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NOTA  

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

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

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en milions d’euros 
amb un decimal. Hem efectuat un arredoniment per a mostrar sols un decimal, 
tret que s’indique el contrari. Les dades representen sempre l’arredoniment de 
cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Fonament legal 

D’acord amb l’article 8 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, i en 
exercici de la seua funció fiscalitzadora, correspon a aquesta Institució 
l’examen i censura del Compte General de la Generalitat i elevar el 
corresponent informe a les Corts, a fi que es puguen pronunciar sobre el 
dit Compte General. La Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes ha sigut 
modificada per la Llei 16/2017, que ha entrat en vigor el 14 de novembre 
de 2017, data en la qual s’estava enllestit aquest Informe. Per aquesta raó 
les mencions que es fa a la Llei 6/1985, llevat que s’indique expressament 
el contrari, es refereixen al text legal anterior a la modificació, sota la 
vigència del qual s’ha realitzat la pràctica totalitat del treball. 

1.2 El Compte General de la Generalitat 

Segons els articles 135 i 3 de la Llei 1/2015 d’Hisenda Pública de la 
Generalitat, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, el Compte 
General de la Generalitat de l’exercici 2016 es forma amb els documents 
següents: 

a) Compte de l’Administració de la Generalitat 

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

- Organismes autònoms 

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

- Consorcis 

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

- Entitats públiques empresarials 

- Societats mercantils 

- Fundacions del sector públic de la Generalitat 

- Altres entitats no administratives 

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

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

a) La situació econòmica, financera i patrimonial del sector públic de la 
Generalitat 
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b) Els resultats econòmics i patrimonials de l’exercici 

c) L’execució i liquidació dels pressupostos i el grau de realització dels 
objectius 

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

a) L’Administració de la Generalitat 

b) Els organismes autònoms 

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

- Institut Cartogràfic Valencià 

- Institut Valencià d’Administració Tributària 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries 

- Institut Valencià de la Joventut 

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

- Servei Valencià d’Ocupació i Formació 

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

- Advanced Bioanalytical Services, SLU 

- Aeroport de Castelló, SL 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

- Agència Valenciana del Turisme 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU 

- Ciutat de la Llum, SAU 

- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SAU 

- Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 

- CulturArts Generalitat 

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana (en liquidació) 

- Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 

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

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària 
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- Institut Valencià d’Art Modern 

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

- Institut Valencià de Finances 

- Patronat del Misteri d’Elx 

- Radiotelevisió Valenciana, SAU (en liquidació) 

- Reciclatge de Residus la Marina Alta, SA 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SAU 

- Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU 

d)  Fundacions del sector públic: 

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

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

- Fundació de la CV Jaume II el Just 

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

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

- Fundació de la CV la Llum de les Imatges (en liquidació) 

- Fundació de la CV per al Foment dels Estudis Superiors 

- Fundació de la CV Regió Europea 

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

- Palau de les Arts Reina Sofia Fundació de la CV 

- Fundació de la CV per a la Investigació Agroalimentària 

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

- Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la CV 

e) Consorcis adscrits a la Generalitat: 

- Consorci de Museus de la CV 

- Consorci Espacial Valencià 

- Consorci Gestió del Centre d’Artesania de la CV 

- Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 

- Consorci Hospital General Universitari de València 

No s’han rebut els comptes anuals del Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017, 
Volta al Món a Vela. 
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Els comptes anuals complets de tots els ens s’inclouen en els annexos dels 
volums respectius d’aquest Informe, juntament amb els informes 
d’auditoria que, en el seu cas, haja emés la Intervenció General i auditors 
privats. Aquesta informació també està accessible en la pàgina web de la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. En addició a això, la informació 
que contenen els comptes anuals esmentats s’ha enregistrat en la Base de 
Dades Econòmics del Sector Públic Autonòmic Valencià (BADESPAV, 
accessible en la web de la Sindicatura). 

Les incidències que s’hagen pugut produir en la rendició de comptes es 
destaquen en les introduccions als diversos volums d’aquest Informe i, en 
el seu cas, en els informes de fiscalització individuals respectius. 

D’acord amb l’article 1.2 de la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat, els corresponents a l’exercici 2016 són el 
resultat de la integració dels pressupostos següents: 

a) El de l’Administració de la Generalitat. 

b) Els dels organismes autònoms de la Generalitat. 

c) Els dels consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes 
estiguen subjectos directament o indirectament al poder de decisió 
d’aquesta. 

d) Els de les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres 
entitats de dret públic diferents de les anteriors. 

e) Els de les societats mercantils de la Generalitat. 

f) Els de les fundacions del sector públic de la Generalitat. 

Els pressupostos inicials segons la Llei de Pressupostos de la Generalitat 
de 2016 es resumeixen en el quadre 1, en milions d’euros, a fi de mostrar 
la distribució prevista de la despesa entre tipus d’ens. 

Així mateix, d’acord amb l’article 135.2 de la Llei 1/ 2015 d’Hisenda Pública 
de la Generalitat, s’adjunten al Compte General de la Generalitat de cada 
exercici els comptes de les universitats públiques valencianes, integrades 
per: 

-  Universitat de València 

-  Universitat Politècnica de València 

-  Universitat d’Alacant 

-  Universitat Jaume I 

- Universitat Miguel Hernández d’Elx 
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Quadre 1. Pressupostos inicials agregats de despeses 

 
Administració 

Generalitat 
Organismes 
autònoms 

Empreses 
públiques (1)

Fundacions 
públiques Consorcis 

Despeses personal 5.299,3 109,9 188,6 38,2 171,1

Despeses funcionament 3.163,3 56,9 353,7 22,0 165,9

Despeses financeres 340,6 0,3 32,6 0,0 2,1

Transferències corrents 3.775,0 407,1 15,1 0,2 1,2

Fons de contingència 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inversions reals 381,0 12,8 125,7 4,5 9,1

Transferències de capital 346,4 77,6 65,9 0,0 0,0

Actius financers 144,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Passius financers 3.697,2 0,0 248,7 0,2 0,7

Total pressupost 2016 17.155,8 664,6 1.035,1 65,2 350,1

Total pressupost 2015 17.191,4 557,5 1.125,0 63,7 293,3

Variació 2016/2015 -0,2% +19,2% -8,0% +2,3% +19,4%

1 Societats mercantils i entitats de dret públic 

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

La gestió dels recursos públics està subjecta als principis següents: 

Principi de legalitat 

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

Principis comptables 

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

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

Principis d’eficàcia, eficiència i economia 

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

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

Principi de transparència 

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

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

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Objectius generals de la fiscalització 

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

a)  Determinar si la informació financera es presenta adequadament, d’acord 
amb els principis comptables que hi són d’aplicació. 

b)  Determinar si s’ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics. 

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

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

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

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

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

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

El Consell de la Sindicatura va aprovar el 22 de desembre de 2016 i va 
remetre a les Corts el 25 de gener de 2017, el Programa Anual d’Actuació 
de 2017, en el qual es determinaven els ens per fiscalitzar, tipus d’auditoria 
per realitzar i els abasts de cada fiscalització. En concret, en l’àmbit 
d’aquest Compte General s’han realitzat fiscalitzacions específiques dels 
següents ens, amb indicació del seu pressupost per al 2016, en milions 
d’euros: 

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

Ens fiscalitzat 
Tipus 

d’auditoria 
Abast Pressupost 

Administració    

 F+L General 

17.155,8 Compte de l’Administració 
(S’emeten diversos informes) 

L Contractació 

CI 
Registre de 
factures i 

caixes fixes 

CI ORIÓN LOGIS 

Organismes autònoms    

Institut Valencià d’Administració Tributària F+L General 43,5 

Empreses públiques     

Institut Valencià de Finances L 
Contractació i 

personal 
67,4 

Entitat d’Infraestructures de la Generalitat F+L+E 
Gestió parc 
d’habitatges 

74,9 

CulturArts Generalitat L Contractació 28,2 

Consorcis    

Consorci Hospital General Univ. de València L Contractació 263,6 

Consorci Hospitalari Provincial de Castelló L Contractació  83,1 

F:  Auditoria financera 
L:  Auditoria de compliment de la legalitat 
E:  Auditoria d’eficàcia 
CI: Auditoria del control intern i sistemes d’informació 

En els respectius informes de fiscalització s’indiquen amb major detall les 
àrees fiscalitzades en cada cas. En els apartats 4, 5 i 6 d’aquest volum I, es 
recapitulen i comenten els aspectes més importants de cada informe. 

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

D’acord amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2017, la 
fiscalització dels comptes de la Generalitat ha inclòs també la realització 
de les següents auditories operatives i informes especials, ja aprovades i 
publicades durant l’any: 

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

- Auditoria operativa de l’explotació en règim de concessió 
administrativa del servei públic d’Inspecció Tècnica de Vehicles a la 
Comunitat Valenciana. 

A més, en l’actualitat estan en curs d’execució les següents auditories 
relacionades amb aspectes inclosos en el Compte General, que tenen un 
horitzó plurianual, motiu pel qual no estan incloses en aquest Informe i 
s’aprovaran posteriorment: 

- Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral 
en el Departament de Salut de l’Hospital de Torrevella.  

- Auditoria operativa del programa pressupostari 313.60, relatiu a la 
gestió de centres i programes de persones majors. 

- Auditoria operativa del SERVOF. 

