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1. INTRODUCCIÓ 

 La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i d'acord amb el que preveu el Programa 
Anual d'Actuació de 2017 (PAA2017), ha auditat el Compte de 
l'Administració de la Generalitat de l'exercici 2016 amb l'abast que es 
descriu en l'apartat 3 de l'Informe. El Compte de l'Administració està 
format pel balanç a 31 de desembre de 2016, el compte del resultat 
economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l'exercici acabat en aquesta data, i s'adjunta íntegrament 
en l'annex I d'aquest Informe. 

 En combinació amb l'auditoria financera dels comptes anuals, hem 
planificat i executat una revisió de compliment de legalitat per emetre 
conclusions de seguretat limitada sobre si les activitats i operacions 
pressupostàries i financeres realitzades durant l'exercici 2016 resulten 
conformes en determinats aspectes significatius amb les normes 
aplicables a la gestió dels fons públics. La naturalesa, els objectius i l'abast 
del treball sobre el compliment van ser limitats si es comparen amb els 
previstos per emetre una opinió amb seguretat raonable. El marc normatiu 
que resulta aplicable es detalla en l'apèndix 1 d'aquest Informe. 

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

La Intervenció General de la Generalitat (IGG) té la responsabilitat 
d'elaborar el Compte de l'Administració adjunt i, si escau, formular 
conclusions sobre l'adequació a la legalitat de les operacions revisades, de 
manera que expresse la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, dels resultats i de l'execució del pressupost de l'Administració 
de la Generalitat. Tot això ha d'estar d'acord amb el marc normatiu 
d'informació financera pública aplicable a l'Entitat, que s'identifica a la 
nota 4A.2 de la memòria del Compte de l'Administració. També és 
responsable del control intern que considere necessari per permetre la 
preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, deguda a frau 
o error. 

El Compte de l'Administració de la Generalitat corresponent a l'exercici 
2016 va ser presentat a la Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat el 29 de juny de 2017, d'acord amb la normativa 
d'aplicació. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre el Compte de l'Administració adjunt i, si escau, formular 
conclusions sobre l'adequació a la legalitat de les operacions revisades, 
basada en la fiscalització realitzada. Per a això, hem dut a terme el treball 
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d'acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de les institucions 
públiques de control extern i amb les normes tècniques de fiscalització 
aprovades pel Consell de la Sindicatura i recollides en el Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests principis exigeixen que 
complim els requeriments d'ètica, així com que planifiquem i executem 
l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals 
estan lliures d'incorreccions materials. 

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

L'abast de la present auditoria està delimitat de la manera següent: 

- Capítol 1, "Despeses de personal" i els seus equivalents en el balanç i en el 
compte del resultat economicopatrimonial 

 Tenint en compte l'opinió favorable de les fiscalitzacions especials 
efectuades per aquesta Sindicatura en els últims exercicis sobre les 
despeses de personal, la revisió d'aquesta àrea de treball ha consistit 
a verificar l'adequada comptabilitat de les despeses de personal 
contretes en l'exercici 2016 i el seu adequat reflex en el Compte de 
l'Administració, tal com es detallem en l'apartat 4.2 de l'apèndix 2. 

- Capítol 2, "Compra de béns corrents i despeses de funcionament", capítol 6, 
"Inversions reals" i els seus equivalents en el balanç i en el compte del 
resultat economicopatrimonial 

 Aquesta Sindicatura ha efectuat tres fiscalitzacions especials en 
relació amb aquests capítols pressupostaris: “Contractació de 
l'Administració de la Generalitat”, “La gestió de la factura electrònica, 
el Registre de Factures de la Generalitat i les caixes fixes. Auditoria 
dels sistemes d’informació i de control intern”, i “Auditoria de 
controls generals de tecnologies de la informació de l'aplicació 
ORION-LOGIS.” Els resultats d’aquestes fiscalitzacions es recullen en 
sengles informes especials emesos d'acord amb el que preveu el 
PAA2017 i mostren en els dos primers casos una opinió amb 
excepcions i en el tercer cas, una opinió desfavorable. 
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- Capítol 4, "Transferències corrents", capítol 7 "Transferències de capital" i 
els seus equivalents en el balanç i en el compte del resultat 
economicopatrimonial 

 L'abast de l'auditoria financera s'ha limitat a les línies de 
subvencions del Pla d'Habitatge, de la Fira de Mostres Internacional 
de València (FMI), de les universitats públiques valencianes, de les 
prestacions a la dependència, de les ajudes a menjadors escolars i les 
ajudes per a l'adequació de la Institució Firal Alacantina (IFA). 

En l'àmbit de l'auditoria de compliment de determinades obligacions 
legals i reglamentàries, la revisió s'ha limitat bàsicament a l'aplicació de 
procediments analítics i activitats d'indagació. No hem dut a terme una 
auditoria sobre el compliment general, raó per la qual la nostra conclusió 
proporciona només una seguretat limitada, d'acord amb el treball 
realitzat. 

Considerem que l'evidència d'auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per fonamentar la nostra opinió d'auditoria amb 
excepcions i les nostres conclusions sobre el compliment de determinades 
obligacions legals i reglamentàries. 

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

a) Immobilitzat no financer 

 L'immobilitzat no financer (sense incloure les inversions financeres 
permanents) és, a 31 de desembre de 2016, de 17.527,4 milions 
d'euros. Tal com hem manifestat en informes de fiscalització 
d'exercicis anteriors, la composició, ubicació i valoració dels 
principals epígrafs de l'immobilitzat no financer no es troben 
recollides en un inventari complet i actualitzat al tancament de 
l'exercici que permeta la seua conciliació amb els registres 
comptables. El sistema comptable només permet obtenir el detall 
dels moviments que s'han produït en l'exercici i no efectua les 
amortitzacions de l'immobilitzat subjecte a depreciació. En 
conseqüència, no hem pogut verificar la raonabilitat del saldo de 
l'immobilitzat no financer i la seua amortització acumulada a 31 de 
desembre de 2016, ni del consegüent efecte de l'amortització anual 
en el compte del resultat economicopatrimonial de l'exercici 2016. 

 La memòria de l'exercici no recull la informació mínima establida en 
el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, 
pel que fa al detall dels elements de l'immobilitzat reflectits en cada 
un dels comptes comptables, amb el detall que preveu la nota 7.2 del 
model de memòria. 
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Infraestructures en centres docents executats per CIEGSA1 

L'apartat 1.1 del Compte de l'Administració, relatiu a l'”Immobilitzat”, 
informa de la comptabilitat efectuada en exercicis anteriors de les 
infraestructures educatives realitzades per CIEGSA en virtut del Conveni 
de 5 de febrer de 2001 i posades a disposició de la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport (Conselleria d'Educació), el valor comptable 
dels les quals, a 31 de desembre de 2015, pujava a 1.537,1 milions d'euros. 
S'afegeix que la Conselleria d'Educació no va remetre a la Intervenció 
General de la Generalitat la informació que li havia sigut sol·licitada per a 
la comptabilització dels elements d'immobilitzat rebuts fins al 31 de 
desembre de 2016 i facturats per CIEGSA a la Generalitat, per la qual cosa 
el valor comptable a aquesta data és el registrat a 31 de desembre de 2015. 
Aquesta informació tampoc no va ser tramesa a aquesta Sindicatura, 
després de la petició efectuada en el curs de la fiscalització. En 
conseqüència, hi ha una limitació a l'abast en la verificació dels elements 
d'immobilitzat efectivament cedits per CIEGSA a la Generalitat al 
tancament de l'exercici 2016. 

D'altra banda, es manté la situació descrita en l'informe de 2015 respecte 
a la manca de comptabilització de la recepció dels béns mobles i immobles 
corresponents als centres docents d'educació infantil, primària i especial, 
i el seu posterior lliurament als ajuntaments. Segons la informació 
disponible, el registre comptable per la recepció dels immobles 
comportaria un increment en els saldos dels comptes "Un altre 
immobilitzat material" i "Resultats d'exercicis anteriors", per import de 
1.113,1 milions d'euros, mentre que el seu lliurament posterior als 
ajuntaments s'hauria de comptabilitzar en el compte deutor "Patrimoni 
lliurat en cessió" a càrrec de "Altre immobilitzat material", per aquest 
import. 

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

A 31 de desembre de 2016, es manté la situació exposada en informes de 
fiscalització d'exercicis anteriors, pel que fa a la situació de les 
liquidacions anuals dels cinc contractes de concessió administrativa per a 
la prestació del servei d'assistència sanitària integral dels departaments 
de salut d'Alzira, Torrevella, Dénia, l'Horta-Manises i Elx-Crevillent. En 
aquesta data, hi ha 31 liquidacions anuals pels cinc contractes referits que 
estan pendents d'aprovació, en tràmit d'elaboració o recorregudes, com es 
mostra en el quadre següent: 
  

                                                
1 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. 
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Quadre 1.  Situació de les liquidacions dels cinc contractes de concessió 
del servei d'assistència sanitària a 31 de desembre de 2016 

 

Exercici 
86/2003 

Alzira 

87/2003 

Torrevella 

822/2004 

Dénia 

555/2006 

Manises 

700/2006 

Elx 

2009 L L PA R - 

2010 L L PA R PA 

2011 L L PA R PA 

2012 L L PA R PA 

2013 TR TR PA R TR 

2014 TR TR TR TR TR 

2015 TR TR TR TR TR 

2016 TR TR TR TR TR 

R:   Recorreguda 
L:    Liquidació aprovada 
PA:  Pendent d’aprovació 
TR:  En tràmit 

 Durant l'exercici 2016 no s'ha aprovat ni comptabilitzat cap 
liquidació. 

 Tenint en compte la situació anterior, així com l'absència 
d'estimacions raonables dels imports a què podrien pujar les 
liquidacions anteriors i la incertesa jurídica existent sobre la validesa 
dels acords adoptats en execució dels contractes de concessió, no ha 
sigut possible determinar l'efecte que el seu adequat reflex 
comptable tindria en el Compte de l'Administració de l'exercici 2016. 
Tot seguit resumim els fets i situacions d'importància en la 
determinació de les liquidacions pendents de tramitar o aprovar a 
data de realització del present treball, que no vénen referits a la 
memòria. 

 Contracte 555/2006. Departament de Salut l’Horta-Manises 

 D'acord amb la informació facilitada per la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública (Conselleria de Sanitat), a 28 d'abril de 2017, 
està pendent de resolució judicial el recurs contenciosoadministratiu 
presentat per la concessionària del servei davant del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), contra les 
liquidacions dels exercicis 2009 a 2013 proposades per la Comissió 
Mixta de Seguiment i aprovades per la Conselleria de Sanitat, amb 
un saldo a favor de l'Administració de la Generalitat de 181,6 milions 
d'euros. Quant a això, s'han de tenir en compte les conclusions i 
recomanacions recollides en l'informe d'auditoria operativa de la 
concessió de l'assistència sanitària integral en el Departament de 
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Salut l’Horta-Manises, exercicis 2009-2015, emès per aquesta 
Sindicatura de Comptes. 

 Informe definitiu de l’IGG de control financer específic sobre les liquidacions 
anuals de les concessions sanitàries entre els exercicis 2003 a 2012 

 Aquest informe, que va ser emès el 23 d'agost de 2017 per la 
interventora general de la Generalitat, de forma excepcional2 (per les 
circumstàncies concurrents i les controvèrsies jurídiques pendents 
de resolució judicial), posa de manifest la incertesa existent derivada 
del contenciós esmentat adés, en la mesura que el TSJCV haurà de 
pronunciar-se sobre el caràcter i naturalesa de la Comissió Mixta de 
Seguiment i sobre la validesa dels acords adoptats en el seu si. 
S'indica que la resolució judicial del recurs interposat podrà afectar 
de forma general el funcionament i validesa dels acords adoptats per 
les comissions mixtes de seguiment de la resta de concessions i, per 
tant, les liquidacions anuals de cada un dels contractes. 

 L'abast de l'informe, pel que fa a les liquidacions anuals, s'estén 
únicament a les emeses en l'execució dels contractes de Torrevella i 
Alzira, en ser les úniques aprovades per l'òrgan de contractació 
d'acord amb el procediment administratiu corresponent. S'exclou en 
l'informe qualsevol anàlisi de les liquidacions emeses en l'execució 
dels contractes de concessió d'Elx-Crevillent i l’Horta-Manises. Pel 
que fa a la concessió de Dénia, s'indica que no hi ha cap acte 
administratiu pel qual s'aprove la liquidació anual del preu del 
contracte per l'òrgan de contractació durant el període objecte de 
control (2009-2012), ni tampoc no s'ha formulat cap proposta de 
liquidació del preu corresponent a aquest període, sinó que hi ha 
unes taules econòmiques contingudes en l'acta de la Comissió Mixta 
de 12 de març de 2015, la validesa de les quals està sent qüestionada 
judicialment. 

c) Ajudes del Pla d'Habitatge 

 En els informes de fiscalització d'exercicis anteriors s'exposen els 
antecedents i els riscos derivats de la tramitació dels expedients 
d'ajudes a l'habitatge condicionades a l'existència de crèdit 
pressupostari, així com la seua posterior convalidació mitjançant 
llei3. En l'exercici 2016, les dotacions pressupostàries consignades no 
van ser suficients per a la cobertura de les obligacions 
comptabilitzades a 31 de desembre de 2015 a la compte 409, 

                                                
2 La competència de l’elaboració i direcció d’informes derivats de l’exercici dels controls 
financers específics que es practiquen, correspon a la Viceintervenció General de Control 
Financer i Auditories, segons els que estableix l’article 3.2 del Decret 29/2016, de 16 de 
març. 
3 Disposició addicional segona de la Llei de Ports de 2014 i disposició addicional tercera de 
la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals de Gestió Administrativa i Financera 
i d’Organització de la Generalitat. 
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"Creditors per obligacions pendents d'aplicar al pressupost", el saldo 
era de 63,3 milions d'euros. Durant 2016, es van reconèixer 
obligacions per 28,8 milions d'euros, 25,4 milions d’euros dels quals 
provenien del saldo inicial. Per tant, a 31 de desembre de 2016, les 
obligacions pendents d'imputar al pressupost i registrades en el 
compte 409 es van reduir a 37,9 milions d'euros.  

A més, segons la informació facilitada per la Conselleria d'Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori (Conselleria d'Habitatge), 
a 31 de desembre de 2016 existia un important nombre d'expedients 
pendents de revisar, així com procediments judicials en curs per 
demandes interposades contra la Generalitat. En aquest sentit, s'ha 
dotat una provisió a curt termini (compte 492), per import de 65,8 
milions d'euros, per a la cobertura dels passius contingents derivats 
dels expedients en curs dels que es puguen derivar obligacions 
econòmiques a 31 de desembre de 2016. Tot això tenint en compte el 
que disposa la Llei 13/2016, per la qual es declaren degudament 
atorgades aquelles ajudes públiques, subvencions i finançament que 
puguen reconèixer-se per ajustar-se al que estableixen els plans 
estatals d'habitatge 2005-2008 i 2009-2012 i en el pla autonòmic 2004-
2007, la gestió del qual haja sigut iniciada pels corresponents centres 
gestors. 

