajuntament de València 

50,0 
50,0 

VSC 

Generalitat Valenciana 
Ajuntament de València 
Universitat Politècnica de València 
Universitat de València 

25,0 
25,0 
25,0 
25,0 

1.2 Règim jurídic dels consorcis 

La principal normativa aplicable als consorcis durant 2016 és la següent: 

Normativa estatal de caràcter general 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(fins el 2 d'octubre de 2016). 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Les dues lleis anteriors han estat modificades per: 

- Llei 27/2013, de 30 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local. 

- Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i 
Altres Mesures de Reforma Administrativa. 

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. Entra en vigor el 2 d'octubre de 2016 
i deroga la Llei 30/1992. 

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Entra 
en vigor el 2 d'octubre del 2016. 

Normativa autonòmica de caràcter general 

- Llei de la Generalitat 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos per 
a l'exercici 2016. (LPG2016) 
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- Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions. (LHPSPIS) 

Normativa sobre contractació 

- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública. 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'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 pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. Aquests preceptes regulen el 
finançament privat, altres fonts de finançament i l'ordre 
jurisdiccional competent, en relació amb el contracte de concessió 
d'obres públiques. 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura Electrònica i 
Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic. 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificada 
per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

- Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen 
determinats preceptes del Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 

- 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. 

- 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, seguirà 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, per la qual es dicten les normes de 
funcionament i comunicació de dades al ROCG. 
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- Ordre HAP / 2846/2015, de 29 de desembre, per la qual es fan públics 
els límits dels diferents tipus de contractes a partir d'1 de gener del 
2016. 

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

Normativa sobre 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. 

Normes específiques 

- Estatuts de cada consorci. 

- Convenis de col·laboració subscrits entre les entitats públiques 
partícips. 

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
establia en el seu article 87 que les entitats locals podien constituir 
consorcis amb altres administracions públiques per a fins d'interès comú 
o amb entitats privades sense ànim de lucre que perseguisquen finalitats 
d'interès públic, concurrents amb els de les administracions públiques. 
Aquest article va ser derogat per la Llei 40/2015, que es comenta a 
continuació. 

Des del 2 d'octubre de 2016, el règim jurídic bàsic dels consorcis està 
contingut en el capítol VI del títol II de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, els aspectes més importants del qual són 
els següents : 

- Els consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia i diferenciada, creades per diverses administracions 
públiques o entitats integrants del sector públic institucional, entre 
si o amb participació d'entitats privades, per al desenvolupament 
d'activitats d'interès comú per a totes dins l'àmbit de les seues 
competències. 

- Els consorcis es regeixen pel que estableix aquesta Llei, en la 
normativa autonòmica de desenvolupament i els seus estatuts. Les 
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normes establides en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i en la Llei 27/2013, 
de 21 de desembre tindran caràcter supletori. 

- Els estatuts de cada consorci han de determinar l'Administració 
Pública a la qual estarà adscrit de conformitat amb el que preveu 
aquesta Llei. 

- El personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i hi 
haurà de provenir exclusivament, llevat d'excepcions, de les 
administracions participants. El seu règim jurídic serà el de 
l'Administració Pública d'adscripció. 

- Els consorcis estaran subjectes al règim de pressupost, comptabilitat 
i control de l'Administració Pública a la qual estiguen adscrits, sense 
perjudici de la seua subjecció al que preveu la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril. En qualsevol cas, es durà a terme una auditoria dels 
comptes anuals que serà responsabilitat de l'òrgan de control de 
l'Administració a la qual s'haja adscrit el consorci. Els consorcis han 
de formar part dels pressupostos i incloure en el Compte General de 
l'Administració Pública d'adscripció. 

- El contingut dels estatuts es regula en l'article 124. 

És important indicar que la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
Racionalització del Sector Públic i Altres Mesures de Reforma 
Administrativa, establia en el seu article 15 que els consorcis havien 
d'adaptar els seus estatuts en el termini de sis mesos des que entrara en 
vigor, que va finalitzar el 18 de març de 2015. Aquest article va ser derogat 
per la Llei 40/2015. 