3. CONCLUSIONS GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ DEL COMPTE GENERAL 
DE LA GENERALITAT DE L’EXERCICI 2016 

Com a conseqüència de la fiscalització del Compte General de la 
Generalitat de l’exercici de 2016, duta a terme per aquesta Sindicatura de 
Comptes, es posen de manifest les conclusions generals següents: 

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

 Com a resultat del treball efectuat i amb els objectius i l’abast general 
que indiquen l’apartat 2 anterior i els particulars que es fixen en els 
respectius informes individuals de fiscalització, el Compte General 
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de la Generalitat 1  de l’exercici de 2016, es presenta, en general, 
d’acord amb els principis comptables i la normativa legal que hi són 
d’aplicació. No obstant això, les excepcions2 i deficiències detectades 
apareixen convenientment detallades en els diferents informes 
individuals de fiscalització del sector públic autonòmic, dels quals 
també oferim un resum en els apartats 4, 5 i 6 d’aquest volum. 

b) Pel que fa a les situacions de responsabilitat comptable 

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

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

- Que tal acció o omissió culpable vulnere les lleis reguladores del 
règim pressupostari i comptable que siguen aplicables a les 
entitats del sector públic del qual es tracte o, si és el cas, als 
perceptors de subvencions, crèdits, avals o altres ajudes 
provinents del dit sector. 

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

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

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

                                                 
1  El Compte General està format pels documents que indiquen els articles 135 i 3 de la Llei 1/2015, 

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

2  Les excepcions són circumstàncies observades per l’auditor i posades de manifest en l’Informe 
d’auditoria que afecten els comptes o elements auditats i que són especialment significatives. 
Impedeixen que els comptes anuals o els elements auditats expressen la imatge fidel. En el cas 
de les auditories de compliment de la legalitat, representen incompliments significatius de les 
normes. 
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 Com que la Sindicatura no té competències jurisdiccionals –i en 
compliment de l’article 4t.1 de la Llei de la Sindicatura de Comptes– 
tots els informes de fiscalització són tramesos al Tribunal de 
Comptes. Així mateix, per a la tramesa a la Fiscalia del Tribunal de 
Comptes d’aquells casos en què s’ha observat indicis de 
responsabilitat comptable o d’un altre tipus, se segueixen les vies 
formals previstes en el “Protocol d’actuació entre la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana i la Fiscalia del Tribunal de 
Comptes per a millorar-ne la coordinació i col·laboració”, signat el 10 
de març de 2015. 

 Aquesta Institució –d’acord amb el contingut dels diversos informes 
individuals que componen aquest Informe i amb l’anàlisi de la 
documentació revisada, tenint en compte l’abast que s’hi expressa i 
en l’exercici de la funció fiscalitzadora– no ha trobat situacions en 
què podrien concórrer les característiques bàsiques de la 
responsabilitat comptable. 

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

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

1a L’Administració de la Generalitat, igual com succeeix en la resta 
d’administracions públiques, no té desenvolupat un sistema 
general que incorpore indicadors per quantificar els objectius, i 
permeta comparar les previsions (en termes d’objectius i 
assoliments diferents dels estrictament pressupostaris) amb els 
resultats obtinguts i amb els costos corresponents. 

2a  Els recursos de què disposa la Sindicatura no permeten realitzar 
auditories integrals (financeres, de compliment de la legalitat i 
operatives) de tot el sector públic valencià. 

 Aquestes circumstàncies fan que la Sindicatura actualment no es 
plantege l’emissió d’una opinió global en termes d’eficiència, eficàcia 
i economia, sinó que realitze fiscalitzacions específiques sobre 
determinats aspectes de l’activitat de la Generalitat, tal com hem 
indicat en l’apartat 2.2. 
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4. RESUM I ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS SORGITS EN LA FISCALITZACIÓ 
DEL COMPTE DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

4.1 Excepcions de l’auditoria financera 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera del 
Compte de l’Administració de la Generalitat de l’exercici 2016 i ha observat 
excepcions a l’opinió que tot seguin es resumeixen: 

a) Immobilitzat no financer 

 La composició, ubicació i valoració dels principals epígrafs de 
l’immobilitzat no financer, que estan comptabilitzats en el balanç 
per un import conjunt de 17.527,4 milions d’euros, no es troben 
recollides en un inventari complet i actualitzat al tancament de 
l’exercici que permeta conciliar-les amb els registres comptables. 

b) Liquidacions anuals dels cinc contractes de concessió administrativa per a 
la prestació del servei d’assistència sanitària integral (departaments de 
salut d’Alzira, Torrevella, Dénia, l’Horta Manises i Elx-Crevillent). 

 A 31 de desembre de 2016, hi ha 31 liquidacions anuals pendents 
d’aprovació, en tràmit d’elaboració o objecte de recurs. Es 
desconeixen els imports definitius d’aquestes liquidacions, motiu 
pel qual no és possible determinar els efectes que tindria fer-ne un 
registre comptable adequat sobre el Compte de l’Administració de 
2016. 

c) Ajudes del Pla d’Habitatge 

 A 31 de desembre de 2016, el passiu del balanç recull 37,9 milions 
d’euros per obligacions pendents d’aplicar al pressupost en concepte 
d’ajudes a l’habitatge i 65,8 milions d’euros per les provisions 
estimades de les obligacions que cal pagar pels expedients d’ajudes 
pendents de resoldre. No obstant això, es mantenen les dificultats 
indicades en informes anteriors per a efectuar una estimació 
raonable de les obligacions que efectivament haurà de reconéixer la 
Generalitat per aquestes ajudes. 

 d) Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) 

 Els reavals fallits a càrrec de la Generalitat, per import de 129,0 
milions d’euros, derivats del contracte de reafiançament subscrit 
amb l’SGR, es troben registrats a 31 de desembre de 2016 en un 
compte de l’actiu del balanç, amb una provisió del 100%. Aquesta 
comptabilització no és adequada atés que els dits reavals s’haurien 
d’haver comptabilitzat com a despeses o pèrdues del compte del 
resultat econòmic i patrimonial. El passiu del balanç recull 74,5 
milions d’euros per les obligacions pendents de pagament pels dits 
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reavals pendents d’imputar al pressupost. En addició a això, la 
Generalitat ha comptabilitzat una provisió per import de 30,8 milions 
d’euros per a afrontar les responsabilitats probables derivades d’un 
risc viu de 75,2 milions d’euros, l’estimació del qual no ha sigut 
possible comprovar amb la informació disponible. 

 D’altra banda, la memòria de la Generalitat hauria d’ampliar la 
informació relativa al venciment anticipat de l’aval de 200 milions 
d’euros, prestat per la Generalitat a l’SGR en exercicis anteriors, que 
s’aprova mitjançant el Decret Llei 1/2017, de 9 de juny del Consell. 

e) Altres provisions per a riscos i despeses 

 A 31 de desembre de 2016, hi ha un gran nombre de procediments 
judicials en curs dels quals es podrien deriva responsabilitats a 
càrrec de la Generlaitat, l’estimació de les quals no ha sigut possible 
efectuar amb la informació disponible. Tampoc no s’ha pogut 
comprovar la raonabilitat de la provisió a llarg termini 
comptabilitzada en l’exercici 2016, per 48,0 milions d’euros, 
destinada a la cobertura de les possibles responsabilitats derivades 
del conveni subscrit per la Conselleria de Cultura i Educació amb 
l’Institut Valencià de l’Habitatge, SA i l’IVF. 

f) Fira Mostrari Internacional de València (FMI) 

 El passiu del balanç recull una provisió per a riscos i despeses per 
488,1 milions d’euros, a 31 de desembre de 2016, a fi de cobrir els 
passius contingents derivats dels compromisos adquirits amb 
l’entitat FMI, en execució dels convenis subscrits en 2002 i 2007, per 
a la modernització de les seues instal·lacions. Segons el judici 
d’aquesta Sindicatura, la comptabilització adequada dels 
compromisos esmentats –bé com a avals, bé com a subvencions 
nominatives plurianuals o com a deute financer assumit per la 
Generalitat– es troba condicionada a la determinació de la vertadera 
naturalesa del negoci jurídic realment acordat. 

g) “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” (compte 409) i 
“Creditors per periodificació de despeses pressupostàries” (compte 411) 

 A 31 de desembre de 2016, el passiu del balanç recull en el comte 409 
un saldo de 927,2 milions d’euros i en el compte 411, 829,7 milions 
d’euros. Igual com en exercicis anteriors, cal tenir en compte que 
amb càrrec al pressupost de 2016 s’han imputat despeses realitzades 
en exercicis anteriors i, al seu torn, no s’han imputat despeses 
contretes en el mateix exercici. En addició a això, s’ha posat de 
manifest que hi ha factures per un import conjunt de 9,1 milions 
d’euros que no han sigut imputades al pressupost ni registrades en 
el compte 409, com a conseqüència d’un traspàs deficient de dades 
entre l’aplicació informàtica de registre de factures i l’aplicació 
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comptable. Si s’hagueren imputat les despeses a l’exercici en el qual 
es van realitzar, l’efecte net en el resultat pressupostari seria de 7,9 
milions d’euros de menor saldo negatiu. 

h) Drets a cobrar de pressupostos tancats 

 A 31 de desembre de 2016, l’actiu del balanç recull un saldo en el 
compte “Drets a cobrar de pressupostos tancats” per import de 479,5 
milions d’euros i una provisió per a insolvències per 48,6 milions 
d’euros. Aquesta Sindicatura considera que aquesta provisió es troba 
infravalorada, almenys en 214,5 milions d’euros, de manera que el 
resultat econòmic de l’exercici hauria de reduir-se en l’import 
esmentat. 

i) Memòria 

 La informació de la memòria de l’exercici 2016 ha millorat, en alguns 
aspectes, pel que fa a l’exercici anterior, si bé continua sent molt 
extensa en alguns apartats la importància relativa dels quals en 
termes de comptes anuals és escassa; mentre que en altres, com ara 
els relatius a les excepcions anteriors i a les depeses amb 
finançament afectat, s’hauria d’ampliar el contingut. 