No obstant això, es mantenen les dificultats assenyalades en 
informes anteriors per efectuar una estimació raonable de les 
obligacions que puguen derivar de la resolució del gran nombre 
d'expedients en tramitació, a la vista de la informació facilitada per 
la Conselleria relativa a l'actualització de la situació dels expedients 
i tenint en compte els procediments judicials en curs, de la resolució 
dels quals puguen derivar compromisos de despesa addicionals. 
Sobre això, la memòria del Compte de l'Administració hauria 
d'informar més detalladament sobre les estimacions efectuades i la 
situació dels expedients a 31 de desembre del 2016. 

d) Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana 

 Contracte de refiançament 

 Els reavals de la Generalitat de les operacions de crèdit avalades per 
la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR)4 
que han resultat fallides, segons els butlletins de morositat tramesos 
per l'Institut Valencià de Finances (IVF) a la Generalitat, es troben 
comptabilitzats, a 31 de desembre de 2016, en el compte 565, "Fiances 
i dipòsits constituïts a curt termini", per un import de 129,0 milions 
d'euros. Si bé al tancament de l'exercici hi ha una provisió del 100% 

                                                
4 El contracte originari respecte del qual la Generalitat se subroga el 23 de desembre de 
2009, en la posició de reavalista de l’IVF, preveu la cobertura i assumpció parcial del risc 
per part de la Generalitat d’un percentatge de les operacions de garantia financera de l’SGR. 
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d'aquest saldo, es reitera el que indica l'informe de fiscalització de 
l'exercici anterior, pel que fa a la inadequada comptabilització en 
l'actiu del balanç dels reavals fallits, que van haver de 
comptabilitzar-se com a despeses o pèrdues del compte del resultat 
economicopatrimonial, sobretot considerant que la Generalitat no 
compta amb l'habilitació legal necessària per a exercir el dret de 
repetició enfront de la SGR. 

 El 31 de desembre de 2016, l'import total comptabilitzat de 129,0 
milions d'euros, la Generalitat havia efectuat pagaments per reavals 
fallits per import de 53,8 milions d'euros, dels quals 23,8 milions 
d'euros han sigut reconeguts i pagats amb càrrec al pressupost de 
l'exercici 2016 (capítol 8). L'import restant, per 75,2 milions d'euros 
es troba comptabilitzat en el compte 409, per 74,5 milions d'euros, i 
0,7 milions d'euros en el compte 401 "Creditors per pressupostos 
tancats". 

 Addicionalment, la nota 4G.3 de la memòria informa de l'existència 
d'un risc viu per reavals, per 75,2 milions d'euros, a 31 de desembre 
de 2016. Per a la cobertura de les responsabilitats probables que 
hauria d'assumir la Generalitat com a conseqüència dels 
compromisos contrets al tancament de l'exercici, l’IGG ha 
comptabilitzat una provisió per import de 30,8 milions d'euros 
(compte 142), d'acord amb la informació subministrada al respecte 
per l'IVF. No obstant això, aquesta informació no resulta suficient per 
a comprovar l'adequada determinació del risc reflectit en la memòria 
i l'estimació de la provisió comptabilitzada (el 2016, s'ha incrementat 
en 11,3 milions d'euros) per a la seua cobertura a 31 de desembre de 
2016. 

 Contracte marc de reestructuració de riscos i deute de la SGR 

 A 31 de desembre de 2016, el risc derivat de l’aval concedit per la 
Generalitat a l’SGR5 per 200,0 milions d’euros, es troba provisionat al 
100% (compte 142) tal com mostra la nota 4G.3 de la memòria. Quant 
a això, cal assenyalar la importància del Decret Llei 1/20176, de 9 de 
juny, del Consell, que té per objecte garantir el pagament del deute 
financer de l’SGR, així com la seua viabilitat i la continuació de la 
seua activitat. A continuació exposem de forma resumida els acords 
previstos en aquesta disposició legal, en la mesura que afecten la 
situació patrimonial de la Generalitat: 

- Venciment anticipat de l'aval prestat per la Generalitat, amb un 
descompte sobre l'import nominal de 5,9 milions d'euros. 

                                                
5 Contracte subscrit el 26 de juliol de 2013 entre l’SGR, la Generalitat i determinades entitats 
financeres per al refinançament del deute de l’SGR. 
6 Acord pel qual s’estableixen les normes per fer efectiva l’adhesió de la Generalitat a 
l’acord de novació del contracte marc de reestructuració de riscos i deute de l’SGR, subscrit 
el 29 de desembre de 2016. 
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L'import per pagar per la Generalitat, per 194,1 milions d'euros, 
es destinarà a l'amortització anticipada parcial del deute 
financer de l’SGR. 

- En contrapartida al pagament pel venciment anticipat de l'aval 
prestat, s'acorda una aportació de la Generalitat al fons de 
provisions tècniques de l’SGR de fins a 168,8 milions d'euros, 
així com el lliurament de l’SGR a la Generalitat de l'import 
restant (25,3 milions d'euros) mitjançant la dació en pagament 
d'una cartera composta per una sèrie d'actius i drets de 
titularitat de l’SGR a transmetre a una entitat de dret públic. 

Addicionalment, el Decret Llei 1/2017 inclou l'habilitació per al pagament 
de la quantia a què puja el deute derivat dels contractes de refiançament, 
anteriorment comentats, per 75,2 milions d'euros. També preveu, en la 
seua disposició addicional única, la contractació per part de l’SGR d'una 
anàlisi forense dels avals concedits per aquesta Societat, amb la finalitat 
de depurar, si escau, les responsabilitats corresponents. 

Sobre això, la memòria del Compte de l'Administració hauria d'ampliar la 
informació relativa a aquest fet posterior, per tal d'oferir més detall del 
seu contingut i del seu efecte en els comptes anuals. 

e) Altres provisions per a riscos i despeses 

 El 31 de desembre de 2016, hi ha un gran nombre de procediments 
judicials en curs dels que podrien derivar responsabilitats a càrrec de 
la Generalitat. A fi d'estimar els passius contingents que puguen 
derivar-se dels litigis en curs, aquesta Sindicatura ha sol·licitat 
informació detallada de caràcter general a l'Advocacia General de la 
Generalitat i, en particular, de les matèries que han sigut objecte de 
la present fiscalització: liquidacions per les concessions sanitàries, 
plans d'habitatge, prestacions per dependència i liquidacions 
tributàries (ITPAJD7 i ISD)8. A la data d'elaboració del present Informe, 
hem rebut informació respecte als processos judicials en matèria de 
dependència i actuacions tributàries, si bé no resulta suficient ni 
adequada per poder estimar raonablement les responsabilitats 
probables derivades dels dits processos. 

 En l'exercici 2016, s'ha registrat una provisió a llarg termini, per 48,0 
milions d'euros, a càrrec de "Resultats d'exercicis anteriors" (compte 
120), destinada a la cobertura de les possibles responsabilitats 
derivades del conveni subscrit el 19 d'abril de 1999 entre la 
Conselleria de Cultura i Educació, l'Institut Valencià de l'Habitatge, 
SA (IVVSA) i l'IVF. Quant a això, no hem pogut comprovar la 
raonabilitat de l'import comptabilitzat, davant la falta de contestació 

                                                
7 Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
8 Impost sobre Successions i Donacions 
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per part de la Conselleria d'Educació a la petició d'informació de la 
Intervenció General de la Generalitat sobre les referides 
responsabilitats. 

f) Fira de Mostres Internacional de València 

 El pressupost de l'exercici 2016 conté quatre línies de subvenció, per 
un import previst de 31,9 milions d'euros, per fer front als 
compromisos adquirits amb l'entitat FMI, en execució dels convenis 
subscrits en 2002 i 2007, per a la modernització de les seues 
instal·lacions. En els informes de fiscalització d'exercicis anteriors 
s’expressen les conclusions més rellevants de l'examen efectuat 
sobre la formalització, execució i comptabilització dels convenis 
referits. 

 La comptabilització i fiscalització de les obligacions reconegudes de 
l'exercici 2016, per 31,2 milions d'euros, ha sigut objecte de 
discrepàncies entre els òrgans de control i gestió, que van ser resoltes 
mitjançant informe de 19 d'octubre de 2016 de la interventora 
general de la Generalitat (apartat 4.5.5 de l'apèndix 2). Aquestes 
diferències de criteri es produeixen, al nostre parer, perquè els 
convenis que documenten els compromisos adquirits per la 
Generalitat no determinen amb claredat la veritable naturalesa del 
negoci jurídic concertat, de manera que existeix controvèrsia quant 
a la seua consideració com a aval o com a subvenció nominativa de 
caràcter plurianual o atribució patrimonial a "fons perdut". Aquest 
últim criteri és el que sosté el Consell Jurídic Consultiu en el seu 
dictamen de 23 de setembre de 2015 i assumeix la interventora 
general en el referit informe, mentre que en l'informe de control 
financer de la Intervenció General de la Generalitat de 3 d'octubre de 
2014 es considera que els esmentats compromisos adquirits per la 
Generalitat tenen naturalesa d’aval. 

 A 31 de desembre de 2016, segons la informació facilitada per la 
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, la Generalitat hauria satisfet un total de 352,6 milions 
d'euros en concepte de capital i interessos de les operacions de 
finançament concertades. L'import finalment compromès per la 
Generalitat seria de 999,9 milions d'euros, tenint en compte els 
pagaments ja realitzats, per 352,6 d'euros, el capital pendent 
d'amortitzar a 31 de desembre de 2016, per 488,1 milions de euros, i 
els interessos estimats pel gestor per import de 159,2 milions d'euros. 

 Per tal de cobrir els passius contingents derivats dels compromisos 
adquirits, la Generalitat va comptabilitzar en l'exercici 2015 una 
provisió per a riscos i despeses per les quotes de capital pendents 
d'amortitzar per 505,4 milions d'euros. A 31 de desembre de 2016, la 
Generalitat ha registrat en provisions per a riscos i despeses a llarg 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2016 

18 

termini (compte 142), 470,1 milions d'euros, i en provisions a curt 
termini (compte 492), 18,0 milions d'euros. 

 Segons l’opinió d'aquesta Sindicatura de Comptes, l'adequada 
comptabilització dels compromisos adquirits amb FMI el 2002 i 2007 
—bé com avals, bé com subvencions nominatives plurianuals o com 
a deute financer assumit per la Generalitat—, es troba condicionada 
a la determinació de la veritable naturalesa del negoci jurídic 
realment acordat (tenint en compte el seu caràcter atípic i complex 
com sosté la Intervenció General) i a la consegüent clarificació i 
determinació dels drets i obligacions assumits per les dues parts. No 
obstant això, aquesta Sindicatura ha considerat, atenent el principi 
de prudència, que el passiu del balanç del Compte de l'Administració 
ha de reflectir les quotes del capital pendent de pagament al 
tancament de l'exercici, les quals, a 31 de desembre de 2016, pugen 
a 488,1 milions d'euros. 

 A més a més, l'estat de compromisos de despesa a càrrec dels 
pressupostos d'exercicis posteriors, que mostra la nota 4D.9 de la 
memòria del Compte de l'Administració de 2016, preveu únicament 
les obligacions futures per les quotes de capital i interessos estimats 
de les operacions de finançament acordades en el conveni subscrit 
el 2007 amb FMI. En conseqüència, aquest estat de la memòria no 
informa dels compromisos derivats del conveni subscrit en 2002 per 
un import global de 456,5 milions d'euros (300,8 milions d'euros de 
capital i 155,7 milions d'euros d'interessos estimats). 

 Per la seua banda, l'estat d'avals de la Generalitat que es recull en la 
nota 4G.3 de la memòria, reflecteix un risc viu per avals, a 31 de 
desembre de 2016, de 187,3 milions d'euros. Aquest saldo correspon 
a les quotes de capital pendents dels préstecs previstos en el conveni 
de 2007, avalats per la Generalitat. 

 En qualsevol cas, la memòria del Compte de l'Administració hauria 
d'informar més detalladament dels compromisos i obligacions 
assumits per la Generalitat amb l’FMI i la seua repercussió en la 
comptabilitat. 

 Finalment, cal afegir que els comptes anuals de l'exercici 2016 de 
l’FMI, fan referència a l'existència d'un esborrany de Decret Llei pel 
qual s'habilitarien els procediments i autoritzacions necessaris per a 
assumir la titularitat del deute financer i dur a terme el procés de 
reestructuració, sense que a la data d'elaboració d'aquest Informe en 
tinguem informació addicional. 

g) Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost 

 Dins de la partida del passiu del balanç "Creditors pressupostaris" es 
troba el compte 409, "Creditors per operacions pendents d'aplicar a 
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pressupost", el saldo del qual a 31 de desembre de 2016 puja a 927,2 
milions d'euros. Aquest saldo comprèn els deutes per despeses 
realitzades en 2016 i exercicis anteriors que no han sigut imputats al 
pressupost. El detall que ofereixen els apartats 2.4.2 i 4D.7 del 
Compte de l'Administració es mostra en el quadre següent en 
milions d'euros, de manera resumida i comparada amb l'exercici 
anterior: 

Quadre 2. Composició del compte 409 

Composició 31-12-2015 31-12-2016 

Creditors registrats per les conselleries 341,6 337,7 

Deute amb CIEGSA 199,9 203,2 

Ajudes del Pla d’Habitatge 63,3 37,9 

Factures del RUF (sense preassignació)(1) 39,5 15,1 

Prestacions dependència, Llei 39/2006 27,1 36,8 

Interessos demora meritats , pend. d’imputar al pressup. 102,3 97,2 

Fallits contracte de reafiançament SGR 97,5 74,5 

Despeses personal Sanitat (nov.-des.) (2) 0 109,6 

Seguretat Social centres concertats (2) 0 12,5 

Sentències RTVV 0 2,7 

Total 871,2 927,2 
(1) Pendents de validació 
(2) Despeses no registrades en la compte 409 a 31 de desembre de 2015, per 126,4 milions de euros 

Pel que fa al deute pendent de pagament a CIEGSA, en fase 
d’al·legacions, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i 
Esport aporta l’escrit de confirmació de saldos tramés a CIEGSA el 4 
d’abril de 2017, en el qual detalla la composició del saldo creditor de 
la societat a 31 de desembre de 2016 per 203,2 milions d’euros. No 
obstant això, no ens consta que la Generalitat haja concretat la forma 
i el termini per a liquidar l’esmentat deute, originat per execució del 
conveni subscrit en 2001 i vigent fins al 31 de desembre de 2015, raó 
per la qual no s’ha pogut comprovar si la classificació comptable és 
adequada. 