La Llei 15/2014 regula en la disposició final desena (no derogada per la Llei 
40/2015) el règim jurídic dels consorcis sanitaris. 

1.3 Règim econòmic i financer 

El règim econòmic i financer del sector públic de la Generalitat està regulat 
en l’LHPSPIS. 

Règim pressupostari 

Els consorcis estan sotmesos al règim pressupostari que amb caràcter 
general és aplicable a l'Administració de la Generalitat i que es recull en el 
títol II de l’LHPSPIS. El pressupost de despeses dels subjectes que 
conformen el sector públic administratiu té caràcter limitador i vinculant. 
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Règim de control intern 

El control intern de la gestió econòmica i financera del sector públic de la 
Generalitat l'exerceix la Intervenció General de la Generalitat (IGG), 
d'acord amb el que regula el títol VI de l’LHPSPIS. Aquest control es realitza 
mitjançant l'exercici de la funció interventora, el control financer i 
l'auditoria pública. 

La funció interventora s'exerceix sobre l'Administració i els seus 
organismes autònoms, si bé es considera la seua aplicació a altres entitats 
del sector públic (com els consorcis), precisant l'acord de la Comissió 
Delegada del Consell. L'auditoria pública s'exerceix sobre totes les entitats 
del sector públic en funció del que preveu el Pla Anual d'Auditories de la 
IGG, que s'ha d'elaborar per disposició de l'article 96.1 de l’LHPSPIS. 

Règim comptable 

La comptabilitat del sector públic de la Generalitat està regulada en el títol 
VII de l’LHPSPIS. 

Els consorcis estan subjectes al règim de comptabilitat pública, fet que 
comporta, entre altres obligacions, la de retre comptes de les respectives 
operacions, siga quina siga la seua naturalesa, a la Sindicatura de Comptes 
a través de la IGG. 

Com a entitats del sector públic administratiu, els consorcis han d'aplicar 
els principis comptables que preveu l'article 127 de l’LHPSPIS, així com els 
del Pla General de Comptabilitat Pública (PGCP). No obstant això, en la 
disposició transitòria segona s'estableix que, fins que no s'aprove 
l'adaptació del Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
(PGCPG) al contingut d'aquesta Llei, s'aplicaran els principis i normes de 
l'esmentat PGCPG. Sobre això, la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, 
mitjançant l’Ordre 8/2017, d’1 de setembre, i amb efectes d'1 de gener de 
2019, ha derogat el PGCPG, resultant d'aplicació la normativa estatal vigent 
en la matèria com a dret supletori. 

Respecte a la formulació dels comptes anuals, és important destacar que 
les entitats amb pressupost estimatiu (les del sector empresarial i 
fundacional) han de formular-les en el termini màxim de tres mesos des 
del tancament de l'exercici. No obstant això, no s'estableix un termini de 
formulació dels comptes anuals per a les entitats amb pressupost 
limitador (les del sector públic administratiu). 

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

D'acord amb la iniciativa fiscalitzadora que hi concedeix la Llei de creació 
de la Sindicatura, aquesta Institució estableix anualment els ens que seran 
fiscalitzats i els tipus d'auditoria que s’ha de realitzar. El Programa Anual 
d'Actuació de 2017 (PAA2017), aprovat pel Consell de la Sindicatura de 
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Comptes el 20 de gener de 2017, estableix les següents precisions respecte 
a la fiscalització de l'exercici 2016 dels consorcis: 

Fiscalitzacions especials 

CHGUV i CHPC. Abast: contractació. Els resultats d'aquestes fiscalitzacions 
figuren en els informes específics que s'inclouen en aquest volum de 
l'Informe. 

Control formal de la rendició de comptes 

Els objectius i l'abast d'aquesta modalitat de control es determinen en la 
secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, que està 
publicat en la seu electrònica d'aquesta Institució. Els resultats d'aquest 
control sobre els consorcis per als quals no es realitza una fiscalització 
específica s'inclouen en l'apartat 4 d'aquesta Introducció. 