4.2 Conclusions sobre el compliment de la normativa 

En l’Informe del Compte de l’Administració també s’inclouen les 
conclusions sobre el compliment d’altres requeriments legals i 
reglamentaris, que tot seguit es relacionen de manera resumida: 

a) Les despeses contretes sense cobertura pressupostària, que es 
registren en el compte 409, vulneren el que disposa la normativa que 
hi és d’aplicació, si bé hi ha la possibilitat de convalidar les 
obligacions d’exercicis anteriors mitjançant una autorització 
expressa del Consell. 

b) Les consignacions definitives del pressupost de la Generalitat de 2016 
s’han mostrat insuficients per a atendre les transferències i 
subvencions que calia concedir en l’exercici. A més, es mantenen uns 
nivells de pagament molt baixos, o fins i tot nuls, en algunes línies 
de subvencions. 

c) Cal aclarir la naturalesa jurídica i econòmica dels negocis jurídics 
acordats amb l’FMI en exercicis anteriors i sotmetre els acords que 
s’adopten posteriorment al que es disposa en la normativa general 
d’aplicació. S’ha observat un control insuficient del compliment dels 
compromisos contrets amb l’FMI per la Generalitat, per mitjà de l’IVF, 
i per la Comissió Mixta de Seguiment prevista en els convenis. 
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d) En la revisió de les ajudes a menjadors escolars destinades als 
alumnes d’educació primària i infantil, s’han posat de manifest 
incidències sobre el compliment de la normativa reguladora i 
debilitats importants de control intern. 

e) La Generalitat ha d’incloure en els seus pressupostos inicials de les 
transferències que ha de rebre de l’Estat, derivades del sistema de 
finançament autonòmic, únicament les previsions d’ingressos que 
de manera raonable s’espera obtenir, tenint en compte que la 
determinació d’aquests ingressos es troba reglada en el marc 
normatiu que hi és d’aplicació. 

f) En l’informe del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sobre el grau de 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de l’exercici 
2016, es recull un dèficit de la Comunitat Valenciana de l’1,53% del 
PIB, superior a l’objectiu del 0,70% establit pel Consell de Ministres. 
En el segon informe del Ministeri, emés el 13 d’octubre de 2017, es 
fixa el dèficit en un 1,49% del PI. 

4.3 Conclusions sobre la fiscalització de la contractació 

En l’informe expressem que en la nostra opinió, llevat dels incompliments 
que es descriuen tot seguit, l’activitat contractual que ha desenvolupat 
l’Administració de la Generalitat durant l’exercici 2016 és conforme, en els 
aspectes significatius, amb la normativa que hi és d’aplicació. 

- L’Administració està subjecta a certes obligacions legals de 
comunicació de contractes, tant al Registre oficial de Contractes de 
la Generalitat (ROCG) com a la Sindicatura de Comptes. Aquestes 
obligacions no s’han observat adequadament en tots el supòsits 
requerits. 

- Amb caràcter general en els expedients revisats, no consta una 
justificació documental adequada sobre l’elecció dels criteris que 
s’han tingut en consideració per a adjudicar els contractes. 

- Altres aspectes importants que s’han observat en els 39 expedients 
revisats són: 

- Els anuncis de licitació no indiquen els criteris d’adjudicació 
dels contractes (onze expedients). 

- Els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) no 
estableixen les fórmules per a quantificar alguns dels criteris 
avaluables de manera automàtica (dos expedients). 

- Els criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de 
valor que preveuen els PCAP són indeterminats (tres 
expedients). 
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- Les fórmules previstes en els PCAP no donen una 
preponderància efectiva als criteris avaluables de manera 
automàtica respecte d’aquells en què la quantificació depén 
d’un judici de valor, i no s’ha constituït en aquests casos el 
comité experts (nou expedients). 

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

- Les declaracions d’urgència (nou expedients) o d’emergència 
(tres expedients) no estan degudament motivades o 
justificades. En tres expedients tramitats per emergència 
s’estableix que no s’escau constituir una garantia definitiva, 
però no costa la justificació adequada per l’òrgan de 
contractació. 

- Dos expedients incorren en causes de nul·litat administrativa. 

- Les adquisicions de farmàcia i productes sanitaris es tramiten, en un 
volum important, com contractes menors per  mitjà del sistema de 
caixes fixes. Especialment destacable és la infracció del principi de 
publicitat, ja que gran part d’aquestes compres es realitza mitjançant 
un fraccionament indegut de l’objecte dels contractes. 

- En els contractes menors s’observa, amb caràcter general, una 
justificació insuficient sobre la necessitat i idoneïtat de l’objecte del 
contracte i fraccionament indegut del seu objecte. 

- Els pagaments de les factures dels contractes revisats es realitzen, en 
un percentatge important, amb posterioritat al termini legal establit. 

- Es produeixen retards significatius en la confecció de les liquidacions 
anuals en els cinc contractes de concessió d’assistències sanitàries 
integrals. 

- Al tancament de l’exercici 2016 hi ha un volum important de 
factures, principalment de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, que representen operacions que s’han realitzat sense 
consignació pressupostària i sense ajustar-se en la seua tramitació a 
la normativa de contractes. 

Les recomanacions més importants realitzades en l’Informe són: 

- 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 
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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. 

- Reduir el volum dels contractes menors i les adquisicions per compra 
directa, sobretot en l’àmbit sanitari. 

- La comunicació de les dades dels contractes al ROCG i a la 
Sindicatura de Comptes ha de ser completa i adequada. 

- Millorar el contingut dels PCAP, establint 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. 

- La declaració d’urgència ha d’estar degudament motivada en els fets 
i circumstàncies concretes que afecten el contracte. 

- Per als contractes que s’hagen adjudicat mitjançant el procediment 
negociat, ha de produir-se una negociació efectiva de les condicions 
i aspectes econòmics i tècnics clarament definits en els PCAP, i 
deixar-ne constància en l’expedient. 

- Adoptar les mesures de gestió adequades que eviten la recepció de 
béns o la prestació de serveis sense cobertura contractual i la seua 
tramitació consegüent com a expedients d’enriquiment injust. 

4.4 Auditoria dels sistemes d’informació i de control intern de la gestió de 
la factura electrònica, del Registre de Factures de la Generalitat i de les 
caixes fixes. 

La Sindicatura de Comptes ha auditat els sistemes d’informació i de 
control intern del Registre de Factures de la Generalitat i del sistema de 
caixes fixes i la integració en els dos de la factura electrònica. L’aplicació 
informàtica que gestiona el Registre de Factures de la Generalitat es 
denomina RUF i manté fluxos d’intercanvi d’informació amb altres 
aplicacions de gestió financera i comptable. 

La factura electrònica és l’element central que connecta i interrelaciona el 
complex sistema de processos i aplicacions informàtiques, que en última 
instància ha d’aconseguir que la despesa es gestione d’acord amb la 
normativa aplicable i que s’anote degudament en el sistema comptable 
pressupostari. 

Ateses les característiques especials del treball que cal realitzar sobre els 
sistemes d’informació, aquest l’ha efectuat personal de la Unitat 
d’Auditoria de Sistemes d’Informació de la Sindicatura de Comptes i s’ha 
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comptat amb la col·laboració d’experts externs. El treball s’ha dividit en 
tres blocs, diferents però interrelacionats: 

a) Auditoria dels controls generals de les tecnologies de la informació 
(CGTI) relacionats amb RUF i CAJA FIJA, el bon funcionament dels 
quals condiciona l’eficàcia dels controls interns implantats en els 
dits processos. 

b) Auditoria dels controls interns implantats en els procediments de 
gestió del Registre de Factures de la Generalitat i en l’aplicació RUF. 

c) Auditoria dels controls interns implantats en els procediments de 
gestió del sistema de caixes fixes i en l’aplicació CAJA FIJA. 

Els CGTI solen afectar més d’una aplicació informàtica, i si els CGTI no 
funcionen adequadament s’impossibilita que es puga confiar en els 
controls dels procediments i aplicacions de gestió. La nostra opinió, 
excepte per determinades deficiències descrites en l’Informe, és que el 
nivell de control existent en els CGTI aporta un grau de confiança raonable 
per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat i 
traçabilitat de les dades i dels sistemes d’informació relacionats amb la 
gestió de RUF i CAJA FIJA. Entre les nostres recomanacions, la més 
destacable és la referida a la necessitat d’adequar-se plenament a 
l’Esquema Nacional de Seguretat. 

L’evolució del nombre de factures gestionades per l’Administració de la 
Generalitat en els últims anys demostra la implantació de la factura 
electrònica, que en 2016 ja representa més del 93% del total, en detriment 
del paper. 

Gràfic 1.  Evolució del nombre de factures electròniques i en paper 
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procediments de gestió aporta un nivell de confiança raonable per garantir 
la integritat (completesa), exactitud i validesa de les transaccions i dades 
registrades en el Registre de Factures de la Generalitat i en el sistema de 
caixa fixa, així com la comptabilització posterior d’aquestes. 

Com a resultat del treball de fiscalització, s’han efectuat una sèrie de 
recomanacions, entre les quals destaquen la conveniència d’assignar un 
codi únic d’identificació dels contractes (incloent-hi els menors), que 
aquest es consigne en les factures, distingint clarament aquelles sense 
expedient de contractació o gestionades per caixa fixa, i que 
obligatòriament es registre en comptabilitzar-les. També recomanem que 
s’accelere la transformació digital completa dels procediments que encara 
es realitzen en paper. 

4.5 Auditoria dels controls generals de tecnologies de la informació de 
l’aplicació ORIÓN LOGIS 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha auditat els 
controls generals de tecnologies de la informació (CGTI) dels procediments 
de gestió de les compres de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública (CSUSP o la Conselleria). Del bon funcionament dels CGTI depén 
l’eficàcia dels controls interns implantats en el procés de compres i en 
ORIÓN LOGIS. 