 Igual que en exercicis anteriors, cal tenir en compte que a càrrec del 
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. La variació neta del saldo del compte 409, que recull 
l'excés/defecte d'imputació pressupostària, mostra un defecte 
d'imputació pressupostària de 56,0 milions d'euros (major saldo 
creditor) a 31 de desembre de 2016. També cal considerar l’efecte de 
les despeses de l'exercici 2015 assenyalats en el quadre anterior no 
registrats a 31 de desembre de 2015 en el compte 409 i 
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comptabilitzats amb càrrec al pressupost de 2016, per 126,4 milions 
d'euros (excés d'imputació pressupostària). D'aquesta manera, 
l'efecte net en el resultat pressupostari seria d'un menor saldo 
negatiu de 70,4 milions d'euros. 

 Per la seua banda, el romanent de tresoreria de l'exercici 2016 (nota 
4C.1 de la memòria) també es veuria afectat i el seu import es reduiria 
en 927,2 milions d'euros (vegeu notes 4C.1 i 4D.7 de la memòria), per 
les obligacions no imputades als pressupostos en què es van realitzar 
les despeses i registrades a 31 de desembre de 2016 al compte 409. 

 No obstant això i sense perjudici de l'anterior, com a resultat del 
treball realitzat s'ha posat de manifest l'existència de factures per un 
import conjunt de 9,1 milions d'euros que no han sigut imputades al 
pressupost o registrades en el compte 409, com a conseqüència d'un 
deficient traspàs de dades entre l'aplicació informàtica de registre de 
factures i l'aplicació comptable. 

h) Creditors per periodificació de despeses pressupostàries 

 El compte 411, "Creditors per periodificació de despeses 
pressupostàries", que s'inclou en la partida del passiu del balanç 
"Creditors no pressupostaris", recull un saldo a 31 de desembre de 
2016, de 829,7 milions d'euros, com es mostra en el següent quadre 
elaborat en milions d'euros: 

Quadre 3. Creditors per periodificació de despeses pressupostàries 

Composició 31-12-2015 31-12-2016 

Convenis deute sanitari 191,7 95,8 

Convenis 2014 universitats públiques 388,5 372,8 

Contractes de pagament ajornat 205,8 128,7 

Factures proveïdors 75,6 117,9 

Factures de farmàcia 103,4 114,5 

Total 965,0 829,7 

 El saldo creditor de "Convenis 2014 amb les universitats públiques 
valencianes", per import de 372,8 milions d'euros, obeeix als acords 
assolits mitjançant els convenis de col·laboració subscrits en 2014 
per la Conselleria d'Educació amb les cinc universitats públiques de 
la Comunitat Valenciana, tal com s'indica en l'apartat 4.5.9 de 
l'apèndix 2. Quant això, es reitera la reclassificació indicada en 
l'informe de l'exercici anterior per la qual les obligacions dels 
exercicis 2018-2022, per import de 343,8 milions d'euros, han de 
registrar-se en els comptes creditors corresponents a llarg termini. 
També s'hauria de reclassificar a llarg termini la part dels contractes 
de pagament ajornat amb venciment superior a un any. 
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 En "Factures proveïdors" es recullen els deutes per despeses 
registrades en el RUF (Registre Unificat de Factures) des de l'1 de 
gener fins el 2 de febrer de 2017, realitzats en l'exercici 2016 i 
pendents de pagament, mentre que a "Factures de farmàcia" es 
registren les despeses de farmàcia i copagament sanitari 
corresponents a desembre de 2016, per un import conjunt de 232,4 
milions d'euros. La variació neta del saldo de tots dos conceptes 
mostra un defecte d'imputació pressupostària de 53,4 milions 
d'euros (major saldo creditor) a 31 de desembre de 2016. En 
conseqüència, l'efecte net en el resultat pressupostari seria d'un 
major saldo negatiu de 53,4 milions d'euros, en el cas que les 
obligacions registrades en el concepte anterior del compte 411 
s'hagueren aplicat als exercicis en què es van realitzar les despeses. 
De la mateixa manera que la indicada per al compte 409, el romanent 
de tresoreria també es veuria afectat i el seu saldo es reduiria en 232,4 
milions d'euros. 

i) Drets a cobrar de pressupostos tancats 

 El 31 de desembre de 2016, el saldo de l'epígraf "Deutors", inclou el 
saldo del compte "Drets a cobrar de pressupostos tancats" per un 
import de 479,5 milions d'euros, el detall del qual es mostra en les 
notes 4E.4 i 4E.5 de la memòria. La provisió per a insolvències en 
aquesta data és de 48,6 milions d'euros. La quantificació dels drets 
pendents de cobrament, d'acord amb el que estableix la regla 24 de 
la Instrucció de Comptabilitat, es determinarà per l'import de la 
provisió realitzada a la fi de l'exercici mitjançant una estimació del 
risc de fallits existent en els saldos deutors. Quant a això, la memòria 
no ofereix informació detallada sobre el mètode d'estimació i els 
criteris establits per a la determinació de la quantia dels saldos 
deutors de cobrament dubtós, ni els imports obtinguts per l’aplicació 
d'aquests criteris. 

 Per a determinar l'import dels saldos de cobrament dubtós, s'hauria 
de tenir en compte l'antiguitat dels deutes, el seu import, la 
naturalesa dels recursos i els seus percentatges de recaptació, tant 
en el període voluntari com en període executiu, així com les 
contingències derivades dels fets i situacions exposats en l'apartat 
6.5 de l'apèndix 2, en relació amb la comprovació de valors i els 
procediments judicials i economicoadministratius de revisió de les 
liquidacions tributàries de l'ITPAJD i de l'ISD. La incidència d'aquests 
fets i situacions en l'estimació de la possible prescripció i anul·lació 
dels saldos deutors comptabilitzats al tancament de l'exercici 
s'hauria d'haver explicat en la memòria.  

 Aquesta Sindicatura ha efectuat una estimació dels saldos deutors 
de cobrament dubtós atenent els criteris establits en la normativa 
reguladora de les hisendes locals (article 193 bis del TRLRHL), que es 
fonamenten en l'antiguitat dels deutes. D'aquesta manera, la 
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provisió per a insolvències es trobaria infravalorada, almenys, en 
214,5 milions d'euros, i el resultat econòmic de l'exercici s'hauria de 
reduir en l’esmentat import. 

j) Memòria 

 La informació de la memòria de l'exercici 2016 ha millorat en alguns 
aspectes en relació amb l'exercici anterior, encara que continua sent 
molt extensa en alguns apartats, la importància relativa dels quals 
en termes de comptes anuals és escassa, mentre que en altres caldria 
ampliar el seu contingut. 

 En les excepcions anteriors, s'indica la informació que hauria de 
contenir la memòria a fi de completar o ampliar el contingut dels 
comptes anuals i/o recollir el contingut mínim exigit per la 
normativa comptable, en relació amb: l'immobilitzat no financer; la 
situació de les liquidacions dels contractes d'assistència sanitària; 
naturalesa, situació i compromisos adquirits amb FMI; situació dels 
expedients relacionats amb les ajudes a l'habitatge; estimació dels 
riscos assumits amb l’SGR i situació actual; estimació global i 
detallada dels passius contingents que podrien derivar dels 
procediments judicials actualment en curs, i criteris per a la 
quantificació de la provisió per a insolvències. 

 A més, la memòria hauria de contenir la següent informació 
d'importància per a una adequada comprensió dels comptes anuals 
en el seu conjunt: 

- L'apartat 1.3 del Compte de l'Administració, relatiu a la situació 
patrimonial, s'ha d'ampliar per tal d'informar de l'existència de 
factors que podrien contribuir a la millora d'aquesta situació 
(plans economicofinancers o de viabilitat). 

- La informació relativa al pressupost d'ingressos de l'exercici 
corrent, si bé ha millorat en relació amb 2015, hauria de 
contenir informació sobre l'execució i incidències de cobrament 
dels principals recursos, tant tributaris com no tributaris, amb 
especial referència al sistema de finançament de les 
comunitats autònomes (vegeu l’apartat 6.a) de l'Informe). 

- Despeses amb finançament afectat. Com hem indicat en 
informes anteriors, la normativa comptable estableix 
l'obligació d'informar de forma detallada en la memòria sobre 
les despeses amb finançament afectat individualitzats per 
projectes, termini d'execució i finançament, de manera que la 
Generalitat hauria de portar-ne un rigorós control i seguiment. 
El Compte de l'Administració informa en l'apartat 3C, "Resultat 
pressupostari" i en la nota de la memòria 4C.1, "Romanent de 
tresoreria" sobre les desviacions de finançament que afecten 
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els dos conceptes. No obstant això, aquesta informació no 
s'ajusta al contingut mínim requerit anteriorment indicat.  

- Creditors no pressupostaris i altres creditors a curt termini. La 
memòria hauria d'informar més detalladament dels conceptes 
que integren aquest compte, que haurien de conciliar-se amb 
la comptabilitat. 

- Altres aspectes importants, com ara les bases de presentació i 
normes de valoració aplicades, deutors no pressupostaris, 
provisions i contingències, pagaments pendents d'aplicació, 
contractació, convenis i fets posteriors. 

k) Efecte de les incorreccions 

 El conjunt de les incorreccions de principis i criteris comptables 
anteriorment assenyalades té o podria tenir els següents efectes nets 
sobre els diversos components dels comptes anuals que integren el 
Compte de l'Administració de l'exercici 2016: 

- Balanç. En l'actiu, els deutors es redueixen en 214,5 milions 
d'euros. En el passiu, els creditors a llarg termini augmenten en 
343,8 milions d'euros i els creditors a curt termini es redueixen 
en 334,7 milions d'euros. Pel que fa als fons propis, l'epígraf 
"Patrimoni" integraria un nou compte "Patrimoni lliurat en 
cessió", per un import negatiu de 1.113,1 milions d'euros; 
l'epígraf "Resultats d'exercicis anteriors" veuria reduït el seu 
saldo negatiu en 986,7 milions d'euros i el resultat de l'exercici 
minoraria en 97,2 milions d'euros. 

- Liquidació del pressupost. El resultat pressupostari 
augmentaria en 7,9 milions d'euros, en el cas que les 
obligacions que s'indiquen en els paràgrafs g) i h) s'hagueren 
aplicat als exercicis en què es van realitzar les despeses. També 
caldria tenir en compte l'efecte de les possibles desviacions de 
finançament positives i negatives de l'exercici addicionals a les 
relacionades en l'apartat 3C del Compte de l'Administració. 

- Memòria. El romanent de tresoreria es redueix en 214,5 milions 
d'euros per l'increment en els saldos de cobrament dubtós. A 
més, aquest concepte incrementaria el seu saldo negatiu en 
1.168,7 milions d'euros, en el cas que les obligacions registrades 
en els comptes 409 i 411 s'hagueren aplicat als exercicis en què 
es van contraure les despeses. També caldria tenir en compte 
l'efecte que podrien tenir les desviacions de finançament 
positives acumulades al tancament de l'exercici 2016, 
addicionals a les assenyalades a la nota 4C.1 de la memòria. 
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 D'altra banda i sense que tinga efecte en el romanent de 
tresoreria, els compromisos de despeses a càrrec d’exercicis 
futurs augmentarien el seu import en 777,6 milions d'euros 
(conveni 2002 amb FMI, conveni 1997 amb les universitats 
valencianes i conveni per al pagament del deute sanitari amb 
venciment el 2017). 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de les limitacions a 
l'abast descrites en els paràgrafs a) a e), i excepte pels efectes dels fets 
descrits en els paràgrafs f) a k) de l'apartat "Fonaments de l'opinió amb 
excepcions", el Compte de l'Administració auditat amb l'abast descrit en 
l'apartat 3 expressa, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera de l'Administració de la Generalitat el 
31 de desembre de 2016, així com dels seus resultats econòmics i 
pressupostaris corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data. 
Tot això, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que 
resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables i 
pressupostaris que hi conté. 

6. PARÀGRAFS D'ÈMFASI 

Addicionalment, s'indiquen a continuació altres aspectes d'interès posats 
de manifest en el curs de la fiscalització efectuada: 

a) Sistema de finançament de la Comunitat Valenciana. Exercici 2016 

 Les característiques més rellevants del sistema de finançament 
figuren en la documentació que acompanya els pressupostos anuals, 
tant estatals com autonòmics. La nota 4E.5 de la memòria conté una 
breu descripció dels recursos del sistema de finançament. 

 La Llei 22/2009, de 18 de desembre, regula el sistema de finançament 
de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut 
d'autonomia. L'objectiu del sistema és el finançament de les 
competències transferides, mitjançant els tributs cedits (capacitat 
tributària) i de les transferències de fons estatals, com són el Fons de 
Garantia, el Fons de suficiència global i els Fons de Convergència 
Autonòmica (de competitivitat i de Cooperació). Les lleis de 
pressupostos anuals de l'Estat i de la Generalitat desenvolupen 
aquest marc regulador per aplicar-lo a cada exercici pressupostari. 

 Els recursos del sistema es calculen provisionalment a l'inici de cada 
any i s'apliquen mitjançant lliuraments a compte dels diferents 
recursos tributaris i fons. Aquests càlculs provisionals es corregeixen 
posteriorment (aproximadament dos anys) mitjançant liquidacions 
definitives que poden ser positives (a favor de la Generalitat) o 
negatives (a favor de l'Estat).  
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 Evolució dels ingressos del sistema de finançament a la Comunitat 
Valenciana 

 El quadre següent mostra, en milions d'euros, l'evolució dels 
ingressos del sistema de finançament durant els últims cinc anys, 
juntament amb els graus de cobertura pressupostària:  

Quadre 4. Ingressos sistema de finançament de la Comunitat Valenciana 
2012-2016 

Ingressos sistema de finançament 2012 2013 2014 2015 2016 

Tributs cedits gestionats per l’Estat 9.482,3 7.127,0 7.313,5 7.364,8 8.351,8 

Tributs cedits gestionats per la Generalitat 996,7 1.168,2 1.362,3 1.454,5 1.413,5 

Transferències fons estatals(1) -917,2 1.442,6 876,6 875,3 916,5 

Total ingressos sistema de finançament (A) 9.561,8 9.737,8 9.552,4 9.694,6 10.681,8 

Obligacions pressupost despeses (B) 16.974,4 14.136,4 19.039,9 18.846,9 17.819,9 

% Cobertura (A/B) 56,3% 68,9% 50,2% 51,4% 59,9% 

Obligacions pressupost despeses(2) (C)  15.868,8 12.803,2 13.769,9 14.174,8 13.721,8 

% Cobertura (A/C) 60,3% 76,1% 69,4% 68,4% 77,8% 

(1): Concepte 400, Transferències amb finançament incondicionat de l’Estat 
(2): Exclosos capítol 3, Despeses financeres i capítol 9, Passius financers 

 Com es pot observar en el quadre anterior, els ingressos del sistema 
de finançament dels exercicis 2012 a 2016 no han estat suficients per 
cobrir les obligacions reconegudes dels respectius pressupostos, ni 
per cobrir la despesa pressupostària de naturalesa no financera 
(excloent el servei del deute). Aquesta insuficiència financera origina 
un dèficit pressupostari que ha de cobrir-se mitjançant el recurs a 
l'endeutament, en tant que la resta d'ingressos obtinguts per la 
Generalitat no arriba al 10% dels ingressos no financers. L'articulació 
del finançament estatal mitjançant mecanismes especials de 
finançament via endeutament, com és el Fons de Liquiditat 
Autonòmic (FLA), dificulta l'assoliment dels objectius de dèficit i 
deute, i incideix en el funcionament normal de l'Administració de la 
Generalitat. 