3. COMPTES RETUTS PELS CONSORCIS 

3.1 Composició dels comptes anuals 

Els comptes retuts pels consorcis adscrits a la Generalitat són documents 
que formen part del Compte General de la Generalitat —el qual va ser 
presentat en aquesta Sindicatura el 29 de juny de 2017, a través de la IGG—
i comprenen els comptes dels cinc consorcis detallats en l'apartat 1.1 
anterior. 

Els comptes anuals estan integrats pels següents documents: el balanç, el 
compte del resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació del 
pressupost i la memòria. Tots els comptes rendits pels consorcis 
s'adjunten íntegrament, en format digital, a l'annex I d'aquest Informe. 

La IGG, en la rendició del Compte General de 2016 a aquesta Sindicatura, 
inclou també com a entitat integrant al "Consorci Alacant 2011, 2014 i 
2017. Volta al món a vela", i indica al mateix temps que els comptes anuals 
de l'esmentat consorci estan pendents de rendició. 

3.2 Balanços a 31 de desembre de 2016 

En el següent quadre es mostren els balanços individuals a 31 de desembre 
de 2016, segons els comptes anuals retuts pels consorcis. En l'última 
columna se’n mostra una agregació. 
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Quadre 4. Balanços a 31 de desembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIU CHGUV CHPC CMCV CGCACA VSC AGREGAT 

A) IMMOBILITZAT 52.166.509 19.850.249 2.351.706 309.900 2.552.003 77.230.367 

Inversions destinades a l’ús general 0 1.286.185 0 0 0 1.286.185 

Immobilitzacions immaterials 869.359 118.636 8.673 42.632 3.631 1.042.931 

Immobilitzacions materials 51.227.509 18.445.428 2.343.033 267.268 2.548.372 74.831.610 

Inversions financeres permanents 69.641 0 0 0 0 69.641 

B) DESPESES PER DISTRIBUIR EN DIVER. EXERCICIS 0 0 0 0 0 0 

C) ACTIU CIRCULANT 54.455.598 14.719.592 1.039.618 495.627 1.331.177 72.041.612 

Existències 4.901.653 2.417.061 0 0 121.089 7.439.803 

Deutors 33.287.926 2.231.378 353.944 382.772 322.118 36.578.138 

Inversions financeres temporals -684.562 29.518 -352 390 667.500 12.494 

Tresoreria 16.950.581 10.041.635 686.026 112.581 220.470 28.011.293 

Ajust per periodificació 0 0 0 -116 0 -116 

TOTAL ACTIU (A + B + C) 106.622.107 34.569.841 3.391.324 805.527 3.883.180 149.271.979 

       

PASSIU CHGUV CHPC CMCV CGCACA VSC AGREGAT 

A) FONS PROPIS -2.048.015 -34.172.281 3.111.009 369.471 3.864.995 -28.874.821 

Patrimoni 17.239.098 25.486.015 1.896.834 0 2.602.197 47.224.144 

Resultats pendents d’aplicació 0 0 0 308.916 0 308.916 

Resultats exercicis anteriors -18.923.760 -55.639.388 969.202 60.402 1.446.083 -72.087.461 

Resultat de l’exercici -363.353 -4.018.908 244.973 153 -183.285 -4.320.420 

B) PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES 0 1.295.716 0 0 0 1.295.716 

C) CREDITORS A LLARG TERMINI 18.133.251 31.397.094 0 0 0 49.530.345 

D) CREDITORS A CURT TERMINI 90.536.871 36.049.312 280.315 436.056 18.185 127.320.739 

Altres deutes a curt termini 44.842.601 12.606.577 672 0 0 57.449.850 

Creditors pressupostaris 42.029.709 21.848.053 229.586 20.866 0 64.128.214 

Creditors no pressupostaris 1.183.351 67.628 0 0 18.185 1.269.164 

Administracions públiques 2.474.642 1.502.506 33.916 410.721 0 4.421.785 

Altres creditors 6.568 24.548 16.141 4.469 0 51.726 

TOTAL PASSIU (A + B + C + D) 106.622.107 34.569.841 3.391.324 805.527 3.883.180 149.271.979 
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3.3 Comptes del resultat economicopatrimonial de l'exercici 2016 