Ateses les característiques especials del treball  que cal realitzar sobre els 
sistemes d’informació, aquest l’ha efectuat personal de la Unitat 
d’Auditoria de Sistemes de la Informació de la Sindicatura de Comptes i 
s’ha comptat amb la col·laboració d’expert externs. 

En termes pressupostaris, les obligacions reconegudes en 2016 del capítol 
2 de la CSUSP pugen a 2.617,6 milions d’euros. És a dir, representen un 
76,5% dels 3.421,0 milions d’euros corresponents al dit capítol en el 
conjunt del Compte de l’Administració. La gestió de les compres de la 
Conselleria es realitza de manera descentralitzada, per mitjà de 40 centres 
gestors, utilitzant principalment l’aplicació informàtica ORIÓN LOGIS. El 
nombre d’usuaris actius en aquesta aplicació va ser en 2016 de 7.472 i les 
factures gestionades 531.244. 

La nostra opinió és que els CGTI no aporten un nivell de confiança 
raonable per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat, 
autenticitat i traçabilitat de les dades i dels sistemes d’informació 
relacionats amb la gestió de compres de la CSUSP i l’aplicació ORIÓN 
LOGIS. Les àrees en les quals les deficiències de control són més 
significatives són les de marc organitzatiu (en concret per falta de 
compliment amb l’Esquema Nacional de Seguretat i amb la Llei Orgànica 
de Protecció de Dades) i d’accessos lògics a dades i programes (per una gestió 
deficient d’usuaris, de gestió de privilegis i de polítiques d’autenticació). 
Aquestes debilitats materials afecten de manera generalitzada el conjunt 
dels CGTI i la seguretat de la informació. 
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Hem realitzat una sèrie d’anàlisis de dades a fi de verificar diversos 
aspectes relacionats amb la validesa, exactitud i integritat (completesa) de 
les dades gestionades per ORIÓN LOGIS. En el curs d’aquestes proves hem 
observat algunes actuacions que deterioren la qualitat de les dades sobre 
les compres registrades per aquesta aplicació. També hem observat que 
els usuaris d’ORIÓN LOGIS disposen en els seus sistemes de compres d’un 
visor que mostra els acords que els distints departaments han negociat 
amb els proveïdors per al subministrament dels seus articles. Aquest visor 
és una eina eficaç a l’hora de negociar els preus amb el proveïdor. Això no 
obstant, un departament pot signar acords a preus superiors als signats 
per altres del seu mateix volum de compra o comprar articles a qualsevol 
preu sense acord previ. 

Les recomanacions principals realitzades estan orientades a millorar la 
seguretat dels sistemes d’informació i en general són coincidents amb les 
realitzades en informes anteriors. En maig i juliol de 2017 s’han 
formalitzat dos contractes de serveis, l’execució dels quals –no abans de 
2018/2019– s’espera que permeta resoldre les deficiències més greus de 
control intern destacades en l’Informe. 

5. ALTRES ASPECTES RELLEVANTS 

Per a comprendre millor la informació econòmica i financera de la 
Generalitat convé considerar les següents aspectes rellevants: 

a) Sobre la situació econòmica i patrimonial 

 Igual com en exercicis anteriors, els comptes anuals de l’exercici 2016 
mostren un desequilibri patrimonial greu de l’Administració de la 
Generalitat a 31 de desembre de 2016. En el balanç, els fons propis 
són negatius, per 28.104,2 milions d’euros (en 2015, –25.419,1 milions 
d’euros). Aquesta xifra és conseqüència de l’acumulació de resultats 
negatius d’exercicis anteriors (–28.334,2 milions d’euros) i el resultat 
negatiu de 2016 (–2.637,0 milions d’euros), que absorbeixen la xifra 
de patrimoni (2.867,0 milions d’euros). Les pèrdues acumulades 
s’originen per la insuficiència de recursos de la Comunitat 
Valenciana, que s’ha de cobrir mitjançant el recurs a l’endeutament. 
El deute financer, a 31 de desembre de 2016, és de 43.073,8 milions 
d’euros (en 2015, 39.579,9 milions d’euros). D’aquest import, 34.224,0 
milions d’euros corresponen a deute provinent dels mecanismes 
estatals de finançament autonòmic. 

 En el compte del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici 2016 es 
mostra un desestalvi de 2.637,0 milions d’euros, per haver-se 
registrat despeses per 14.529,9 milions d’euros i ingressos per 
11.892,9 milions d’euros. 

 Per la seua banda, la liquidació del pressupost mostra un resultat 
pressupostari negatiu, de 2.189,5 milions d’euros, i una variació neta 



Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2016 

27 

de passius financers o augment de l’endeutament, per 3.220,3 
milions d’euros, per a obtenir un saldo pressupostari de l’exercici de 
1.030,8 milions d’euros. 

 L’evolució del resultat pressupostari, segons els respectius comptes 
de l’Administració, ha sigut la següent: 

Quadre 3. Evolució del resultat pressupostari 

Concepte3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

+ Drets reconeguts 11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.574,0 10.646,6 11.882,9

- Obligacions reconegudes 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 14.832,5 14.072,4

Resultat pressupostari -2.857,3 -3.642,3 -6.222,5 -3.399,5 -4.479,1 -4.185,9 -2.189,5

 S’hi pot observar que el dèficit pressupostari es manté en uns nivells 
molt elevats, insostenibles, que exigeixen el recurs permanent a 
l’endeutament. El 2016 el dèficit pressupostari ha sigut menor que en 
exercicis anteriors a causa de l’augment dels drets reconeguts i la 
reducció de les obligacions. Això no obstant, les dades del quadre 
anterior s’han d’analitzar tenint en compte les consideracions dels 
apartats següents. 

b) Evolució dels ingressos 

 Després d’un període de cinc anys d’estancament, els ingressos 
pressupostaris, exclòs el capítol 9, han augmentat de manera 
notable, fonamentalment a causa de l’increment d’un 10,7% dels 
tributs cedits. 

 Els tributs cedits i els passius financers són les fonts principals 
d’ingressos de la Generalitat. Els tributs cedits pugen a 9.765,3 
milions d’euros, que comprenen 8.351,8 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 1.413,5 milions 
d’euros dels gestionats per la Generalitat (els més importants són els 
impostos sobre Successions, Donacions, Transmissions Patrimonials 
i Actes Jurídics Documentats). Per la seua banda, els drets reconeguts 
per passius financers han sigut de 6.967,8 milions d’euros (8.844,3 en 
2015), la major part dels quals procedents dels préstecs concertats 
pel FLA. 

  

                                                 
3 En el càlcul del resultat pressupostari només s’inclouen els capítols 1 a 8 dels pressupostos 

d’ingressos i despeses. 
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Gràfic 2. Evolució dels drets reconeguts 

 

c) Evolució de les despeses 

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

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

Quadre 4. Evolució de les ONR de Sanitat  

Concepte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ONR no comptabilitzades 1.602,3 300,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1

ONR comptabilitzades 1.398,3 3.206,1 2.320,4 1.868,7 1.192,2 599,9 705,5

Total ONR 3.000,6 3.506,6 2.320,4 1.868,7 1.192,2 599,9 714,6

 En 2016 la IGG ha canviat el criteri de comptabilització de 
determinades periodificacions de la Seguretat Social i despeses de 
personal, canvi amb què estem d’acord, el que ha representat un 
augment del saldo del compte 409 a 31 de desembre de 2016 de 109,6 
milions d’euros. 
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Gràfic 3. Evolució de les ONR de Sanitat 

 

(*)  A partir de 2016 s’inclouen també conceptes del capítol 1 en el compte 409. 

 Per a conéixer i comprendre l’evolució real de la despesa i del dèficit 
públic de la Generalitat és necessari tenir en consideració, almenys, 
les circumstàncies assenyalades en els apartats anteriors, i altres 
ajustos per a fer comparables les dades, resultant la informació 
següent: 

Quadre 5. Evolució de la despesa real estimada 

Concepte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obligacions reconegudes 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 14.832,5 14.072,5

Ajust despesa sanitària  494,7 506,0 -1.186,2 -451,7 -676,6 -592,3 114.7

Altres ajustos 68,4 84,1 -1.579,8 2,9 -219,7 113,7 -218,5

Despesa real estimada 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.538,5 14.156,8 14.353,9 13.968,7

 
El signe positiu significa que les ONR augmenten i han de sumar-se 
a les despeses comptabilitzades; mentre que si és negatiu significa 
que resten de les despeses. 
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Gràfic 4. Evolució de la despesa real estimada  

 

d) Evolució del resultat pressupostari ajustat 

 D’acord amb les dades anteriors, el resultat pressupostari ajustat 
seria: 

Quadre 6. Resultat pressupostari ajustat 

Concepte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

+ Drets reconeguts 11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.441,71 10.646,6 11.882,9

- Despesa real estimada 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.538,5 14.156,8 14.353,9 13.968,7

Resultat ajustat -3.420,4 -4.232,4 -3.456,5 -2.950,7 -3.715,1 -3.707,3 -2.085,8

(1) Drets reconeguts ajustats, segons s’assenyala en l’informe de 2014. 

Gràfic 5. Evolució del resultat ajustat 
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s’ha assenyalat reiteradament en informes anteriors, no serà factible 
equilibrar amb l’actual sistema de finançament autonòmic. 

e) Sobre l’endeutament  

 El saldo del deute financer en el balanç a 31 de desembre de 2016 és 
de 43.073,8 milions d’euros. L’increment experimentat durant 2016 
en els comptes representatius de l’endeutament financer (un 8,8%) 
s’ha degut principalment als préstecs formalitzats a l’empara dels 
mecanismes estatals de finançament autonòmic. 

 L’endeutament segons el Banc d’Espanya ha tingut l’evolució que es 
mostra en el quadre següent. 