 Les conseqüències per a la Generalitat són molt diferents segons siga 
la procedència del finançament. Si els fons arribessin a través del 
sistema de finançament autonòmic no incrementarien 
l'endeutament; mentre que sí que ho augmenten quan s'obtenen per 
la via dels mecanismes especials de finançament. 

 En el quadre anterior s'observa una lleugera millora de la taxa de 
cobertura que ha passat del 51,4% el 2015 al 59,9% en l'exercici 2016. 
Això és degut, fonamentalment, a l'obtenció de majors ingressos per 
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tributs estatals (augment del 13,4%) i a una contenció de la despesa 
de la Generalitat (reducció del 5,4%). 

 Drets reconeguts en el pressupost de 2016 

 La composició dels drets reconeguts en el pressupost de l'exercici 
2016 pels instruments de finançament que preveu el referit sistema 
de finançament es recull en el següent quadre elaborat per aquesta 
Sindicatura de Comptes, en milions d'euros: 

Quadre 5. Ingressos del sistema de finançament autonòmic 2016 

Conceptes 

Ingressos/ 
Lliuraments 
a compte 
2016 

Liquidació 
definitiva 
2014 

Liquidació 
negativa 
2008/2009 

Acompte 
ajornat 

Total sistema 
finançament 
2016 

Tributs cedits gestionats per l’Estat 8.230,6 396,4 -275,3  8.351,8 

     IRPF 2.997,9 301,3 -121,0  3.178,2 

     IVA 3.597,6 127,7 -139,3  3.586,0 

     Impostos especials 1.635,1 -32,6 -15,0  1.587,6 

Tributs cedits gestionats per la Generalitat 1.413,5    1.413,5 

Total recursos tributaris 9.644,1 396,4 -275,3  9.765,3 

Fons de garantia 1.143,4 -125,9   1.017,5 

Fons de suficiència global -1.329,5 -53,7 -66,2  -1.449,4 

Fons de convergència autonòmica  1.098,3   1.098,3 

Acomptes per ajornaments liquidacions    250,2 250,2 

Total recursos no tributaris -186,1 918,7 -66,2 250,2 916,5 

Ingressos sistema de finançament 2016 9.458,0 1.315,1 -341,5 250,2 10.681,8 

Ingressos sistema finançament 2015 9.101,4 684,3 -468,6 377,3 9.694,4 

% Variació 2016-2015 3,9% 92,2% -27,1% -33,7% 10,2% 

 En l'exercici 2016, els drets liquidats pels tributs gestionats per la 
Generalitat van ser de 1.413,5 milions d'euros, amb una reducció del 
2,8% respecte a l'exercici anterior (vegeu l’apartat 5.3 de l'apèndix 2). 
Per la seua banda, els lliuraments a compte9 per la cessió de la 
recaptació líquida dels tributs estatals van sumar un import conjunt 
de 8.230,6 milions d'euros, amb un augment del 2,9% respecte a 2015, 
mentre que l'import net dels corresponents als fons estatals va ser 
negatiu en 186,1 milions d'euros. Quant a això, els lliuraments 
corresponents al Fons de Garantia van ser de 1.143,4 milions d'euros, 
amb un increment de l’11,5%, i els del Fons de Suficiència Global a 
un import negatiu, igual que en exercicis anteriors, de 1.329,5 milions 
d'euros. 

                                                
9 S’estableixen en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016. 
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 La liquidació definitiva corresponent a l'exercici 2014 dels recursos 
del sistema de finançament, practicada per l'Estat, va ser 
comunicada a la Generalitat el juliol de 2016. En aquesta liquidació 
es detallen els rendiments definitius corresponents a cada un dels 
recursos del sistema de finançament, l'import net global va pujar a 
1.315,1 milions d'euros, com es mostra en el quadre anterior. 

 Pel que fa a les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009, cal 
indicar que la Comunitat Valenciana es va acollir a l'ampliació del 
mecanisme financer extrapressupostari d'ajornament que preveu la 
disposició addicional trenta-sisena de la Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a 2012, per tal d'estendre l'ajornament del 
saldo pendent de reintegrament per aquestes liquidacions negatives 
a 204 mensualitats iguals que es computarien a partir de l'1 de gener 
de 2015. La seua evolució durant 2016 es mostra en el quadre 
següent, en milions d'euros: 

Quadre 6. Liquidacions del sistema de finançament 2008 i 2009 

 

Conceptes Import 

Pendent de devolució a 31-12-2015  1.459,7 

Pagaments realitzats durant 2016 -341,5 

Acomptes rebuts durant 2016 250,2 

Pendent de devolució a 31-12-2016 1.368,4 

 

 Els pagaments anuals estan calculats en funció del termini inicial de 
devolució de les liquidacions negatives, que va ser de 60 
mensualitats10, mentre que els acomptes instrumenten el referit 
mecanisme financer d'ampliació a 204 mensualitats. Aquests 
acomptes i les devolucions futures van ser aprovats mitjançant la 
Resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local 
del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (MHFP), de 10 de desembre 
de 2014, per la qual s'acordava concedir a la Comunitat Valenciana 
la referida ampliació del termini de devolució del saldo pendent de 
reintegrament. A partir l'1 de gener de 2017 s'estableixen 
devolucions mensuals de 7,6 milions d'euros (91,2 milions d'euros 
anuals) fins al 31 de desembre de 2031. 

 El 31 de desembre de 2016, l'import pendent de devolució a l'Estat 
per les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009 es troba 
comptabilitzat en "Creditors a llarg termini", per 1.277,2 milions 
d'euros (venciments de 2018 a 2031), i en "Creditors a curt termini", 
per 91,2 milions d'euros (a pagar en 2017). Quant a això, atesa la 
importància qualitativa i quantitativa d'aquests deutes, es considera 

                                                
10 Disposició addicional quarta de la Llei 22/2009. 
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convenient utilitzar un compte comptable específic per als deutes 
amb l'Estat derivats del sistema de finançament. 

 Cal afegir que si bé el referit mecanisme financer d'ampliació del 
termini de devolució es troba condicionat al compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària (vegeu l’apartat 8), la Comunitat 
Valenciana es va acollir a la possibilitat prevista a la disposició 
reguladora de seguir aplicant l'ampliació del termini de devolució, 
prèvia sol·licitud i subjecció a les obligacions legals de 
subministrament d'informació. Cal afegir que el 13 d'octubre de 2017 
l’MHFP va emetre un segon informe en què fixa el dèficit de la 
Comunitat Valenciana en un 1,49% del PIB. 

 Finalment, en juliol de 2017 s'ha practicat i comunicat la liquidació 
definitiva dels recursos del sistema de finançament de les 
comunitats autònomes i de la participació en els fons de 
convergència autonòmica regulats en la Llei 22/2009, de 18 de 
desembre, corresponent a l'exercici 2015, de la qual resulta a la 
Comunitat Valenciana un saldo positiu per import de 1.680,4 milions 
d'euros. Fins a aquesta data s'han rebut acomptes per 494,1 milions 
d'euros a compte de l'esmentada liquidació del 2015. Per disposició 
de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, el saldo 
a favor serà abonat mitjançant pagaments de les liquidacions 
positives, descomptant-ne, per compensació, l'import dels saldos a 
favor de l'Estat. 

b) Deute financer 

 El deute financer que figura en el balanç a 31 de desembre de 2016 és 
de 43.073,8 milions d'euros, dels quals 37.717,3 milions d'euros es 
classifiquen a llarg termini i 5.356,5 milions d'euros a curt termini, 
amb un increment del 8,8% respecte a l'exercici anterior, tal com es 
mostra en el apartat 7.2 de l'apèndix 2. 

 De l’import total del deute, 34.224,0 milions d'euros corresponen a 
les operacions de crèdit formalitzades amb l'Institut de Crèdit Oficial 
(ICO) i a càrrec dels mecanismes estatals de finançament autonòmic. 

 En dades acumulades des de 2012, el finançament total obtingut dels 
mecanismes estatals de finançament és de 38.957,4 milions d'euros, 
desglossada així: 10.902,4 milions en 2012, 4.119,5 milions en 2013, 
8.277,5 milions en 2014, 8.750,4 milions en 2015 i 6.907,6 milions 
d'euros en 2016. Amb aquests fons, la Generalitat ha pagat deutes 
financers i comercials distribuïts de la manera següent: d'entitats del 
sector públic instrumental, 3.827,0 milions d'euros; de les 
universitats públiques, 222,8 milions d'euros; de la FMI i de l'IFA, 86,3 
milions d'euros, i de l'Administració Valenciana, 34.821,3 milions 
d'euros. 
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Mecanismes estatals de finançament 

Els mecanismes estatals de finançament vigents actualment van ser 
creats pel Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de Mesures de 
Sostenibilitat Financera de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals i 
Altres de Caràcter Econòmic, a través del Fons de Finançament a 
Comunitats Autònomes. Aquest Fons s’estructura en quatre 
compartiments: Facilitat Financera, Fons de Liquidació Autonòmica (FLA), 
Fons Socials (FS) i Fons en Liquidació. Els antics fons creats mitjançant la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (Fons de Liquiditat Autonòmica i Fons per al 
Finançament de Pagaments als Proveïdors), van ser traspassats al Fons de 
Finançament a Comunitats Autònomes a través dels seus diferents 
compartiments. 

L'àmbit objectiu (operacions financeres i necessitats de finançament) del 
compartiment FLA i el de l’FS (obligacions vençudes derivades de convenis 
en matèria social) es detallen en els articles 21 i 29 del Reial Decret Llei 
17/2014, respectivament. 

El FLA es crea amb naturalesa de fons sense personalitat jurídica i 
s'estableix que amb càrrec als seus recursos es formalitzaran operacions 
de crèdit amb les comunitats autònomes per atendre les seues necessitats 
financeres. Aquestes operacions de crèdit es formalitzen amb l'ICO, a qui 
el citat Reial Decret Llei atribueix la gestió financera del Fons, raó per la 
qual l'ICO actua en nom i representació del govern espanyol, i per compte 
de l'Estat. 

Mitjançant l’Acord del Consell de 4 de març de 2016, la Comunitat 
Valenciana va sol·licitar adherir-se al FLA 2016. A més, es va facultar i va 
delegar l’IVF perquè realitzara totes les actuacions i gestions necessàries 
per subscriure els préstecs bilaterals que permeteren la disposició dels 
fons. Per altra banda, el Consell, en la seua reunió d’11 de desembre de 
2015, va acordar ampliar fins al 31 de desembre de 2027 el venciment dels 
crèdits derivats de l’assumpció de deutes financers i del mecanisme 
extraordinari de pagaments a proveïdors de les entitats del sector públic 
instrumental, amb mancança d'amortització fins al 31 de desembre de 
2017 i sense cobrament d'interessos. 

Reclassificació de deutes del FLA 

Tenint en compte el que anteriorment es va indicar en relació amb les 
funcions de mediació atribuïdes a l'ICO, els deutes provinents de l'Estat, 
per mitjà dels fons d'autonomia financera, per import de 34.224,0 milions 
d'euros, s'han de registrar en comptes específics del balanç a llarg i curt 
termini, que informen de la seua naturalesa pròpia, distinta dels deutes 
mantinguts amb entitats de crèdit. 
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 FLA 2016 

 A l’igual que en exercicis anteriors, els fons rebuts en 2016 amb 
càrrec al FLA, per import de 6.907,6 milions d'euros, s'han utilitzat 
per atendre els venciments del deute comercial i financer, tant de 
l'Administració de la Generalitat, com dels ens públics en termes de 
comptabilitat nacional SEC2010 11que en depenen tal com mostrem 
en el quadre següent: 

Quadre 7. Finançament FLA 

 

Mecanismes  
Ens 
dependents 

Administració Total 

FLA 2016 406,4 6.490,7 6.897,1 

Deute financer  397,1 3.904,5 4.301,6 

Deute comercial  9,3 2.495,0 2.504,3 

Liquidacions negatives 0 91,2 91,2 

FLA 2015 1,4 9,1 10,5 

Total 407,8 6.499,8 6.907,6 

 En el apartat 1.3 de l'apèndix 2, "Inversions financeres, permanents i 
temporals" es recull informació detallada sobre la comptabilització 
del deute assumit dels ens públics, com a inversions permanents, 
crèdits a curt termini o despeses. 

c) Situació patrimonial 

 Igual que en exercicis anteriors, els comptes anuals de l'exercici 2016 
mostren un greu desequilibri patrimonial 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 es desenvolupa en el apartat 6.a) d'aquest Informe i 
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 un deute provinent dels mecanismes estatals 
de finançament autonòmic. 

                                                
11 Segons informa l’IVF 
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 En el compte del resultat economicopatrimonial de l'exercici 2016, es 
mostra un desestalvi de 2.637,0 milions d'euros, en 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 
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. 

 En aplicació dels principis comptables públics es presumeix, tret 
d’alguna prova en contra, que l'activitat de la Generalitat continuarà 
per temps indefinit. No obstant això, i en línia amb la normativa 
comptable més actual, es recomana que la memòria del Compte de 
l'Administració continga, en la nota dedicada a les bases de 
presentació de les comptes anuals, més informació respecte als 
factors que incideixen en el funcionament normal de la Generalitat, 
com la situació econòmica-patrimonial i la seua relació amb el 
sistema de finançament, i aquells que podrien contribuir a millorar 
la situació descrita, com la possible disposició de plans viables de 
reequilibri financer. 

7.  ALTRES QÜESTIONS SIGNIFICATIVES QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ 

Encara que no es tracte d'assumptes que haurien de ser reflectits en els 
comptes anuals,  a fi d'un millor enteniment del nostre treball d'auditoria 
i de les nostres responsabilitats com a auditors, posem de manifest el 
següent: 

- El control intern de la gestió econòmica i financera del sector públic 
de la Generalitat, que correspon a la Intervenció General de la 
Generalitat, d'acord amb el que estableix la Llei 1/2015, es realitza 
mitjançant l'exercici de la funció interventora, el control financer i 
l’auditoria pública. Quant a la funció interventora, es pot indicar que 
continua aplicant-se l'Acord del Consell de 24 d'agost de 2012, en 
desenvolupament del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, derogat 
per la Llei 1/2015. Per tant, es recomana adoptar un nou Acord que 
s'adapte al nou marc normatiu d'aplicació a la gestió econòmica i 
financera de la Generalitat i, en especial, al que disposa la Llei 1/2015. 