En el quadre següent es mostren els comptes del resultat 
economicopatrimonial individuals de l'exercici 2016, segons els comptes 
anuals retuts pels consorcis. En l'última columna se’n mostra una 
agregació. 
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Quadre 5. Comptes del resultat economicopatrimonial a 31 de desembre de 2016  

 
 

 

 CHGUV CHPC CMCV CGCACA VSC AGREGAT 

A) Ingressos             

1. Vendes i prestacions de serveis  3.201.714 0 86.903 7.459 586.243 3.882.319 

2. Altres ingressos de gestió ordinària 144.741.114 59.303.034 42.423 5.111 3.527 204.095.209 

a) Ingressos tributaris 0 437.426 28.357 0 0 465.783 

b) Reintegraments 609.091 16.862 0 0 0 625.953 

c) Altres ingressos de gestió corrent 144.127.966 58.843.317 14.066 5.111 0 202.990.460 

f) Altres interessos i ingressos assimilats 4.057 5.429 0 0 3.527 13.013 

4. Transferències i subvencions 108.061.549 25.451.563 1.872.070 596.465 160.000 136.141.647 

5. Guanys i ingressos extraordinaris 6.706.469 263.788 0 0 0 6.970.257 

Total ingressos 262.710.846 85.018.385 2.001.396 609.035 749.770 351.089.432 
B) Despeses             

1. Reducció existències de productes acabats 0 0 0 0 131.119 131.119 

2. Aprovisionaments -671.963 -216.278 0 12.366 6.338 -869.537 

3. Altres despeses de gestió ordinària 258.876.024 85.890.749 1.756.423 558.982 795.578 347.877.756 

a) Despeses de personal 112.750.921 52.236.238 595.611 265.600 302.677 166.151.047 

c) Dotacions per a l’amortització d’immobilitzat 4.152.011 1.518.148 40.387 122.028 326.227 6.158.801 

d) Variació de provisions de tràfic 170.448 -2.065.000 0 0 0 -1.894.552 

e) Altres despeses de gestió corrent 140.725.991 31.036.873 1.119.648 170.955 166.674 173.220.141 

f) Despeses financers i assimilables 1.076.653 3.164.490 777 399 0 4.242.319 

4. Transferències i subvencions 3.273.627 0 0 37.534 0 3.311.161 

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 1.596.511 3.362.822 0 0 20 4.959.353 

Total despeses 263.074.199 89.037.293 1.756.423 608.882 933.055 355.409.852 

       

Resultat de l’exercici -363.353 -4.018.908 244.973 153 -183.285 -4.320.420 
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3.4 Liquidacions dels pressupostos de l'exercici 2016 

En el quadre següent es mostren les liquidacions dels pressupostos de 
l'exercici 2016 segons els comptes anuals retuts pels consorcis. En l'última 
columna se’n mostra una agregació. 
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Quadre 6. Liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drets reconeguts CHGUV CHPC CMCV CGCACA VSC AGREGAT 

III Taxes i altres ingressos 149.970.304 56.987.001 129.326 0 591.259 207.677.890 

IV Transferències corrents 113.099.893 23.851.563 1.872.070 530.347 0 139.353.873 

V Ingressos patrimonials 178.587 101.314 0 12.571 3.527 295.999 

VII Transferències de capital 55.055 1.600.000 0 33.333 160.000 1.848.388 

VIII Actius financers 10.143 2.312 0 0 0 12.455 

IX Passius financers 0 5.039.806 0 0 0 5.039.806 

Total 263.313.982 87.581.996 2.001.396 576.251 754.786 354.228.411 

       

Obligacions reconegudes CHGUV CHPC CMCV CGCACA VSC AGREGAT 

I Despeses de personal 112.758.329 52.236.238 585.037 265.599 308.552 166.153.755 

II Despeses de funcionament 134.706.083 27.616.070 1.130.221 183.270 60.459 163.696.103 