Quadre 7. Endeutament segons el Banc d’Espanya 

Endeutament  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Milions d’euros 20.666 22.450 30.065 32.459 37.422 42.024 44.665

Percentatge del PIB 20,2% 22,3% 31,2% 34,1% 38,5% 41,3% 42,3%

Gràfic 6. Evolució de l’endeutament segons el Banc d’Espanya 

 

 Les xifres anteriors corresponen al conjunt d’entitats incloses en el 
sector administracions públiques de la Comunitat Valenciana4 als 
efectes del Protocol de Dèficit Excessiu que publica el Banc d’Espanya 
en el seu Butlletí Estadístic i també les empreses públiques no 
classificades com a administracions públiques. Per tant no 
coincideixen amb les que es mostren en l’Informe de fiscalització, 

                                                 
4 El sector públic valencià inclou l’Administració General de la Generalitat, les universitats 

públiques i aquells organismes i empreses dependents de la comunitat autònoma que es 
classifiquen com a administracions públiques, com ara els consorcis hospitalaris, i altres ens 
com les fires mostrari, etc. 
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que només reflecteixen l’endeutament de l’Administració de la 
Generalitat. 

f) Conseqüències de la insuficiència d’ingressos en la composició de la despesa 

 En l’apartat 4.5.f del volum I de l’Informe del Compte General de la 
Generalitat de 2015 es va analitzar el voluminós deute públic valencià, 
amb els resultats que resumim a continuació: 

- La Comunitat Valenciana és la comunitat amb major 
endeutament en relació amb el PIB. 

- Les seues despeses per habitant són històricament inferiors a 
la mitjana de comunitats autònomes de règim comú (i molt 
allunyades de les forals). 

- Els seus ingressos per habitant són també inferiors a la mitjana 
autonòmica, en major grau que les despeses. 

- Aquests menors ingressos s’expliquen principalment per 
l’atípic resultat que el sistema de finançament autonòmic 
genera a la Comunitat Valenciana. 

- Una part important del deute acumulat pot explicar-se com a 
resultat de la infrafinançament autonòmic. 

 Partint d’aquestes dades, en l’apartat 4.5.e de l’Informe de l’any 
passat ja es van comentar les conseqüències que aquesta menor 
despesa provoca en l’estat de benestar, dependent en gran manera 
de la despesa autonòmica. En aquest Informe ens centrem a conéixer 
si el menor finançament afecta per igual les diferents funcions de la 
despesa pública autonòmica. Per a això, en el quadre següent es 
compara la despesa valenciana per capita en relació amb el conjunt 
de comunitats. S’analitza per separat la despesa realitzada en els tres 
serveis públics fonamentals (SPF): salut, educació i protecció social. 
Aquestes tres funcions representen respectivament el 43,6%, 26,8% i 
5,4% de la despesa no financera consolidada de la Comunitat 
Valenciana en 2015, últim any disponible. A més, es completa 
l’anàlisi amb una visió conjunta de la resta de funcions.  
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Quadre 8. Classificació funcional de les despeses no financeres de les 
comunitats autònomes SEC 2010. Base 2010 

 

Euros per habitant (1 juliol) CC.AA. de règim comú = 100 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Mitjana
2013-
2015 

Educació               
-CC.AA. de règim comú 807 812 843 100,0 100,0 100,0 100,0
-CC.AA. de règim foral 1.137 1.182 1.213 140,9 145,6 144,0 143,5
-Comunitat Valenciana 781 799 830 96,7 98,4 98,5 97,9
Salut               
-CC.AA. de règim comú 1.238 1.245 1.313  100,0 100,0 100,0 100,0
-CC.AA. de règim foral 1.539 1.557 1.610 124,3 125,1 122,6 124,0
-Comunitat Valenciana 1.203 1.276 1.351 97,2 102,5 102,9 100,9
Protecció social               
-CC.AA. de règim comú 214 219 221  100,0 100,0 100,0 100,0
-CC.AA. de règim foral 329 344 355 153,9 157,0 160,9 157,3
-Comunitat Valenciana 129 134 168 60,2 61,1 76,1 65,8

SFP (educació, salut, 
protecció social)               

-CC.AA. de règim comú 2.259 2.276 2.376  100,0 100,0 100,0 100,0
-CC.AA. de règim foral 3.005 3.083 3.178 133,0 135,5 133,8 134,1
-Comunitat Valenciana 2.113 2.209 2.349 93,5 97,1 98,8 96,5

Resta funcions (sense 
transf. entre AA.PP.)               

-CC.AA. de règim comú 892 882 877  100,0 100,0 100,0 100,0
-Comunitat Valenciana 840 837 750 94,2 94,8 85,5 91,5

Font: Intervenció General de l’Administració de l’Estat i elaboració pròpia.  

 Les dades s’han obtingut de la Classificació funcional de les despeses no 
financeres de l’Administració Regional (Comptabilitat Nacional, SEC 2010 
– Base 2010), publicades per la Intervenció General de l’Administració 
de l’Estat (IGAE). Es disposa d’informació homogènia per al període 
2012-2015, amb detall per funcions de despesa i comunitats 
autònomes. Això no obstant, la nostra anàlisi se centra en el període 
2013-2015, ja que en 2012 en algunes comunitats autònomes van 
aflorar de manera massiva despeses no reconegudes en exercicis 
anteriors (en particular a la Comunitat Valenciana). 

 En el cas dels SPF la comparació s’efectua tant en relació amb les 
comunitats autònomes de règim comú com amb les de règim foral, 
ja que són competències assumides per tots els governs regionals. 
Mentre que quan s’analitza la resta de funcions solament es compara 
amb les comunitats de règim comú, perquè les forals gaudeixen de 
majors competències. 

 De l’anàlisi es dedueix que en el període 2013-2015 la Comunitat 
Valenciana ha realitzat una despesa en sanitat molt similar a la del 
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conjunt de comunitats de règim comú i una despesa en educació 
lleugerament inferior a la mitjana. Per contra, la despesa en protecció 
social es troba molt allunyada de la mitjana de comunitats de règim 
comú (34,2 punts percentuals inferior durant el període), influït per 
les dificultats d’implantació dels serveis d’ajuda a la dependència. La 
despesa valenciana en protecció social representa solament el 42% 
de la despesa realitzada per les comunitats forals, tot i mostrar 
indicadors de major necessitat.5 Això no obstant, en aquesta funció 
s’observa un increment notable de la despesa en 2015 respecte a 
l’any anterior. 

 D’altra banda, la despesa mitjana observada en la resta de funcions 
es troba un 8,5% per davall de la mitjana de les comunitats de règim 
comú.6 Entre aquestes despeses s’inclouen les destinades a serveis 
generals de l’Administració, cultura, medi ambient, assumptes 
econòmics, I+D, incentius als sectors productius, etc. 

 A aquest efecte cal recordar de nou que la Comunitat Valenciana 
pateix un menor finançament autonòmic, tant en termes per 
habitant com per habitant ajustat.7 Si això es posa en relació amb 
l’anàlisi de la despesa, es conclou que la Generalitat Valenciana ha 
prioritzat els seus reduïts ingressos en la prestació dels serveis 
educatiu i sanitari a un nivell equivalent a la mitjana autonòmica. 
Això provoca que l’esforç valencià en educació i sanitat en relació 
amb els seus ingressos siga superior a la mitjana. En conseqüència, 
la protecció social i la resta de funcions de despesa s’han vist més 
perjudicades pels recursos insuficients del sector públic valencià. 

 En la comparativa realitzada també crida l’atenció la major mitjana 
de les comunitats forals en les tres funcions que comprenen els SPF, 
que en el seu conjunt superen en un 34,1% la mitjana de les 
comunitats de règim comú. Aquesta diferència seria fins i tot major 
si en la comparació s’incloguera la despesa realitzada en aquestes 
funcions per les corporacions locals, que en els territoris forals 
efectuen també una despesa major. 

g) Context econòmic i del sector públic  

L’economia valenciana encadena diversos anys de creixement 
mesurat en termes de PIB, tot i que encara té un efecte dèbil en la 
reducció de la desigualtat social. El PIB valencià va augmentar un 

                                                 
5   Expulsió social i recuperació econòmica (Fundació FOESSA, 2016) 

6  En el cas de la resta de funcions no s’ha efectuat la comparació amb les comunitats forals perquè 
gaudeix de majors competències. 

7  Vegeu informes de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), d’Ángel de la 
Fuente, de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) o l’Informe de la Comissió 
d’experts per a la revisió del model de finançament autonòmic (juliol 2017). 
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3,3% en 2016 i es preveu un increment entorn del 3,2% en 2017 i del 
2,7% en 2018; la qual cosa representaria completar un lustre amb un 
creixement anual mitjà pròxim al 3%.8 

No obstant això, l’economia ha d’afrontar immediatament dos reptes 
importants i relacionats entre si: atenuar el canvi climàtic i adaptar-
se al declivi de l’energia procedent dels combustibles fòssils. Per a 
combatre el primer s’ha de reduir dràsticament l’ús de l’energia 
procedent d’aquests mateixos combustibles fòssils, però a un ritme 
molt superior a l’imposat pel seu propi ocàs. Quant al segon repte, 
l’escassetat dels recursos naturals necessaris per a generar, 
emmagatzemar i utilitzar l’energia d’altres fonts limita les seues 
possibilitats d’abast, la qual cosa comporta acostar-se al zenit de 
l’energia neta disponible.9 

Davant d’un escenari amb aquestes característiques resultarà 
improbable poder mantenir a mitjà termini un creixement sostingut 
del PIB, tenint en compte la relació directa existent entre el PIB 
mundial i el consum total d’energia. Aquest context afectarà també 
el sector públic, l’acció del qual s’ha basat principalment en 
l’increment dels ingressos públics lligats al creixement econòmic; i 
quan açò no ha ocorregut les despeses públiques han patit durs 
retalls, fins i tot en serveis públics fonamentals (com els 
experimentats durant la crisi). Per això, davant de situacions d’estat 
estacionari o de decreixement, caldrà quadrar novament els 
pressupostos públics, actuant per les dues vies: ingressos i despeses. 
En el vessant dels ingressos serà necessari analitzar el rendiment i la 
progressivitat del conjunt d’impostos, així com qüestionar moltes de 
les figures que permeten eludir la tributació. Però al mateix temps 
caldrà augmentar l’eficiència i l’eficàcia en la despesa pública, i 
determinar quina ha de ser prioritària. En aquest sentit, haurien de 
generalitzar-se les anàlisis prèvies de cost-efectivitat, així com les 
auditories operatives.  