 Addicionalment, quant als advertiments emesos en execució del que 
disposa l'article 104 de la Llei 1/2015, s'ha observat que la Intervenció 
General de la Generalitat no disposa d'una base de dades global que 
identifique els advertiments formulats, les observacions i 
incidències posades de manifest i la seua acceptació o no per part de 
l'òrgan gestor, així com de les discrepàncies i la seua resolució. 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2016 

32 

 En la revisió dels informes emesos per les intervencions delegades 
per omissió de fiscalització i expedients de resarciment, hem 
observat la reiteració de les circumstàncies assenyalades, com ara: 
enriquiment injust per obres, subministraments o serveis rebuts; 
modificacions contractuals; nomenaments de llocs directius i d'altre 
personal; convocatòries de concursos de provisió de llocs de treball; 
concursos de trasllat; i omissió de fiscalització per subvencions 
concedides. 

 Finalment, en relació amb les actuacions de control financer, es troba 
pendent de tramesa a aquesta Sindicatura l'informe del Pla Estatal 
d'Habitatge 2009/2012, mentre que l'informe general anual amb els 
resultats més significatius de l'execució dels plans anuals, previst en 
l'article 96.2 de la Llei 1/2015, ha sigut tramés el 27 de novembre de 
2017. En relació amb l'informe del Pla Estatal d'Habitatge 2009/2012, 
cal indicar que, a data d'elaboració del present Informe (octubre 
2017), les actuacions de control financer es troben suspeses, a causa 
de la necessitat de la Conselleria d'Habitatge de disposar dels mitjans 
necessaris per obtenir la informació requerida per la Viceintervenció 
de Control Financer i Auditories, tenint en compte l'enorme volum 
d'expedients que es troba pendent de resolució. 

Addicionalment, com a part de la fiscalització realitzada, en l'apèndix 2 
s'inclou un detall d'altres observacions i constatacions que si bé no 
afecten l'opinió, aquesta Sindicatura considera que poden resultar 
d'interès als destinataris i usuaris d'aquest Informe. 

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

Com a resultat del treball efectuat, s'han posat de manifest durant 
l'exercici 2016 els següents incompliments de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics relacionada en l'apèndix 1. 

a) Les despeses contretes sense cobertura pressupostària, que es 
registren en el compte 409, vulneren el que disposa l'article 39.2 de 
la Llei 1/2015 i podrien no atenir-se als principis i regles de 
contractació previstos en el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. A més, l'article 39.4 de la Llei 1/2015 sanciona 
l'adquisició de compromisos de despesa sense crèdit pressupostari 
amb la nul·litat de ple dret i l’exigència de responsabilitats 
consegüent. 

 No obstant això, i sense perjudici de l'anterior, l'article 39.5 de la Llei 
1/2015 preveu la possible convalidació de les obligacions d'exercicis 
anteriors i la seua imputació al pressupost corrent, mitjançant 
l’autorització expressa del Consell, a proposta de l'òrgan competent 
i l’informe previ de l’IGG, si bé no s'indica el tipus de modificació 
pressupostària que s’haurà de formalitzar. En exercicis anteriors, per 
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a la cobertura d'aquestes obligacions s'han tramitat modificacions 
per generacions i suplements de crèdit, així com els denominats 
"ajustos tècnics".  

b) Igual que es va posar de manifest en l'informe de fiscalització de 
l'exercici anterior, les consignacions definitives del pressupost de la 
Generalitat de 2016 s'han mostrat insuficients per atendre les 
transferències i subvencions per concedir en l'exercici, raó per la 
qual s'ha de fer una elaboració pressupostària més ajustada a les 
necessitats reals previstes. Aquesta insuficiència pressupostària 
condiciona l'adequada gestió administrativa i comptable de les 
subvencions i dificulta el compliment dels objectius que consideren 
les diferents línies del pressupost. 

 A més, es mantenen uns nivells de pagament molt baixos —o fins i 
tot nuls— en algunes línies de subvencions, fet que comporta, a més 
de l'incompliment dels terminis establits en els convenis, un efecte 
negatiu que podria ser important sobre determinats col·lectius o 
entitats les activitats dels quals són objecte de les ajudes. 

c) A causa de l'existència d'un volum important de despeses pendents 
d'imputació pressupostària o de pagament a 31 de desembre de 2016, 
efectuats en 2016 i exercicis anteriors, podrien existir passius per un 
import significatiu derivats dels interessos de demora exigibles, en 
aplicació del que disposa l'article 216.4 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

d) Els antecedents i els riscos derivats dels incompliments de la Llei 
1/2015 i de la Llei General de Subvencions derivats de la tramitació 
dels expedients d'ajudes a l'habitatge condicionades a l'existència de 
crèdit pressupostari, així com la seua posterior convalidació 
mitjançant Llei (disposició addicional segona de la Llei de Ports de 
2014 i disposició addicional tercera de la Llei 13/2016) s'exposen en 
els informes de fiscalització d'exercicis anteriors. La Intervenció 
General de la Generalitat no va iniciar les actuacions previstes en 
l'article 106 de la Llei 1/2015 relatives a l'omissió de fiscalització, a 
l'entendre convalidades les actuacions administratives anteriorment 
referides. Quant a això, aquesta Sindicatura considera que aquest 
procediment de convalidació ha de tenir caràcter excepcional. 

e) Hem observat un insuficient control del compliment dels 
compromisos contrets amb FMI per part de la Generalitat, a través de 
l'IVF, i per la Comissió Mixta de Seguiment prevista en els convenis. 
Quant a això, es considera necessari que l'IVF, a més de certificar 
l'adequat compliment del conveni de 2007, acredite també el 
compliment dels fins assenyalats en el conveni de 2002. Pel que fa a 
la Comissió Mixta de Seguiment, cal assenyalar que no es va reunir 
amb la periodicitat mínima trimestral establida en els convenis (en 
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catorze anys de vigència dels contractes només es va reunir quatre 
vegades: una en 2012, dues en 2014, una en 2015 i cap en 2016). 

f) Aquesta Sindicatura entén que cal aclarir la naturalesa jurídica i 
econòmica dels negocis jurídics acordats amb FMI en exercicis 
anteriors i sotmetre els acords que posteriorment s'adopten al que 
disposa la normativa general d'aplicació i, en particular, al que 
disposa la Llei 1/2015. A més, s'haurien de promoure les gestions 
oportunes perquè els òrgans competents clarifiquen la naturalesa 
jurídica pública de l'entitat mitjançant una modificació estatutària. 

g) La majoria de les conselleries12 no han aprovat en 2016 el pla 
estratègic que preveu l'article 164 a) de la Llei 1/2015 i en l'article 8.1 
de la Llei General de Subvencions, com a actuació prèvia a l'inici dels 
procediments de concessió de subvencions. 

h) Hem revisat 29 informes emesos per la Intervenció General de la 
Generalitat per omissió de fiscalització (article 106 de la Llei 1/2015) 
en la realització de convenis amb entitats locals com a entitats 
col·laboradores, per a la gestió de les prestacions individualitzades 
d'acolliment familiar de menors en família extensa, per un import 
conjunt de 1,2 milions d'euros. En aquests informes es consideren 
convalidades les actuacions anteriors, tot i que indiquen que les 
entitats locals no poden ser instructores ni competents per a la 
concessió o reconeixement de la prestació, per la qual cosa s'ha de 
seguir el procediment previst en el Decret 46/2016, de 22 d'abril, del 
Consell. A més, s'indica en els expedients que ha de constar un 
informe relatiu al fet que la quantitat concedida a l'entitat 
col·laboradora comprèn els fons necessaris per cobrir la totalitat de 
les prestacions. 

i) 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 que es detallen en l'apartat 
4.5.6 de l'apèndix 2. A més, s'ha observat que la contractació dels 
serveis de menjador i de monitors dels centres docents públics no 
s'efectua per la Conselleria d'Educació, com a òrgan competent, sinó 
pels mateixos centres docents, sense atenir-se al que disposa el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

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

                                                
12 Les conselleries d’Economia, Justícia i Transparència van aprovar el Pla Estratègic en 
2016 i la Conselleria d’Educació en 2017. 
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D'aquesta manera, els pressupostos inicialment aprovats per les 
Corts Valencianes reflectirien les necessitats de finançament de 
l'Administració valenciana i la seua cobertura mitjançant el recurs a 
l'endeutament o altres possibles. 

 El baix grau d'execució de les transferències estatals es concentra, 
fonamentalment, en el subconcepte 40003, “Liquidació i noves 
competències”, que aplega els acomptes del sistema de finançament, 
en el qual els drets reconeguts únicament representen el 16,7% de les 
previsions d'ingressos. Aquestes previsions no s'ajusten als imports 
establits en l'Acord del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de 10 de 
desembre de 2014, d'ampliació de l'ajornament a 204 mensualitats 
de les liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009, que preveu la 
disposició addicional trenta-sisena de la Llei 2/2012, de 29 de juny. La 
diferència entre l'import establit pel Ministeri i les previsions 
pressupostàries, per import de 1.245,2 milions d'euros, no es troba 
justificada documentalment. 

k) El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública (MHFP) va emetre, amb data 
15 d'abril de 2017, l'informe sobre el grau de compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa 
de l'exercici 2016, en el qual s'indicava que el dèficit de la Comunitat 
Valenciana havia sigut del 1,53% del PIB, superior a l'objectiu del 
0,70% establit pel Consell de Ministres. En el segon informe de 
l'MHFP, emès el 13 d'octubre de 2017, es fixa el dèficit en un 1,49% 
del PIB. 

9. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables de l'Administració de la Generalitat (vegeu 
l’apartat 2 d'aquest Informe), a més d'adoptar les mesures correctores dels 
fets descrits en els apartats anteriors, han de tenir en compte les 
recomanacions que a continuació s'assenyalen per a millorar la seua 
gestió . 

Cal destacar que la Intervenció General, mitjançant l’ofici de data 11 de 
juliol de 2017, ha traslladat a aquesta Sindicatura de Comptes les 
comunicacions que els diferents òrgans gestors afectats hi han remès en 
relació amb les mesures adoptades, o que més endavant s'adoptaran, 
respecte a les incidències indicades en l'informe de fiscalització de 
l'exercici anterior. Aquestes mesures s’han comprovat en el curs de la 
fiscalització. 

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

a.1) Finalitzar les tasques de comprovació, actualització i 
sistematització de les dades que consten en l'inventari de la 
Generalitat, així com el desenvolupament de l'aplicació 
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comptable del Sistema Inventari General (SIG), a fi d'actualitzar 
els valors de les diferents partides que componen els diferents 
epígrafs de l'immobilitzat no financer del balanç (vegeu 
l’apartat 4.a). 

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

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

a.4) Per possibilitar el seguiment i control comptable de qualsevol 
despesa amb finançament afectat, aquest ha de ser susceptible 
d'una completa i clara identificació que s’haurà d'estendre a 
tots i cada un dels períodes comptables i abastarà tant a les 
previsions i actes de gestió de la despesa pressupostària per 
finançar, com a les dels ingressos pressupostaris amb els quals 
es finança aquesta despesa. D'aquesta manera es podran 
calcular les desviacions de finançament que puguen existir 
(vegeu l’apartat 4.k). 

a.5) Hi ha determinats comptes de creditors a curt termini els saldos 
dels quals s'han d'analitzar i, si escau, regularitzar les 
diferències amb les dades de la memòria. 

a.6) Establir i executar els controls pertinents perquè en la gestió de 
pagaments mitjançant caixes fixes s'eviten les incidències que 
es descriuen en l'apartat 6.2 de l'apèndix 2. 

a.7) Els òrgans competents haurien d'adoptar les mesures 
necessàries per a regular normativament la tramitació 
administrativa de les obligacions provinents d'exercicis 
anteriors. 

a.8) En relació amb les liquidacions tributàries, prendre les mesures 
necessàries per fer efectives les recomanacions derivades dels 
controls realitzats per la IGG. 
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a.9) Respecte a les operacions amb determinats ens públics amb els 
quals hi ha discrepàncies comptables, s'han d'adoptar les 
mesures adequades per a coordinar i formalitzar les 
conciliacions i l’anàlisi de la coherència i adequació del 
tractament comptable en els respectius comptes anuals, 
especialment pel que fa als organismes autònoms. 

b) Les recomanacions derivades de la fiscalització de l'exercici 2016, són 
les següents: 

b.1) Per a determinar la provisió per depreciació de les inversions 
financeres en funció del patrimoni net, es recomana a la IGG 
tenir en compte les excepcions dels informes d'auditoria de la 
pròpia Intervenció General de la Generalitat de l'entitat pública 
participada, en la mesura que aquestes excepcions pogueren 
afectar l'adequada valoració dels fons propis o del patrimoni 
net de l'entitat. 

b.2) Per a una millora en la tramitació i comptabilització dels 
expedients de resarciment (enriquiment injust), les unitats 
responsables haurien de promoure el desenvolupament de la 
seua normativa reguladora per tal de completar la gestió 
d'aquests expedients i la imputació comptable de les despeses 
contretes indegudament, perquè els registres administratius i 
comptables continguen la informació necessària i suficient que 
permeta una adequada gestió, comptabilització i control 
d'aquestes despeses. 

b.3) Pel que fa a l'adequada tramitació i comptabilització dels 
expedients de modificacions pressupostàries, s'han de tenir en 
compte els aspectes assenyalats en l'apartat 3.1.3 de l'apèndix 
2; i en relació amb el Fons de Contingència, el que indica 
l'apartat 4.6 de l'esmentat apèndix. 

b.4) Les unitats responsables de la gestió i del control de les ajudes 
a l'habitatge haurien d’agilitar les gestions iniciades per tal de 
resoldre els expedients administratius en tramitació. També 
haurien de revisar les estimacions efectuades dels passius 
contingents que se’n deriven i dels processos judicials 
actualment en curs, per a la consegüent comptabilització i 
informació en la memòria dels comptes anuals. Sobre això, la 
Conselleria d'Habitatge manifesta que, a la data de redacció del 
present Informe, està elaborant unes instruccions adreçades als 
serveis territorials en relació amb l'adequada continuació dels 
expedients en tramitació. 

b.5) Les conselleries gestores haurien de demanar de l'Advocacia 
General de la Generalitat la informació relativa als passius 
contingents que puguen derivar dels procediments judicials en 
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curs, per a la consegüent comptabilització i subministrament 
d'informació en la memòria, així com per a la millora de la seua 
gestió pressupostària. 

b.6) Les bases reguladores de les ajudes a menjadors escolars i les 
convocatòries anuals haurien d'adaptar-se al que disposa la Llei 
1/2015, tenint en compte els aspectes expressats en l'apartat 
4.5.6 de l'apèndix 2. A més, s'han observat debilitats importants 
de control sobre aquestes ajudes, raó per la qual recomanem 
estendre el control intern actual a la comprovació d'aspectes 
com ara: existència de resolucions de les direccions territorials 
sobre els beneficiaris directes, conformitat dels familiars de la 
percepció de les ajudes, certificats finals dels centres sobre 
l'aplicació de la subvenció a la seua finalitat, quantitats 
impagades (copagament del menjador), entre altres. Finalment, 
els centres docents públics receptors dels ajuts han de trametre 
els seus comptes anuals a la Intervenció Delegada per a 
realitzar el control financer en el termini previst legalment. 

b.7) En relació amb el programa de la dependència durant el període 
2011-2014, es recomana a les unitats gestores responsables 
continuar amb les actuacions adreçades a l'observança dels 
terminis i la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per a 
tombar els obstacles (entre els quals es troba disposar del 
personal necessari) que impedeixen, dificulten o retarden 
l'exercici ple dels drets dels interessats o el respecte als seus 
interessos legítims. 