III Despeses financeres 384.579 3.146.991 777 399 0 3.532.746 

IV Transferències corrents 2.761.525 0 0 37.535 0 2.799.060 

VI Inversiones reals 3.213.747 4.892.988 27.468 27.328 200.333 8.361.864 

IX Passius financers 0 652.110 0 0 0 652.110 

Total 253.824.263 88.544.397 1.743.503 514.131 569.344 345.195.638 

       

1. (+) Operacions no financeres 9.479.576 -5.352.409 257.893 66.848 185.442 4.637.350 

2. (+) Operacions amb actius  financers 10.143 2.312 0 0 0 12.455 

3. (+) Operacions amb passius  financers 0 4.387.696 0 0 0 4.387.696 

4. (+) Operacions comercials 0 0 0 -4728 0 -4.728 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 9.489.719 -962.401 257.893 62.120 185.442 9.032.773 

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

5. (-) Desviacions de finançament positives de l’exercici 81.900 0 51.294 0 0 133.194 

6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici 0 0 16.113 0 0 16.113 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 9.407.819 -962.401 222.712 62.120 185.442 8.915.692 
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3.5 Finançament dels consorcis en 2016 

En el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir dels comptes 
anuals retuts pels consorcis, es desglossen les principals fonts de 
finançament que integren els drets reconeguts de les liquidacions del 
pressupost d'ingressos de cada entitat. 

Quadre 7. Drets reconeguts en la liquidació del pressupost  

FINANÇAMENT CHGUV CHPC CMCV CGCACA VSC TOTAL 

Generalitat 143.953.436 57.771.960 1.692.070 563.680 160.000 211.145.016 

Mecanismes de 
finançament  0 5.039.806 0 0 0 5.039.806 

Estat (FAS)) 107.089.772 23.679.603 0 0 0 130.769.375 

Diputació 6.010.121 0 155.000 0 0 6.165.121 

Ajuntaments 0 0 25.000 0 0 25.000 

Altres 6.260.652 1.090.627 129.326 12.571 594.786 1.084.094 

Total 263.313.982 87.581.996 2.001.396 576.251 754.786 354.228.411 

En els consorcis hospitalaris CHGUV i CHPC, les aportacions de la 
Generalitat provenen dels pressupostos consignats a la Conselleria de 
Sanitat per a finançar l'assistència sanitària prevista en els convenis 
vigents. En el CHPC s'inclouen 1.771.960 euros per finançar altres 
conceptes. 

En el CHPC, el finançament mitjançant mecanismes extraordinaris prové 
de la seua adhesió als mecanismes estatals de finançament a comunitats 
autònomes, en concret al Fons de Liquiditat Autonòmica. 

El finançament estatal dels dos consorcis, CHGUV i CHPC, prové del Fons 
d'Assistència Sanitària (FAS) del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, i que els esmentats consorcis reben per mitjà de les diputacions 
provincials de València i de Castelló, respectivament. En el CHGUV, el 
finançament de la Diputació de València és una quantitat fixa anual que 
està prevista en el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat 
i aquesta Diputació. 

Respecte als tres consorcis no hospitalaris, cal destacar el finançament del 
Consorci Espacial Valencià amb fons de l'Agència Espacial Europea, que 
ha pujat a 594.786 euros el 2016, segons s'indica en la memòria. 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Consorcis sotmesos a control formal 

Els consorcis sotmesos exclusivament a control formal de la rendició de 
comptes de l'exercici 2016 són els tres següents: 

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Va ser creat per l’Acord 
de 5 de març de 1996, del Govern Valencià, juntament amb les diputacions 
provincials d'Alacant, Castelló i València i els ajuntaments d'Alacant, 
Castelló i València. La seua funció consisteix a coordinar i impulsar el 
patrimoni museístic de la Comunitat Valenciana i establir una línia 
d'actuació coherent i global en relació amb la política museística 
valenciana. 