Cal tenir en compte que la major part de la redistribució de la renda 
s’aconsegueix per la via de la despesa pública. Per tant, gastar bé i de 
manera equitativa és clau per a garantir uns serveis públics 

                                                 
8 Situación Comunitat Valenciana 2º semestre 2017 (BBVA Research, 2017). 

9 L’Agència Internacional de l’Energia (AIE) va anunciar en el seu World Energy Outlook 2010 que 
entre 2005 i 2006 s’havia aconseguit el pic d’extracció del petroli convencional. Així mateix, 
recentment l’AIE ha alertat que s’ha arribat a un màxim en la capacitat d’aprofitament del carbó 
i que l’actual descens en el seu consum global s’accentuarà en els pròxims anys, principalment 
per la dificultat del seu ús per raons tècniques i de contaminació (AIE, Informe de conjuntura de 
març de 2017). Aquestes circumstàncies obliguen a dependre en major grau del gas natural (el 
pic de producció de les quals també es preveu pròxim) i a incrementar l’ús de fonts d’energia 
renovables (amb limitacions d’abast per la seua intermitència i dependència de recursos naturals 
escassos) o d’hidrocarburs líquids de qualitat inferior, amb menors taxes de retorn energètic 
(TRE, mesura la relació existent entre l’energia obtinguda i l’energia consumida en el procés). Tot 
això implica utilitzar fonts amb menor energia neta. 
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universals –fins i tot amb menors ingressos–, que igualen les 
oportunitats de tota la població. D’aquesta manera es facilitarà que 
els serveis de l’estat de benestar arriben als ciutadans en funció de 
les seues necessitats. 

A més de les qüestions comentades, cal recordar també que la 
Comunitat Valenciana continua infringint els objectius anuals de 
dèficit. Aquest incompliment actual representarà uns majors ajustos 
pressupostaris futurs per a complir l’objectiu d’estabilitat,10 llevat 
que prompte es corregisca la discriminació que pateix en el sistema 
de finançament autonòmic i es compense l’infrafinançament 
provocat pel model actual i pels anteriors, que ha propiciat gran part 
del deute públic valencià. 

6. RESUM I ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS SORGITS EN LA FISCALITZACIÓ 
DE DETERMINADES ENTITATS 

6.1  Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT) 

La fiscalització de l’Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT), 
corresponent a l’exercici 2016, ha consistit en una auditoria financera de 
seguretat raonable i una auditoria de compliment de legalitat de seguretat 
limitada. 

L’IVAT, que es configura com un organisme autònom administratiu, és un 
ens de recent creació que inicia la seua activitat l’1 de gener de 2016. Les 
seues competències són les que ostentava la Generalitat en la gestió 
tributària, l’exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i la 
funció revisora en via administrativa. 

El resultat de la fiscalització aplega una opinió favorable amb una 
excepció, atés que la memòria de l’IVAT no informa de l’existència de 
litigis o procediments judicials pendents de resolució al tancament de 
l’exercici 2016, interposats contra l’Institut. 

La fiscalització ha posat de manifest diverses incidències formals dels 
comptes justificatius dels acomptes de caixa fixa. 

En l’Informe s’efectuen cinc recomanacions, entre les quals: la inclusió de 
determinada informació en la web institucional, millorar la dotació 
informàtica destinada a l’IVAT o potenciar el seguiment i control de la 
gestió tributària realitzada per les 62 oficines liquidadores. 
  

                                                 
10 Informe sobre les línies fonamentals de pressupostos de 2018 de la Comunitat Valenciana (AIReF, 2017). 
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6.2 Institut Valencià de Finances (IVF) 

S’ha realitzat una auditoria financera limitada a l’epígraf “Despeses de 
personal” dels comptes anuals de 2016 i una fiscalització de seguretat 
raonable sobre la gestió contractual de l’Institut. A més hem dut a terme 
un control formal de la rendició de comptes a fi de comprovar si la 
formalització, aprovació i rendició han sigut adequades. 

Pel que fa a l’auditoria financera de les despeses de personal, hem emés 
una opinió favorable. Quant a la fiscalització de la gestió contractual, hem 
opinat que les activitats realitzades i la informació que figuren en els 
comptes anuals en relació amb la contractació són conformes, en els 
aspectes significatius, amb la normativa aplicable, llevat de l’excepció 
següent: 

- 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, per haver 
fraccionat l’objecte contractual i eludit així els requisits de publicitat 
o els relatius al procediment d’adjudicació que hi corresponguen. En 
l’exercici 2017 l’Institut ha corregit aquesta situació i ha licitat els 
contractes d’acord amb la normativa aplicable. 

Quant al control formal dels comptes de l’IVF de 2016, les conclusions més 
significatives són: 

- L’informe d’auditoria de comptes anuals que ha de realitzar la 
Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració d’una 
firma privada d’auditoria ens va ser remés de manera extemporània 
el 20 de setembre de 2017. Aquest informe emet una opinió favorable. 

- A la data d’emissió del nostre Informe, els comptes anuals de 2016 es 
troben pendents d’aprovació pel Consell General. 

- Hi ha una gran concentració del risc per crèdits i avals amb el sector 
públic valencià, tenint en compte les dificultats pressupostàries i 
financeres de la Generalitat. El risc total per aquestes operacions ha 
sigut de 842.980.987 euros a 31 de desembre. 

- 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 han sigut de 74.888.379 euros. En aquesta data, el patrimoni net 
(65.392.242 euros) representa tan sols el 52,2% del fons social. 

En l’Informe de fiscalització s’efectuen diverses recomanacions, entre les 
quals destaca que la memòria justificativa de la necessitat de realitzar la 
contractació d’un servei o subministrament ha de redactar-se en termes 
més precisos, detallant amb exactitud els requisits exigits per a la 
prestació del servei o l’adquisició del bé desitjat. 
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6.3 Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) 

Hem realitzat una auditoria financera dels components dels comptes 
anuals de l’EIGE de 2016 relacionats amb la gestió del parc públic 
d’habitatges propietat de la Generalitat i hem emés una opinió favorable 
sobre aquests components amb les excepcions següents: 

- Els béns immobles arrendats o per a arrendar, així com els solars i 
terrenys del parc d’habitatges, gestionats i administrats per l’EIGE, 
haurien de figurar en els epígrafs d’immobilitzat material de l’actiu 
del balanç de l’Entitat. S’ha pogut calcular que només el valor 
comptable dels habitatges arrendats seria superior als 215.000.000 
d’euros, import equivalent al 45% del total actiu del balanç d’EIGE a 
31 de desembre de 2016. 

- No figuren comptabilitzats en l’actiu del balanç d’EIGE els deutes 
pendents de venciment dels immobles venuts del parc d’habitatges. 
No hem disposat d’aquesta informació, per la qual cosa no hem 
pogut estimar-ne la quantia. 

- En l’epígraf “Deutors comercials i altres comptes a cobrar” de l’actiu 
del balanç de l’EIGE hauria de figurar el valor comptable dels deutes 
vençuts i impagats dels compradors i arrendadors dels immobles del 
parc d’habitatges, gestionats i administrats per l’EIGE. El valor 
nominal d’aquests deutes a 31 de març de 2017 és de 15.129.441 
euros. 

- L’import net de la xifra de negocis de l’EIGE de l’exercici 2016 hauria 
d’incrementar-se en 6.631.963 euros, import corresponent als 
ingressos meritats per l’arrendament d’immobles del parc 
d’habitatges. 

- En la data de tancament de l’exercici 2016 l’apartat “Altres deutes 
amb les administracions públiques” del passiu corrent del balanç 
hauria d’incrementar-se en 11.027.991 euros, per a registrar els 
deutes vençuts corresponents a tributs impagats derivats de la gestió 
del parc d’habitatges. 

En la revisió del compliment d’altres requisits legals i reglamentaris hem 
observat que: 

- Els procediments administratius de segona adjudicació d’un 
habitatge de promoció pública en lloguer no s’ajusten als principis 
de transparència i publicitat. 

- El manteniment i la conservació del parc d’habitatges l’està licitant 
la Conselleria competent en matèria d’habitatge, a pesar que l’EIGE 
té atribuït l’exercici obligatori d’aquesta activitat. 
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- No hi ha un inventari valorat del parc d’habitatges de la Generalitat. 

- L’EIGE incompleix l’obligació de repercutir als arrendataris 
d’habitatges de promoció pública l’import de l’Impost sobre Béns 
Immobles. 

- S’ha sol·licitat informació a l’IVAT pel que fa a les fiances 
d’arrendaments urbans del parc d’habitatges. La resposta rebuda ha 
posat de manifest una discrepància significativa amb la informació 
que figura en la base de dades de l’Entitat, que no ha sigut conciliada. 

Hem realitzat una auditoria per a valorar l’eficàcia en la gestió del parc 
públic d’habitatges propietat de la Generalitat realitzada per l’EIGE durant 
2016. Es pot concloure que no es gestionen de manera eficaç els habitatges 
que queden buits o desocupats, considerant l’eficàcia com la consecució 
de l’objectiu de minimitzar-ne el nombre, a fi que puguen estar 
disponibles destinar-los a lloguer social. També s’ha constatat que no s’ha 
complit amb l’objectiu de fomentar nous habitatges del parc públic, que 
es va incloure inicialment en el Pla Estatal de foment del lloguer 
d’habitatges, la rehabilitació d’edificis, i la regeneració i renovació 
urbanes, 2013-2016. 