 A més, s'hauria d'elaborar una memòria econòmica que 
continguera estimacions ajustades de les obligacions derivades 
dels expedients en tramitació, així com dels procediments 
judicials en curs, per a la consegüent dotació pressupostària, de 
tal manera que permeta la cobertura de les necessitats de 
finançament que se’n deriven. 

 També es considera convenient estendre la funció 
fiscalitzadora de la Intervenció General a la realització de 
controls financers de caràcter permanent o específics, tenint en 
compte la importància econòmica i social de les prestacions 
econòmiques a la dependència i la complexitat de la seua 
gestió. 

b.8) En els convenis de concessió d'ajudes directes (vegeu l’apartat 
4.5.8 de l'apèndix 2), es recomana, d'una banda, agilitar les 
gestions necessàries prèvies a la seua signatura per poder 
efectuar un adequat control i seguiment de l'activitat 
subvencionada i, de l’altra, que els convenis consideren les 
mesures necessàries per a garantir l'adequat compliment de la 
normativa d'aplicació per part de l'entitat beneficiària. A 
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aquests efectes, l'article 9 del Decret 176/201413 preveu la 
preceptiva creació d'un òrgan mixt de seguiment i control de 
les actuacions acordades en els convenis, quan es subscriguen 
entre administracions públiques o organismes públics. 

b.9) En matèria de personal recomanem l’arxiu electrònic de la 
documentació dels expedients i l’anàlisi de la temporalitat en 
la contractació de personal sanitari amb l’objectiu de reduir-la. 

  

                                                
13 Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell pel qual es regulen els convenis que 
subscriga la Generalitat i el seu registre. 
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APÈNDIX 1. MARC NORMATIU 

La principal normativa que s'ha tingut en compte en la present 
fiscalització és la següent: 

- Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l'exercici 2016 (LPG2016). 

- Llei 10/2015, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. 

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

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

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

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

- Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d'Economia, Hisenda 
i Ocupació, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat Valenciana.14 

  

                                                
14 L’Ordre 8/2017, d’1 de setembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, deroga 
l’Ordre de 16 d juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació que aprova 
el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. Aquesta Ordre entrarà 
en vigor l’1 de gener de 2019. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS ADDICIONALS DE LA FISCALITZACIÓ 

1. Balanç 

1.1 Aspectes generals 

El Compte de l'Administració conté, en el seu apartat 1, el balanç a 31 de 
desembre de 2016, comparat amb el de l’exercici anterior, que a 
continuació mostrem per epígrafs (sense detall de partides), en milions 
d'euros: 

Quadre 8. Balanç 
 

Actiu 31-12-2016 31-12-2015 Variació 

A)  Immobilitzat 19.164,7 19.270,9 -0,6% 

I. Inversions destinades a l’ús general 9.636,0 9.548,0 0,9% 

II. Immobilitzacions immaterials 1.178,4 1.140,9 3,3% 

III.  Immobilitzacions materials 6.713,0 6.620,7 1,4% 

V.  Inversions financeres permanents 1.637,3 1.961,3 -16,5% 

C)  Actiu circulant 1.010,4 1.155,7 -12,6% 

II.  Deutors 632,0 919,5 -31,3% 

III.  Inversions financeres temporals 1,7 1,9 -10,5% 

IV.  Tresoreria 374,8 230,7 62,5% 

V.  Ajusts per periodificació 1,9 3,6 -47,2% 

Total actiu 20.175,1 20.426,6 -1,2% 
    

Passiu 31-12-2016 31-12-2015 Variació 

A)  Fons propis -28.104,2 -25.419,1 -10,6% 

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

III.  Resultats d’exercicis anteriors -28.334,2 -23.742,9 -19,3% 

IV.  Resultats de l’exercici -2.637,0 -4.543,2 42,0% 

B)  Provisions per a riscos i despeses a llarg termini 757,1 753,5 0,5% 

C)  Creditors a llarg termini 37.717,3 33.858,2 11,4% 

I. Emissions, obligacions i altres valors negatius 734,2 903,1 -18,7% 

II.  Altres deutes a llarg termini 36.983,1 32.955,1 12,2% 

D)  Creditors a curt termini 9.721,0 11.234,0 -13,5% 

I.  Emissions, obligacions i altres valors negatius 185,6 1.280,1 -85,5% 

II.  Deutes amb entitats de crèdit 5.079,8 4.100,1 23,9% 

III.  Creditors 4.455,6 5.853,8 -23,9% 

E)  Provisions per a riscos i despeses a curt termini 83,9 0,0 - 

Total passiu 20.175,1 20.426,6 -1,2% 
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La situació economicofinancera, patrimonial i pressupostària a 31 de 
desembre del 2016 l’analitzem en l'apartat 6 de l'informe. 

1.2 Immobilitzat no financer 

En l'apartat 4 de l'Informe "Fonaments de l'opinió amb excepcions", 
s’apleguen les conclusions obtingudes en la revisió d'aquesta àrea del 
balanç. 

Pel que fa a les infraestructures docents executades per la societat 
instrumental CIEGSA, cal afegir que si bé la Llei 1/2013, de 21 de maig, de 
la Generalitat, va ordenar l'extinció de la societat —amb la incorporació 
prèvia de la totalitat de les accions propietat de la Generalitat a favor de 
l'empresa pública Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE)—, 
posteriorment, mitjançant la Llei 13/2016 es va acordar prorrogar l'extinció 
fins al 31 de desembre de 2018. Actualment, l'avantprojecte de llei de 
mesures per a 2018 preveu en el seu article 42 la pròrroga del mandat 
d'extinció fins al 31 de desembre de 2020. Per tant, està previst que CIEGSA 
continue executant els encàrrecs de la Generalitat en matèria 
d'infraestructures docents. 

1.3 Inversions financeres (permanents i temporals) 

1.3.1 Aspectes generals 

Durant 2016, la Generalitat ha continuat el procés iniciat en 2012 
d'assumpció de la titularitat del deute financer de les entitats integrants 
del sector públic empresarial i fundacional. A més, l'Administració de la 
Generalitat ha realitzat pagaments de deutes d'ens públics mitjançant els 
préstecs obtinguts dels mecanismes estatals de finançament. El Compte 
de l'Administració expressa en el seu apartat 1.1 la informació relativa a 
aquests aspectes. 

A continuació es mostra, en milions d'euros, un resum de les operacions 
realitzades durant 2016, amb indicació dels comptes en què figuren 
comptabilitzats: 
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Quadre 9. Deutes assumits o pagats en 2016 
 

Mecanismes/comptes  250 542 65x Total ens 
Adminis-
tració Total 

FLA 2016 41,7 335,4 29,3 406,4 6.490,7 6.897,1 

Deute financer  41,7 326,1 29,3 397,1 3.904,5 4.301,6 

Deute comercial  0 9,3 0 9,3 2.495,0 2.504,3 

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

FLA 2015 0 1,4 0 1,4 9,1 10,5 

Total 41,7 336,8 29,3 407,8 6.499,8 6.907,6 

En els apartats següents es comenten els aspectes més importants que 
s'han posat de manifest com a conseqüència de la fiscalització realitzada 
sobre la comptabilització de les operacions d'assumpció de deutes, així 
com d'altres operacions d'inversions financeres realitzades durant 
l'exercici 2016. 

1.3.2 Cartera de valors a llarg termini 

En el quadre següent es mostra el moviment del compte 250 "Inversions 
financeres permanents en capital i patrimoni" durant l'exercici 2016, en 
milions d'euros:  

Quadre 10. Inversions financeres permanents 
 

Compte 250 Import 

Saldo a 31-12-2015 5.553,2 

a)  Ampliació patrimonial RTVV 2,7 

b)  Aportacions a capitals o fons socials 78,4 

c)  Capitalització deute de fundacions 1,5 

d)  Extinció de fundacions -0,1 

Saldo a 31-12-2016 5.635,7 

a) Ampliació patrimonial de Radiotelevisió Valenciana 

 La Generalitat ha registrat com a major aportació patrimonial de 
l'Ens Radiotelevisió Valenciana (en liquidació) l'obligació de 
pagament derivada de dues sentències judicials en contra d'aquesta 
entitat, per un import de 2,7 milions d'euros, amb abonament al 
compte 409, "Creditors per obligacions pendents d'aplicar a 
pressupost". 
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b) Aportacions a capitals o fons socials 

 Les aportacions als fons propis de les entitats públiques estan 
previstes en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 
2016 (LPG2016). En 2016, han pujat a un import conjunt de 78,4 
milions d'euros, que es distribueix per entitats de la manera següent: 
FGV, 38,3 milions d'euros; CACSA, 27,1 milions d'euros; SPTCV, 8,1 
milions d'euros; RTVV, 3,4 milions d'euros, i AEROCAS, 1,5 milions 
d'euros. 

c) Capitalització del deute de les fundacions 

 Mitjançant Acord del Consell de 29 de juliol de 2016, s'aprova la 
capitalització del deute de la Fundació per al Desenvolupament i la 
Innovació de la Comunitat Valenciana, per import de 1,5 milions 
d'euros, registrant-se una reclassificació del compte 542 al compte 
250 per l'esmentat import. 

d) Extinció de fundacions 

 Com a conseqüència de l'extinció de dues fundacions públiques 
valencianes, la Generalitat ha assumit deute per import de 0,1 
milions d'euros. 

1.3.3 D'altres inversions i crèdits a llarg termini 

El moviment del compte 252, "Crèdits a llarg termini", en milions d'euros 
i durant l'exercici 2016, es resumeix així: 

Quadre 11. Crèdits a llarg termini 

 

Compte 252 Import 

Saldo a 31-12-2015 385,1 

Assumpció del deute financer Ens Públic RTVV 224,1 

Reclassificació a curt termini Fundació Ciutat de la Llum -1,6 

Assumpció del deute tributari Ciutat de la Llum 0,7 

Assumpció del deute financer EIGE 36,0 

Altres operacions  0,1 

Saldo a 31-12-2016 644,4 

En execució de l’Acord del Consell de 21 de desembre de 2012 i segons el 
que estableix l’LPGV2016, la Generalitat ha assumit el deute financer de 
l'Ens Radiotelevisió Valenciana (en liquidació) corresponent a l'exercici 
2016, per un import de 224,1 milions d'euros. De la seua part, l'assumpció 
del deute de l'Entitat EIGE, per 36,0 milions d'euros, es realitza en el marc 
de l’Acord del Consell de 30 de maig de 2013 i es registra de conformitat 
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amb el que disposa l’Acord de ratificació del Consell de 23 de juny de 2017, 
tal com informa l'apartat 1.1 del Compte de l'Administració. 

1.3.4 D'altres inversions i crèdits a curt termini 

Aquesta partida del balanç comprèn el compte 542, "Crèdits a curt 
termini", el moviment durant 2016 del qual ha sigut el següent, en milions 
d'euros: 

Quadre 12. Crèdits a curt termini 

 

Compte 542 Import 

Saldo a 31-12-2015 1.134,2 

Pagament de deutes per mecanismes de finançament 2016 335,4 

Pagament de deutes per mecanismes de finançament 2015 1,4 

Devolució deute CACSA, EPSAR, VAERSA, FIPF, EIGE, IVASS -124,0 

Reclassificació crèdits a curt termini Ciutat de la Llum -1,5 

Capitalització crèdits de fundacions 1,6 

Altres -0,1 

Saldo a 31-12-2016 1.347,0 

A càrrec del FLA 2016, la Generalitat ha atès pagaments per compte de les 
entitats públiques, per un import conjunt de 335,4 milions d’euros, 326,1 
dels quals corresponen al deute financer i 9,3 a deute comercial, tal com 
mostrem en el quadre següent, elaborat en milions d’euros: 
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Quadre 13. Crèdits per deutes pagats per mitjà del FLA 2016 

Entitats 
Deute 
financer 

Pagament a 
proveïdors 

Total 

AEROCAS 2,1 0,0 2,1 

CACSA 84,7 0,0 84,7 

CIEGSA 4,3 0,0 4,3 

CLSA 0,0 1,2 1,2 

Culturarts 5,1 0,0 5,1 

Consorci Hospitalari P. Castelló 0,7 4,3 5,0 

EIGE 9,6 3,8 13,4 

EPSAR 38,2 0,0 38,2 

Fundació C.I. Príncip Felipe. 5,2 0,0 5,2 

FMI València 1,2 0,0 1,2 

IFA 1,4 0,0 1,4 

IVF 111,9 0,0 111,9 

SPTCV 57,7 0,0 57,7 

VAERSA 4,0 0,0 4,0 

Total 326,1 9,3 335,4 
 

1.3.5 Fiances i dipòsits constituïts a curt termini 

El saldo del compte 565, "Fiances i dipòsits constituïts a curt termini", a 31 
de desembre de 2016, és de 129,4 milions d'euros. D'aquest import, 129 
milions d'euros corresponen als reavals de la Generalitat de les operacions 
de crèdit avalades per l’SGR, que han resultat fallides, segons els butlletins 
de morositat tramesos per l'IVF. El contracte originari respecte del qual la 
Generalitat es subroga el 23 de desembre de 2009, en la posició de 
reavalista de l'IVF, preveu la cobertura i l’assumpció parcial del risc per 
part de la Generalitat d'un percentatge de les operacions de garantia 
financera de l’SGR . 

Durant l'exercici 2016 s'han registrat altes en aquest compte per 0,5 
milions d'euros, en concepte de reavals que han resultat fallits. 

En l'apartat 4, "Fonaments de l'opinió amb excepcions" es mostra el 
resultat de la revisió efectuada sobre aquest compte. 

1.3.6 Provisions financeres (a llarg i curt termini) 

El moviment de les provisions financeres durant l'exercici 2016 es 
resumeix en el següent quadre, en milions d'euros: 
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Quadre 14. Provisions financeres 

 

Conceptes Llarg termini Curt termini Total 
provisions 

Saldos a 31-12-2015 3.971,3 1.261,1 5.232,4 

Dotació a la provisió en 2016 665,9 213,6 879,5 

Saldos a 31-12-2016 4.637,2 1.474,7 6.111,9 

Durant 2016 s'ha mantingut el criteri de l'exercici anterior pel qual la 
provisió per depreciació de les inversions financeres permanents en ens 
del sector públic empresarial s'ha calculat tenint en compte el seu 
patrimoni net, mentre que les inversions financeres per crèdits a llarg i 
curt termini (comptes 252 i 542) es provisionen íntegrament. 