Consorci de Gestió del Centre d'Artesania. Va ser creat mitjançant acords 
de l'Ajuntament de València, de 12 de març i 9 d'abril de 1987, i del Consell 
de la Generalitat Valenciana, de 13 d'abril de 1987. La seua principal 
finalitat és la gestió i administració del Centre d'Artesania de la Comunitat 
Valenciana, així com la difusió i potenciació de l'artesania. 

Consorci Espacial Valencià. Va ser creat per l’Acord del Consell de la 
Generalitat de 12 de març de 2010, juntament amb l'Ajuntament de 
València, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de 
València-Estudi General. La seua finalitat consisteix a articular la 
cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre les entitats que el 
componen per tal de posar en comú mitjans per a la investigació sobre el 
sector espacial. 

4.2 Treball realitzat en el control formal 

D'acord amb la secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, el control formal de la rendició de comptes dels consorcis CMCV, 
CGCACV i VSC ha consistit a comprovar que els comptes anuals de 
l'exercici 2016: 

a) S'inclouen dins del Compte General de la Generalitat presentat per 
la IGG a la Sindicatura. 

b) Han sigut formulats i aprovats pels òrgans competents de cada 
entitat, dins dels terminis establits. 

c) Estan formats pels documents previstos pel PGCPG, i que estan 
adequadament datats, signats i diligenciats. 

La revisió ha comprés també analitzar els informes d'auditoria de la IGG i 
les seues excepcions, si n'hi ha. 



Informe de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici de 2016 

21 

Pel que fa al seguiment d'incidències de l'informe de 2015 (apartat 8 del 
PAA2017), cal assenyalar que els tres consorcis anteriors també van ser 
sotmesos a control formal en l’any esmentat, en el qual no es van posar 
de manifest incidències significatives. 

4.3 Conclusions generals 

Com a resultat del control formal efectuat sobre els comptes anuals de 
l'exercici 2016 retuts dels consorcis CMCV, CGCACV i VSC, s'han posat de 
manifest les circumstàncies següents: 

- La IGG no ha retut en aquesta Sindicatura els informes d'auditoria 
dels tres consorcis abans esmentats, fet que ha comportat una 
limitació a l'abast del control formal de la rendició de comptes 
anuals. 

- Els consorcis CMCV i VSC no han aportat a aquesta Sindicatura la 
documentació que acredite l'aprovació dels seus comptes anuals per 
part dels seus òrgans de govern. 

- El consorci CMCV no ha elaborat els seus comptes anuals d'acord 
amb el marc comptable que hi resulta aplicable per disposició de 
l’LHP, que és el PGCPG, sinó que ha utilitzat la Instrucció del model 
normal de comptabilitat local aprovada per l'Ordre EHA 4041/2004, 
de 23 de novembre, que a més no està en vigor des de l’1 de gener del 
2015. 

- El consorci CGCACV ha elaborat per primer cop els seus comptes 
anuals aplicant el PGCPG (en anys anteriors utilitzava el Pla General 
de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses). No obstant això, 
aquests comptes de 2016 no mostren informació comparativa amb 
l'exercici anterior. 

Al marge de l'anterior, també cal dir que el consorci CMCV continua sense 
adaptar els seus estatuts als requeriments que estableix la Llei 40/2015. 

Finalment, i tal com s'ha indicat en l'apartat 3.1, no s'han presentat a 
aquesta Sindicatura els comptes anuals ni l'informe d'auditoria del 
“Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al món a vela”. 
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5. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord amb el que preveu la secció 
1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, l'esborrany de 
l'Informe de fiscalització es va discutir amb els responsables tècnics de 
l’Administració de la Generalitat perquè en prengueren coneixement i 
n'efectuaren, si calia, les observacions que estimaren 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 de 
l'esborrany de l'Informe de fiscalització corresponent a l’any 2016, el dit 
esborrany ha sigut enviat als comptedants perquè, en el termini concedit, 
hi formularen al·legacions. 

Dins del termini concedit, les cambres i el Consell 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 l'informe 
raonat que s'hi ha emès que ha servit per a la seua estimació o 
desestimació per part d’aquesta Sindicatura. 

 