En l’informe s’han realitzat una sèrie de recomanacions a l’EIGE per a 
millorar la gestió economicoadministrativa del seu parc d’habitatges, 
entre les quals cal citar: 

- L’aprovació de les disposicions normatives necessàries per a 
esmenar la indeterminació sobre la forma com un ciutadà pot 
accedir a un habitatge de promoció pública en lloguer. 

- L’aprovació d’un pla estratègic a mitjà i llarg termini per a la gestió 
del parc d’habitatges, a fi que siga possible mesurar l’eficàcia i 
l’eficiència en la gestió, i avaluar i controlar degudament aquesta 
gestió. 

- Una gestió planificada de sòls i terrenys per a construir nous 
habitatges de promoció pública, tant sobre els que consten 
inventariats, com en altres propietat de la Generalitat que no figuren 
adscrits al parc d’habitatges, mitjançant l’aprovació d’una nova ordre 
de lliurament. 

6.4 CulturArts Generalitat 

Hem efectuat el control formal dels comptes anuals de l’exercici 2016 de 
CulturArts i en l’Informe es recullen les observacions següents: 

- Els comptes anuals es van presentar en la Sindicatura de Comptes 
sense que els haguera aprovat el Consell de Direcció de l’Entitat i 
sense l’informe preceptiu d’auditoria de la Intervenció General. Els 



Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2016 

40 

comptes anuals s’han d’aprovar amb caràcter previ a la seua 
presentació a la Sindicatura. 

- CulturArts no ha comptabilitzat ni quantificat els interessos de 
demora meritats i pendents de pagament al tancament de l’exercici, 
per incompliments del termini de pagament de les obligacions, fet 
que infringeix les mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

En la fiscalització de la contractació s’ha posat de manifest un 
incompliment significatiu de les normes de contractació del sector públic, 
ja que el servei d’agència de viatges per a Cinema Jove es va tramitar amb 
el caràcter d’urgència, circumstància que no està justificada en 
l’expedient que ha facilitat l’Entitat, per la qual cosa no s’ajusta a llei i 
hauria d’haver-se tramitat pel procediment ordinari. 

En l’Informe de fiscalització es recomana que CulturArts formalitze de 
manera adequada les diligències de les factures per a fer constar la 
conformitat amb la prestació del servei, incloent-hi la identificació i 
signatura de la persona que realitza el tràmit i la data en què es formalitza. 

6.5 Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV) 

Hem efectuat el control formal dels comptes anuals de l’exercici 2016 del 
Consorci Hospital General Universitari de València i en l’Informe es 
recullen les observacions següents: 

- El Consorci ha imputat al pressupost de despeses de l’exercici 2016 
2.469.622 euros corresponents a factures de subministraments i 
serveis realitzats en 2015 (i anys anteriors) que no estaven 
comptabilitzades en els comptes anuals de l’exercici 2015. I pel 
mateix sistema, ha imputat al pressupost de despeses de l’exercici 
2017 3.002.351 euros corresponents a factures de l’any 2016 (i 
anteriors) que no estan comptabilitzades en els comptes anuals de 
l’exercici 2016. 

- Els comptes anuals del CHGUV de l’exercici 2016 mostren un 
desequilibri economicofinancer, motivat per les pèrdues 
continuades derivades de la recurrent insuficiència financera i 
pressupostària per afrontar les despeses de la seua activitat. 

Hem fiscalitzat les operacions de contractació efectuades pel Consorci en 
l’exercici 2016 i hem emés una opinió desfavorable, basada, entre altres, 
en els fonaments següents: 

- Debilitats importants en l’entorn de control. Durant 2016 el Consell 
de Govern solament s’ha reunit en dues ocasions, quan els estatuts 
fixen una periodicitat mensual. En matèria de contractació, el 
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Consorci no disposa d’un bloc normatiu intern que regule de manera 
completa i adequada els procediments de gestió i de control. 

- Despeses sense expedient de contractació i despeses sense 
consignació pressupostària. Durant 2016 el Consorci ha registrat 
despeses sense la tramitació prèvia d’expedient de contractació per 
import, almenys de 107.060.975 euros. D’altra banda, al pressupost 
de l’exercici 2016 s’han imputat obligacions de despeses realitzades 
en 2015 i anteriors per un total de 10.575.178 euros, que es van 
contraure sense cobertura pressupostària. I al tancament de 
l’exercici 2016 han quedat pendents d’imputació pressupostària 
obligacions per 19.020.607 euros, que figuren comptabilitzades en el 
compte 409. Aquestes obligacions s’han imputat al pressupost de 
2017, juntament amb altres factures de l’exercici 2016 i anteriors per 
import de 3.002.351 euros que no estaven comptabilitzades, tal com 
ja hem indicat anteriorment en opinar sobre el control formal. 
A més de l’incompliment de la normativa de contractació, es 
produeix també el de la normativa pressupostària. 

- S’han observat incompliments significatius en diversos expedients 
de contractes formalitzats en 2016 i en l’execució de diversos 
contractes d’exercicis anteriors. 

L’Informe inclou un total de quinze recomanacions per a millorar la gestió 
del Consorci. Entre aquestes destaquem: 

- El pressupost inicial de despeses dels capítols 2 i 6 ha de contenir la 
consignació de crèdits suficient i adequada per a atendre totes les 
despeses previsibles i ineludibles, calculades de manera realista. 

- Implantar les mesures de gestió i els procediments adequats per a 
garantir que els processos d’adquisicions de béns i prestació de 
serveis es realitzen en el marc pressupostari i contractual que hi és 
d’aplicació, i evitar, entre altres efectes, la tramitació recurrent 
d’expedients d’enriquiment injust. 

- La determinació i valoració dels criteris d’adjudicació són fites 
essencials en els processos de contractació, de manera que s’han 
d’establir els mecanismes de control intern adequats perquè el seu 
objecte siga efectiu i perquè complisquen els requisits legals. 

- Les fórmules per a valorar les ofertes econòmiques no han d’atorgar 
punts a les ofertes sense baixa, i a més ha de procurar-se que siga 
efectiva la preponderància dels criteris automàtics respecte als 
dependents de judicis de valor. 

- Han de posar-se en pràctica mètodes de control efectius perquè el 
personal responsable del CHGUV porte a terme un seguiment 
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adequat de l’execució dels contractes atenent a les clàusules dels 
plecs. 

- Es recomana reduir el nombre de contractes menors i millorar els 
procediments en relació amb el registre, control i seguiment 
adequats d’aquest tipus de contractes. 

6.6 Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC) 

En el control formal de la rendició de comptes s’ha observat que: 

- El balanç a 31 de desembre de 2016 s’ha d’ajustar per a presentar el 
deute total amb la Generalitat (73.694.522 euros) en el passiu a curt 
termini, i minorar els “Resultats d’exercicis anteriors” en la quantitat 
de 30.590.970 euros. 

- Els comptes anuals de l’exercici 2016 mostren un desequilibri 
economicofinancer, motivat per les pèrdues continuades derivades 
de la recurrent insuficiència financera i pressupostària per a afrontar 
les despeses de la seua activitat. 

Hem fiscalitzat les operacions de contractació efectuades pel Consorci 
Hospitalari Provincial de Castelló en l’exercici 2016 i hem emés una opinió 
desfavorable, basada, entre altres, en els fonaments següents: 

- Per l’existència de debilitats importants en l’entorn de control. 
Durant 2016 el Consell de Govern solament s’ha reunit en dues 
ocasions, quan els estatuts fixen una periodicitat mensual. No s’han 
establit els control necessaris en els procediments de contractació a 
fi de garantir-ne l’adequació a la legalitat, ni s’ha constituït una 
unitat administrativa per l’exercici de les funcions de control de la 
gestió economicofinancera. 

- Despeses sense expedient de contractació i despeses sense 
consignació pressupostària. Durant 2016 el Consorci ha registrat 
despeses sense la tramitació prèvia d’un expedient de contractació 
per import, almenys, de 20.422.506 euros. D’altra banda, al 
pressupost de l’exercici 2016 s’han imputat obligacions de despeses 
realitzades en 2015 i anteriors per un total de 8.483.423 euros, que es 
van contraure sense cobertura pressupostària. I al tancament de 
l’exercici 2016 han quedat pendents d’imputació pressupostària 
obligacions per 12.653.927 euros, que figuren comptabilitzades en el 
compte 409. Aquestes obligacions s’han imputat al pressupost de 
2017, juntament amb altres factures de l’exercici 2016 i anteriors per 
import de 104.515 euros, que no estaven comptabilitzades. A més de 
l’incompliment de la normativa de contractació, es produeix també 
el de la normativa pressupostària. 
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- S’han observat incompliments significatius en diversos expedients 
de contractes formalitzats en 2016 i en l’execució d’un dels 
contractes d’exercicis anteriors. 

L’Informe inclou un total de quinze recomanacions per a millorar la gestió. 
Entre aquestes destaquem: 

- El pressupost inicial de despeses dels capítols 2 i 6 ha de contenir la 
consignació de crèdits suficient i adequada per a atendre totes les 
despeses previsibles i ineludibles, calculades de manera realista. 

- Implantar les mesures de gestió i els procediments adequats per a 
garantir que els processos d’adquisicions de béns i prestació de 
serveis es realitzen en el marc pressupostari i normatiu que hi és 
d’aplicació, i evitar, entre altres efectes, la tramitació recurrent 
d’expedients d’enriquiment injust. 

- La determinació i valoració dels criteris d’adjudicació són fites 
essencials en els processos de contractació, de manera que s’han 
d’establir els mecanismes de control intern adequats perquè el seu 
objecte siga efectiu i complisquen els requisits legals. 

- Les fórmules per a valora les ofertes econòmiques no han d’atorgar 
punts a les ofertes sense baixa, i a més s’ha de procurar que siga 
efectiva la preponderància dels criteris automàtics respecte al 
dependents de judicis de valor. 

- S’han de posar en pràctica mètodes de control efectius perquè el 
personal responsable  del Consorci porte a terme un seguiment 
adequat de l’execució dels contractes d’acord amb les clàusules dels 
plecs. 

- Es recomana reduir el nombre de contractes menors i millorar els 
procediments en relació amb el registre, control i seguiment 
adequats d’aquest tipus de contractes. 

7. LES CORTS I ALTRES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT 

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana indica que a més de les 
Corts, formen part també de la Generalitat les institucions següents: la 
Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de 
Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu 
i el Comité Econòmic i Social. 

Totes aquestes institucions, sense perjudici de l’autonomia i peculiaritats 
del seu funcionament, s’integren pressupostàriament en el Compte de 
l’Administració de la Generalitat. 
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El pressupost de cadascuna d’aquestes institucions té assignada una 
secció diferenciada del Compte de l’Administració (llevat del Síndic de 
Greuges, que està integrat en la secció de les Corts). S’hi comptabilitzen 
com a obligacions la pràctica totalitat dels crèdits definitius, 
independentment de l’execució dels pressupostos de despeses en les 
comptabilitats individuals de cada una d’aquestes entitats. Els pagaments 
representen les transferències dineràries realitzades a aquestes 
institucions. 

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

Quadre 9. Dates d’aprovació i remissió dels comptes 

  Les Corts  
Sindicatura 
de Comptes 

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià de 

Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Comité 
Econòmic i 

Social 

Aprovació 17/10/2017 06/06/2017 07/02/2017 26/06/2017 09/02/2017 05/05/2017 05/05/2017 

Remissió a la 
Sindicatura 24/10/2017 -- 15/02/2017 29/06/2017 13/02/2017 26/05/2017 23/05/2017 

La Sindicatura de Comptes, en compliment de l’article 78 del seu 
Reglament de Règim Interior, va remetre els seus comptes anuals de 2016, 
junt amb un informe d’auditoria independent, a les Corts el 30 de juny de 
2017. També van ser publicades en la seu electrònica de la Sindicatura i en 
el Butlletí Oficial de les Corts el 19 de juliol de 2017. 

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

- Balanç 

- Compte del resultat economicopatrimonial 

- Liquidació del pressupost: 

- Liquidació de l’estat de despeses 

- Liquidació de l’estat d’ingressos 

- Resultat pressupostari 

- Memòria. 
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Quadre 10. Liquidació del pressupost de despeses, per institucions 

(Milers d’euros) 

Entitat Crèdits 
inicials Modificacions

Crèdits 
definitius

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Pagaments Grau 

d’execució
Grau de 

compliment

Les Corts  28.003 3.515 31.518 24.664 24.470 78,3% 99,2%

Sindicatura de 
Comptes 

6.749 1.094 7.843 6.362 6.308 81,1% 99,2%

Síndic de Greuges 3.340 168 3.508 3.109 3.014 88,6% 96,9%

Consell V. de Cultura 1.425 6 1.431 1.003 987 70,1% 98,4%

Consell Jurídic 
Consultiu 2.439 0 2.439 2.175 2.153 89,2% 99,0%

Acadèmia Valenciana 
de la Llengua 3.044 1.153 4.197 2.774 2.697 66,1% 97,2%

Comité Econòmic i 
Social 

794 54 848 768 642 90,6% 83,6%

Quadre 11. Resultat pressupostari, per institucions 

(Milers d’euros) 

Entitat 
Saldo pressupostari de 

l’exercici 

Superàvit o dèficit de 
finançament de 

l’exercici 

Les Corts  3.487 3.487 

Sindicatura de Comptes 388 401 

Síndic de Greuges 66 187 

Consell Valencià de Cultura -279 -279 

Consell Jurídic Consultiu -41 -41 

Acadèmia V. de la Llengua -126 1.027 

Comité Econòmic i Social 25 79 
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Quadre 12. Romanent de tresoreria, per institucions 

(Milers d’euros) 

  
Les 

Corts  

Sindicatura 
de 

Comptes 

Síndic 
de 

Greuges

Consell 
Valencià 

de 
Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la Llengua 

Comité 
Econòmic i 

Social 

1.  (+) Drets pendents de 
cobrament 4.653 1.918 109 78 91 926 170 

2. (-) Obligacions 
pendents de pagament 1.157 1.549 261 49 129 191 160 

3. (+) Fons líquids 4.035 1.124 580 404 305 695 69 

Romanent de tresoreria  7.531 1.493 427 432 267 1.430 79 

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

De la comprovació realitzada a fi de verificar la coherència entre els 
comptes anuals dels òrgans estatutaris i el Compte General de la 
Generalitat 2016, presentats per la Intervenció, no s’han observat 
diferències significatives. El comptes de totes les institucions s’inclouen 
com a annex I en aquest Informe. 

Les Corts han sol·licitat a la Sindicatura la fiscalització de les institucions 
estatutàries. Per a donar compliment a aquesta sol·licitud s’inclourà la 
fiscalització dels comptes d’aquestes institucions en els pròxims 
programes d’actuació. 

Les normes de règim econòmic i pressupostari de les Corts recollides 
fonamentalment en els acords de 26 d’agost de 2014 de la Mesa de les Corts 
van representar un avanç fonamental en el règim de transparència i 
rendició de comptes de les Corts, ja que establien un règim de control 
intern completament nou i la revisió a posteriori dels comptes de les Corts 
per part de la Sindicatura de Comptes. Durant l’exercici 2017 s’ha portat a 
terme el treball d’auditoria dels Comptes de les Corts relatius a l’exercici 
2015. En el moment d’aprovar aquest Informe s’havia iniciat l’auditoria 
dels comptes de l’exercici 2016. 

En addició a això, hem comprovat si els comptes anuals de 2016, aprovats 
pels òrgans estatutaris en la forma establida, s’han publicat en el portal de 
transparència de les seues pàgines web. Aquesta comprovació es realitza 
en compliment de l’article 8, Informació econòmica, pressupostària i 
estadística, de la Llei 9/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a 
la Informació Pública i Bon Govern. En aquest article es detalla que tots els 
subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei hauran de fer pública, 
com a mínim, la informació relativa als actes de gestió administrativa amb 
repercussió econòmica o pressupostària i, entre altra informació, ha de 
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mostrar el detall dels comptes anuals que s’hagen de retre i els informes 
d’auditoria dels comptes anuals i de fiscalització que hi emeten els òrgans 
de control extern (apartat e). D’aquesta comprovació realitzada cal 
destacar que les Corts no tenen actualitzat el portal de transparència de la 
seua pàgina web i solament hi consten els comptes anuals relatius a 
l’exercici 2014. 

8. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

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

U. En l’exercici de la funció fiscalitzadora la Sindicatura de Comptes 
proposarà les mesures que considere que s’ hagen d’adoptar per a millorar 
la gestió econòmico-administrativa del sector públic valencià, i també 
aquelles més idònies per a assolir-ne un control més eficaç.   

Dos. La Sindicatura de Comptes comunicarà als organismes controlats el 
resultat del control, i aquests són obligats, en els terminis concedits, a 
respondre, tot posant en coneixement de la Sindicatura de Comptes les 
mesures adoptades sobre les verificacions de control efectuades.   

Tres. La Sindicatura de Comptes informarà les Corts Valencianes del grau 
d’acompliment de les actuacions de control per part dels organismes 
controlats. 

En compliment d’aquesta disposició i com una part important del treball 
efectuat, els informes de la Sindicatura inclouen un apartat en el qual es 
recullen les recomanacions considerades més rellevants per a millorar 
determinats aspectes procedimentals, de la gestió o dels sistemes de 
control intern, que han sorgit en la realització de les diverses 
fiscalitzacions. En el curs dels treballs s’ha sol·licitat als responsables dels 
diferents ens fiscalitzats que informaren de les mesures correctores 
adoptades per a resoldre les deficiències indicades en els informes de 
fiscalització de l’exercici anterior i aplicar les recomanacions efectuades. 
S’ha obtingut la resposta de sis entitats del sector públic autonòmic, a 
propòsit de les disset cartes enviades. Les respostes rebudes, sobre 
l’adopció d’aquestes recomanacions, han sigut objecte d’anàlisi i 
seguiment en les fiscalitzacions respectives. 

9. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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



Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2016 

48 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal 
indicar el següent: 

1) Els òrgans fiscalitzats han formulat, si calia, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l’Informe. 

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

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

4)  El text de les al·legacions formulades, així com els informes 
motivats que s’han emés sobre les dites al·legacions –i que han 
servit d’antecedent perquè aquesta Sindicatura les estimara o 
desestimara– s’incorporen com a annex II a l’Informe complet final. 

10. ESTRUCTURA DE L’INFORME 

Aquest Informe sobre el Compte General de la Generalitat de l’exercici 
2016 té l’estructura següent: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



INFORM E DE  F ISCALITZACIÓ  DEL  COMPTE  GENERAL  
DE  LA  GENERALITAT  

EXERCIC I  DE  2016  

 

Volum I  Introducció i resum de les conclusions 

Volum II Compte de l’Administració de la Generalitat  

Volum III Organismes autònoms 

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

Volum V Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Volum VI  Consorcis adscrits a la Generalitat 

Annexos: Annex I Comptes anuals dels comptedants 

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

Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la seua reunió 
del dia 13 de desembre de 2017.  

València, 13 de desembre de 2017 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 
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