1.4 Deutors 

El saldo, a 31 de desembre de 2016, d’aquest epígraf del balanç és de 632,1 
milions d'euros i la seua composició per comptes i partides comptables el 
detallem en l'apartat 1.2.1 del Compte de l'Administració. 

Deutors pressupostaris 

Aquesta partida del balanç, per un total de 634,2 milions d'euros agrupa 
els drets reconeguts de pressupost corrent (compte 430), per 154,7 milions 
d'euros, i els drets de pressupostos tancats, per 479,5 milions d'euros. En 
l'apartat 6.5 d'aquest apèndix s'analitzen els drets reconeguts 
corresponents a pressupostos tancats. 

Deutors no pressupostaris 

La pràctica totalitat del saldo d'aquesta partida del balanç (44,3 milions 
d'euros) comprèn els saldos deutors per ajornaments i fraccionaments, 
per 43,9 milions d'euros. 

Altres deutors 

El saldo d'aquesta partida puja a 2,1 milions d'euros, dels quals 1 milió 
d'euros estan registrats en el compte "Pagaments pendents d'aplicació" i 
1,1 milions d'euros corresponen a lliuraments de fons per acomptes de 
caixa fixa. 

Provisions 

El saldo del compte provisió per a insolvències (490) és de 48,6 milions 
d'euros. La raonabilitat d'aquesta provisió s'analitza en l'apartat 6.5 
d'aquest apèndix i en l'apartat 4, "Fonaments de l'opinió amb excepcions". 
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1.5 Provisions per a riscos i despeses 

Les provisions per a riscos i despeses a llarg termini (apartat B del balanç 
i compte 142) i a curt termini (apartat E del balanç i compte 492) 
ascendeixen a 31 de desembre de el 2016 a un import conjunt de 841,0 
milions d'euros, com es detalla en el quadre comparat amb l'exercici 
anterior, en milions d'euros: 

Quadre 15. Provisions per a riscos i despeses a llarg i curt termini 

 

Composició 31-12-2015 31-12-2016 

Provisions riscos i despeses a llarg termini 753,5 757,1 

SGR refinançament 19,5 30,8 

SGR aval  200,0 200,0 

FMI convenis 2002 i 2007 505,4 470,1 

Multa Unió Europea 18,9 0 

IFA avals concedits 9,7 8,2 

Conveni IVHSA 1999 0 48,0 

Provisions riscos i despeses a curt termini 0 83,9 

FMI convenis 2002 i 2007 0 18,1 

Pla d’Habitatge 0 65,8 

Provisions de riscos i despeses 753,5 841,0 

L'apartat 2.2 del Compte de l'Administració ofereix informació detallada 
sobre els conceptes anteriors. 

En l'apartat 4 de l'Informe, "Fonaments de l'opinió amb excepcions" es 
recull l'anàlisi comptable efectuada sobre les provisions dotades per a la 
cobertura dels riscos contrets amb SGR, FMI, IVHSA, així com les derivades 
del Pla d'habitatge. 

La provisió per a riscos i despeses de la institució IFA correspon a la 
totalitat del risc viu dels dos avals concedits per la Generalitat en 2009. 

En 2016 s'ha donat de baixa la provisió dotada en 2015 per a la cobertura 
de la multa de la Unió Europea, tal com s'indica en l'apartat 5.3 d'aquest 
apèndix. 

1.6 Creditors a llarg termini 

Els creditors a llarg termini, agrupació C) del passiu del balanç, presenten 
la següent composició, comparada amb l'exercici anterior, en milions 
d'euros: 
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Quadre 16. Creditors a llarg termini 

 

Comptes 31-12-2015 31-12-2016 

Obligacions i bons (150) 903,1 734,2 

Deutes amb entitats de crèdit (170) 31.797,0 35.671,0 

Altres deutes (171) 1.158,1 1.312,1 

Total 33.858,2 37.717,3 

El deute públic instrumentat en emprèstits i altres emissions anàlogues, 
que es comptabilitza en el compte 150 i els deutes registrats en el compte 
170, "Deutes amb entitats de crèdit" sumen un import conjunt de 36.405,2 
milions d'euros. L'increment experimentat en l'exercici correspon, 
fonamentalment, al major endeutament derivat de l'adhesió de la 
Comunitat Valenciana al Fons de Liquiditat Autonòmica 2016. 

La nota 4G.1 de la memòria del Compte de l'Administració, mostra un 
quadre detallat de la situació a 31 de desembre de 2016 sobre el deute de 
la Generalitat i el seu moviment durant l'exercici, denominat "Situació i 
moviment del deute", per un total, a llarg termini, de 39.638,4 milions 
d'euros. La diferència entre aquest últim import i el registrat en el balanç, 
per import de 3.233,2 milions d'euros, s'explica en la nota 2.3 del Compte 
de l'Administració i correspon a: 

- La reclassificació de llarg a curt termini reflectida en la comptabilitat 
economicopatrimonial per import de 3.359,4 milions d'euros. 

- Els comptes 150 i 170 contenen deute per préstecs i obligacions de les 
universitats públiques valencianes, per import de 126,2 milions 
d'euros, que no ha sigut expressat en l'estat de la memòria per no 
haver sigut subscrit ni assumit formalment per la Generalitat. 

Finalment, el saldo del compte 171 conté, fonamentalment, els deutes a 
llarg termini a favor de l'Estat derivats de les liquidacions negatives del 
2008 i 2009, per 1.277,3 milions d'euros. 

1.7 Creditors a curt termini 

1.7.1 Emissions de deute i deutes amb entitats de crèdit 

Els epígrafs I i II de l'agrupació D) del passiu del balanç presenten la 
composició següent, a 31 de desembre de 2016, en milions d'euros: 
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Quadre 17. Emissions de deute i deutes amb entitats de crèdit 

 

Comptes 
Saldos 

31-12-2015 

Saldos 

31-12-2016 

Deutes representats en altres valors negociables 1.250,0 168,9 

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 4.061,7 4.913,0 

Interessos d’obligacions i altres valors negociables 30,1 16,6 

Deutes per interessos 38,4 166,8 

Total 5.380,2 5.265,3 

En 2016, el deute públic instrumentat en emprèstits i altres emissions 
anàlogues i el deute amb entitats de crèdit, a curt termini (sense incloure 
interessos), puja a un import conjunt de 5.081,9 milions d'euros. No 
obstant això, en l'estat del deute que figura en la memòria es mostren 
deutes a curt termini per 1.440,6 milions d'euros. La diferència entre les 
dues quantitats, per 3.641,3 milions d'euros, s'explica en la nota 2.4.1 del 
Compte de l'Administració, que es resumeix així: 

- Reclassificació de llarg a curt termini efectuada en la comptabilitat 
economicopatrimonial, per un import de 3.359,4 milions d'euros. 

- El compte 520 conté el deute de les universitats públiques 
valencianes per 99,2 milions d'euros, que no ha sigut contret ni 
assumit formalment per la Generalitat. 

- Les operacions de tresoreria comptabilitzades en el compte 520 per 
182,8 milions d'euros, no es reflecteixen en l'estat del deute, sinó en 
l'apartat 4.I.1 de la memòria, "Creditors no pressupostaris. 
Operacions de tresoreria" 

1.7.2 Creditors pressupostaris 

Aquesta partida del balanç presenta la següent composició a 31 de 
desembre de 2016, en milions d'euros: 

Quadre 18. Creditors pressupostaris 
 

Comptes 31-12-2015 31-12-2016 

400. Pressupost de despeses corrents 1.979,1 1.419,3 

401. Pressupost de despeses tancades 360,3 364,5 

409. Ops. pendents d’aplicar a pressupost 871,2 927,2 

Total 3.210,6 2.711,0 
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a) Comptes 400 i 401 de creditors per pressupostos de despeses 

 El saldo del compte 400, “Creditors per pressupost corrent” correspon 
a les obligacions pendents de pagament recollides en l'estat de 
liquidació del pressupost de l'exercici 2016 (apartat 3.A.I del Compte 
de l'Administració); mentre que el saldo del compte 401 resulta de 
l'estat d'obligacions de pressupostos tancats (apartat 4.D.8 del 
Compte de l'Administració). 

b) Compte 409, "Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost" 

El saldo d'aquest compte a 31 de desembre de 2016, per 927,2 milions 
d'euros, aplega els deutes per despeses realitzades en 2016 i exercicis 
anteriors que no han sigut imputats pressupostàriament. El detall i 
l’anàlisi comptable d'aquest compte es recull en l'apartat 4 
"Fonaments de l'opinió amb excepcions" de l'Informe (quadre 2). A 
continuació es mostra el detall d'un dels components del quadre 2 
de l'Informe, en milions d'euros: 

Quadre 19. Creditors registrats per les conselleries 

 

Capítol 
Conselleria 
Sanitat 

Altres 

seccions 
Total 

2 307,5 20,2 327,7 

4 0,6 1,2 1,8 

6 1,2 7,0 8,2 

Total 309,3 28,4 337,7 

 Com s'observa en el quadre anterior, els saldos creditors provinents 
de la Conselleria de Sanitat representen el 91,6% del total i la seua 
pràctica totalitat està conformada per despeses del capítol 2. De 
l'anàlisi de les factures de la Conselleria de Sanitat, es desprèn que 
162,8 milions d'euros corresponen a productes farmacèutics, 77,0 
milions d'euros a material sanitari i 37,2 milions d'euros a concerts 
sanitaris. 

 Els saldos creditors per conselleries s'obtenen del mòdul OPAS de 
l'aplicació CONTAG i, segons la informació proporcionada per la 
Intervenció General de la Generalitat (IGG), 324,2 milions d'euros 
provenen de RUF i 13,5 milions d'euros de registres manuals. En la 
revisió de l'adequada obtenció i registre comptable dels saldos 
creditors procedents del RUF i registrats en el compte 409, s'han 
observat incidències en la comptabilització de determinades 
factures, amb els efectes indicats en l'apartat 4 "Fonaments de 
l'opinió amb excepcions" l'Informe. 
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 D'altra banda, en el concepte "Factures del RUF", per 15,1 milions 
d'euros, s'integren les factures emeses pels proveïdors durant 2016 i 
exercicis anteriors que, a 31 de desembre de 2016, es trobaven sense 
preassignar pressupostàriament (pendents de validació) en RUF. 

 Finalment, els saldos creditors per "Interessos de demora", per un 
import de 97,2 milions d'euros, contenen 69,0 milions d'euros per 
deutes de la Conselleria de Sanitat. 

1.7.3 Creditors no pressupostaris 

A 31 de desembre de 2016, aquesta partida del balanç, en milions d'euros, 
presenta la composició següent: 

Quadre 20. Creditors no pressupostaris 

 

Creditors no pressupostaris 31-12-2015 31-12-2016 

411:  Creditors periodificació despeses pressupostàries 965,0 829,7 

 Convenis deute sanitari 191,7 95,8 

 Convenis 2014 universitats públiques 388,5 372,8 

 Contractes de pagament ajornat  205,8 128,7 

 Factures proveïdors 75,6 117,9 

 Factures de farmàcia 103,4 114,5 

419:  Altres creditors no pressupostaris 256,2 128,2 

 Ajuntaments, diputacions i altres 262,6 137,2 

 Diferències anys anteriors -13,9 -13,9 

 Altres  7,5 4,9 

Total 1.221,2 957,9 

a) Compte 411 

 Com a resultat del treball realitzat en la revisió del compte "Creditors 
per periodificació de despeses pressupostàries", amb un saldo de 
829,7 milions d'euros, s'han posat de manifest els aspectes següents: 

 En "Convenis deute sanitari" es registren les obligacions derivades de 
serveis i subministraments realitzats per diverses empreses al llarg 
de diversos anys, que no van ser reconegudes en els pressupostos de 
despeses dels exercicis corresponents, tal com hem indicat en els 
informes de fiscalització d'aquesta Sindicatura de Comptes 
d'exercicis anteriors. 

 El moviment d'aquest compte durant l'exercici 2016 ha sigut el 
següent en milions d'euros: 
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Quadre 21. “Convenis deute sanitari”, compte 411 

 

Descripció Import 

Saldo a 31-12-2015 191,7 

Pagament obligacions exercicis 2006, 2007 i 2008 -86,2 

Pagament obligacions Consorci Hospitalari. Prov. Castelló -9,7 

Saldo a 31-12-2016 95,8 

 La imputació pressupostària del saldo pendent està prevista per a 
l'exercici 2017. 

 A data de realització d'aquest Informe (octubre de 2017), continuen 
vigents les observacions i recomanacions següents formulades en 
informes de fiscalització anteriors: 

- En la imputació pressupostària de les quotes anuals, la part 
corresponent a la compensació per ajornament (calculada amb 
un criteri financer) hauria de registrar-se en el capítol 3, 
"Despeses financeres". 

- La memòria hauria d'informar del criteri aplicat de no 
periodificar les despeses d'ajornament. 

b) Compte 419 

 Pel que fa a la revisió del compte "D'altres creditors no 
pressupostaris", amb un saldo de 128,2 milions d'euros, es reitera la 
necessitat de desglossar el seu contingut adequadament mitjançant 
comptes divisionaris, atès que no ha sigut possible conciliar 
raonablement els saldos de tots els conceptes que la integren amb 
les dades de la memòria. Entre els conceptes registrats en aquest 
compte destaquen per la seua importància els fons procedents de 
l'Estat pendents de transferir a les entitats beneficiàries. 

1.7.4 Resta de creditors a curt termini 

 En el quadre següent es mostra la composició de la resta de partides 
creditores a curt termini i la seua comparació amb l'exercici anterior, 
en milions d'euros:  
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Quadre 22. Resta de creditors a curt termini 

 

Denominació  31-12-2015 31-12-2016 

Administracions públiques 772,0 401,7 

Hisenda P. Creditor per diversos conceptes  515,4 126,0 

Organismes de previsió social creditors  255,9 275,0 

Hisenda Pública, IVA repercutit  0,7 0,7 

Altres creditors (sense entitats de crèdit) 443,1 168,3 

Altres partides pendents d’aplicació  101,7 77,1 

Altres deutes 341,4 91,2 

Fiances i depòsits rebuts 206,9 216,6 

Fiances rebudes a curt termini 196,4 206,1 

Depòsits rebuts a curt termini  10,5 10,5 

Total 1.422 786,6 

 El saldo de "D'altres deutes", per 91,2 milions d'euros, correspon a la 
part per compensar en 2017 de les liquidacions negatives de 2008 i 
2009 que s'analitza en l'apartat 6.A de l'Informe. 

 Els resultats del treball realitzat en la revisió de la major part dels 
comptes que integren aquesta agrupació, es mostren en l'apartat 6.6 
d'aquest apèndix. No obstant això, es reitera la necessitat de revisar 
les diferències observades entre els saldos del balanç continguts en 
el quadre anterior i els reflectits en l'apartat 4I.1 de la memòria 
(creditors no pressupostaris), fonamentalment en els comptes 
d'Organismes de Previsió Social (99,9 milions d'euros) i en les 
partides pendents d'aplicació, per a la regularització consegüent. A 
més, la memòria hauria d'ampliar la informació relativa als comptes 
més significatives. 

2. COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

2.1 Aspectes generals 

El compte del resultat economicopatrimonial de l'exercici 2016, que recull 
l'apartat 2 del Compte de l'Administració, es mostra de forma resumida 
en el quadre següent, en milions d'euros: 
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Quadre 23. Compte del resultat economicopatrimonial 

 

DEURE 2016 2015 Variació 

A) DESPESES 14.529,9 16.362,5 -11,2% 

1. Despeses de funcionament 10.027,7 11.036,9 -9,1% 

2. Transferències i subvencions 4.378,2 4.732,1 -7,5% 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 123,9 593,6 -79,1% 

HAVER 2016 2015 Variació 

B) INGRESSOS 11.892,9 11.819,4 0,6% 

1. Ingressos de gestió ordinària 10.519,3 9.548,6 10,2% 

2. Altres ingressos de gestió ordinària 247,8 277,1 -10,6% 

3. Transferències i subvencions 1.070,8 834,7 28,3% 

4. Guanys i ingressos extraordinaris 54,9 1.159,0 -95,3% 

DESESTALVI 2.637,0 4.543,2 -42,0% 

Els ingressos de l'exercici 2016, per import d’11.892,9 milions d'euros, tot 
just han augmentat un 0,6% respecte a l'exercici anterior. De la seua 
banda, les despeses s'han vist reduïdes en un 11,2%, de manera que la 
xifra de desestalvi (resultats negatius) ha millorat de forma significativa i 
s’ha reduït en un 42,0%. 

La memòria del Compte de l'Administració inclou en el seu apartat 4C.3 la 
conciliació entre el resultat economicopatrimonial i el saldo 
pressupostari, amb l’explicació dels seus components. 

2.2  Despeses de funcionament 

Les despeses de personal, per import de 5.329,6 milions d'euros, 
representen el 36,7% del total de despeses de l'exercici 2016 i han 
augmentat un 4,3% respecte a 2015. Els resultats de la revisió efectuada es 
mostren en el apartat 4.2 d'aquest apèndix. 

Les despeses registrades en "Variació de provisions de tràfic" han pujat a 
35,6 milions d'euros. L'anàlisi de la provisió per a insolvències s’expressa 
en l'apartat 6.5 d'aquest apèndix. 

En "Altres despeses de gestió" s’apleguen, principalment, les obligacions 
reconegudes del capítol 2, per 3.421,0 milions d'euros i els ajustos als 
comptes 409 i 411. Aquestes despeses representen el 22,8% del total de 
l'exercici i es mantenen pràcticament estables respecte a 2015 (reducció 
del 0,2%). 

Les despeses financeres i assimilades registrades el 2016, per 457,9 milions 
d'euros s'han vist reduïdes en un 9,7% respecte a l'exercici anterior. 
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Aquesta reducció, tal com informa la memòria, es deu a l'aplicació en 2016 
d'un tipus d'interès del 0% als préstecs rebuts a càrrec del Fons de 
Liquiditat Autonòmic, així com al refinançament dels venciments de 
l'exercici a un tipus de interès menor. La diferència entre l'import d'aquest 
epígraf i el total d'obligacions reconegudes del capítol 3 del pressupost de 
despeses es deu, principalment, a la periodificació amb criteris financers 
dels interessos meritats en l'exercici en la comptabilitat patrimonial. 

Les despeses registrades en l'epígraf "Variació de la provisió per a 
inversions financeres" han pujat a 879,5 milions d'euros, amb una 
significativa reducció del 57,6% respecte a 2015. Aquesta reducció està 
motivada per l'augment de l'exercici 2015 en el qual es va modificar el 
criteri comptable de valoració de les inversions en entitats participades. 
D'aquesta manera, des de 2015, s'inclouen en el còmput de les correccions 
valoratives al tancament de l'exercici, no només les participacions en 
entitats públiques sinó també les participacions minoritàries en entitats i 
els crèdits a curt i llarg termini derivats del deute financer assumit i dels 
mecanismes de finançament estatals. 

2.3 Despeses de transferències i subvencions 

Aquestes despeses integren els fons concedits per la Generalitat, sense 
contrapartida directa, destinats a finançar operacions corrents i de capital. 
En 2016, les transferències i subvencions concedides han ascendit a 
4.378,2 milions d'euros, amb una disminució del 7,5% respecte a 2015. 
Aquestes despeses representen el 30,1% del total. 

2.4  Pèrdues i despeses extraordinàries 

Les pèrdues i les despeses extraordinàries de l'exercici, per import de 123,9 
milions d'euros, han experimentat una disminució del 79,1% respecte a 
2015. En 2016 s'han registrat pèrdues per anul·lació de drets d'exercicis 
anteriors per 111,7 milions de euros i s'ha comptabilitzat una dotació a la 
provisió per a responsabilitats pels compromisos assumits amb l’SGR, per 
11,3 milions d'euros. 

2.5 Ingressos 

Els ingressos tributaris, per 10.514,8 milions d'euros, conformen la pràctica 
totalitat dels ingressos de gestió ordinària i representen el 88,4% del total. 
Durant 2016, els ingressos tributaris han experimentat un augment del 
10,2%. 

Les transferències i subvencions rebudes, per 1.070,8 milions d'euros, han 
augmentat un 28,3% respecte a l'exercici 2015. 

Quant als guanys i ingressos extraordinaris, cal assenyalar la significativa 
reducció del 95,3% respecte al 2015. Aquesta reducció està motivada per 
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les altes que de forma extraordinària van ser comptabilitzades el 2015, a 
càrrec de l'immobilitzat, en execució del conveni subscrit amb CIEGSA. 

3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

L'apartat 3 de Compte de l'Administració mostra la liquidació del 
pressupost de l'exercici 2016, que es compon dels següents estats: 

a) Liquidació del pressupost de despeses (apartat 3A) 

b) Liquidació del pressupost d'ingressos (apartat 3B) 

c) Resultat pressupostari (apartat 3C) 

La liquidació del pressupost de despeses i la liquidació del pressupost 
d'ingressos s'han de presentar amb el nivell de desagregació del 
pressupost inicialment aprovat i les posteriors modificacions. En els 
següents apartats s'analitzen les modificacions pressupostàries i el 
resultat pressupostari, mentre que en els apartats 4 i 5 s’expressen els 
resultats del treball efectuat en la revisió de la liquidació del pressupost 
de despeses i d'ingressos, respectivament. 

3.1 Modificacions pressupostàries 

3.1.1 Aspectes generals 

Els pressupostos per a l'exercici 2016 es van aprovar mitjançant la Llei 
11/2015 de la Generalitat, de 29 de desembre. Els crèdits inicials per a 
l'execució dels programes integrats en l'estat de despeses del pressupost 
del sector Administració General van ser de 17.155,8 milions d'euros. A 
més, durant 2016, es van aprovar modificacions de crèdit per un import 
conjunt net de 1.687,1 milions d'euros (apartat 4D.1 de la memòria), de 
manera que els crèdits definitius van pujar a 18.842,9 milions d'euros, tal 
com mostra el següent quadre, per capítols i modificacions 
pressupostàries, en milions d'euros: 
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Quadre 24. Modificacions pressupostàries per capítols 

Capítol  Pressupost 
inicial 

Suplement 
crèdit 

Generac./ 
anul·lacions 

Ajustos 
entre 
capítols (1) 

Incorp. 
roman. 

Total 
modific. 

Pressupost 
definitiu 

1 Despeses de personal 5.299,3 0,0 58,2 -59,1 0,0 -0,9 5.298,4 

2 Despeses funcionament 3.163,3 480,0 8,1 -167,3 32,6 353,4 3.516,7 

3 Despeses financeres 340,6 0,0 0,0 10,2 0,0 10,2 350,8 

4 Transferències corrents 3.775,0 136,8 12,5 231,8 0,1 381,2 4.156,2 

5 Fons de contingència 9,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 -9,0 0,0 

6 Inversions reals 381,0 0,0 10,3 3,8 183,8 197,9 578,9 

7 Transferències de capital 346,4 14,4 20,7 -12,9 59,7 81,9 428,3 

8 Actius financers 144,0 210,2 336,5 -11,8 87,2 622,1 766,1 

9 Passius financers 3.697,2 0,0 36,0 14,3 0,0 50,3 3.747,5 

Total 17.155,8 841,4 482,3 0,0 363,4 1.687,1 18.842,9 

(1) Ampliacions per crèdits de reconeixement preceptiu i transferències entre capítols. 

Les modificacions pressupostàries de l'exercici 2016 han incrementat els 
crèdits inicials en un 9,8% (el 2015 l'increment va ser del 15,6%). Els 
expedients de suplements de crèdit i de generacions de crèdit 
constitueixen les modificacions més significatives, per un import conjunt 
de 1.323,7 milions d'euros, que representa el 78,5% del total. Aquestes 
modificacions de crèdit han sigut finançades, principalment, mitjançant 
el Fons de Liquiditat Autonòmic de l'exercici 2016. La resta de 
modificacions correspon a la incorporació de romanents, per 363,4 milions 
d'euros. 

En l'apartat 4E.5 de la memòria es detallen les modificacions de crèdit 
atenent l'origen dels ingressos que les financen. El 72,5% dels ingressos 
prové de l'endeutament. 

3.1.2 Anàlisi per seccions i capítols 

En el quadre següent es mostra la distribució de les modificacions 
pressupostàries per seccions, tipus i capítols, en milions d'euros: 
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Quadre 25. Modificacions pressupostàries per seccions i capítols 

 

Seccions 
Capítol pressupostari 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Presidència de la Generalitat 3,8 32,1 0,1 25,6 0,0 3,2 1,5 86,7 0,0 81,2 

Hisenda i Model Econòmic 6,8 2,1 3,3 2,5 0,0 5,4 0,9 170,9 1,7 173,8 

Justícia (1) 9,3 6,7 1,1 0,7 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 7,9 

Habitatge (2) 3,3 1,9 0,0 18,1 0,0 74,0 81,4 14,3 0,0 182,6 

Educació, Invest., Cultura i Esport 26,9 15,5 1,8 8,8 0,0 61,4 5,8 9,5 0,0 58,3 

Sanitat Universal i Salut Pública 57,1 396,9 30,4 309,0 0,0 3,4 0,0 10,4 0,0 807,1 

Economia (3) 1,9 2,3 0,0 1,0 0,0 0,2 4,0 2,4 0,0 1,4 

Agricultura (4) 3,7 1,1 1,8 6,1 0,0 13,7 10,0 42,2 0,0 51,2 

Igualtat i Polítiques Inclusives 0,3 11,7 4,3 29,5 0,0 5,3 0,1 0,0 0,0 27,2 

Servei del Deute 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 48,6 3,6 

Despeses diverses 0,0 15,7 0,2 0,5 9,0 22,8 0,0 298,2 0,0 295,6 

Transparència (5) 1,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,7 

Total  -0,9 353,4 10,2 381,2 -9,0 197,9 81,9 622,1 50,3 1.687,1 

(1) Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques 
(2) Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 
(3) Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
(4) Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 
(5) Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 

Com pot observar-se en els quadres anteriors, la Conselleria de Sanitat 
(igual que en exercicis anteriors) concentra la major part de les 
modificacions pressupostàries de l'exercici en els seus capítols 2 i 4. Això 
es deu, fonamentalment, a la imputació pressupostària de les despeses 
d'exercicis anteriors finançats amb el FLA, així com per l'ajust tècnic 
realitzat al final de l'exercici. 

Tal com hem indicat en informes de fiscalització anteriors, les despeses 
contretes sense cobertura pressupostària vulneren el que disposa l'article 
39.2 de la Llei d'Hisenda Pública, tal com s'expressa en l'apartat 8 de 
l'Informe "Conclusions sobre el compliment d'altres requeriments legals i 
reglamentaris ". 

3.1.3 Revisió d'expedients de modificacions de crèdits 

El quadre següent recull la mostra d'expedients de modificació 
pressupostària seleccionada per a revisar-la, en milions d'euros: 
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Quadre 26. Mostra d'expedients de modificació de crèdits 

 

Nº Tipus modificació Import 

1 Suplements de crèdit 841,4 

2 Generacions de crèdit 335,1 

3 Ajust pressupostari 197,1 

4 Transferències de crèdit 26,5 

5 Transferències de crèdit 15,3 

6 Generacions de crèdit 36,0 

7 Transferències de crèdit 20,0 

8 Transferències de crèdit 20,0 

9 Transferències de crèdit 19,5 

Total 1.510,9 

Observacions de caràcter general 

Els expedients 1, 2 i 6, per un import conjunt de 1.212,5 milions d'euros, 
s'han finançat a càrrec del FLA de l'exercici 2016. 

Quant a la tramitació i comptabilització dels expedients, s'han observat 
els aspectes següents: 

a) S'ha sol·licitat a totes les conselleries la informació relativa a la 
tramitació i comptabilitat dels expedients de les despeses contretes 
en exercicis anteriors i dels expedients de rescabalament. La revisió 
s'ha centrat en la Conselleria de Sanitat, que és la secció 
pressupostària més representativa d'aquest tipus d'expedients. 
Aquesta Conselleria informa de la tramitació durant 2016 de 38 
expedients de rescabalament, per un total de 910,3 milions d'euros, 
per despeses realitzades sense consignació durant 2016 i exercicis 
anteriors. Aquesta informació no ha pogut obtenir-se de la revisió de 
la comptabilitat. 

b) En els expedients que inicia la Conselleria d'Hisenda i Model 
Econòmic (Conselleria d'Hisenda), l'informe de l'oficina 
pressupostària queda substituït per l'informe de la Direcció General 
de Pressupostos i Despeses, d'acord amb l'article 16.1 b) de l’Ordre de 
22 de març de 2005, que regula la gestió del pressupost. Quant a això, 
es considera que aquest informe hauria de contenir els extrems 
establits en l'article 16.2 b) d'aquesta Ordre, especialment quan es 
tracte de minoració de crèdits, justificació de la seua disponibilitat 
per la inexistència de compromisos pendents i/o la no vinculació a 
finançament condicionat. 
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c) Les modificacions pressupostàries han de ser informades per les 
intervencions delegades i, si escau, per la Intervenció General. Quant 
a això, s'ha observat que la funció interventora de l’IGG s'efectua 
mitjançant un segell, sense expressar la conformitat o 
disconformitat de la fiscalització realitzada ni els informes concrets 
de les intervencions delegades. 

d) La tramitació dels expedients de crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdit hauria de venir regulada en l'ordre de gestió pressupostària 
per tal de tenir en compte, entre d'altres, els informes de fiscalització 
i documentació acreditativa de la despesa que ha de realitzar cada 
conselleria. 

Observacions específiques 

Expedient núm. 1 

Aquest suplement de crèdit va ser aprovat mitjançant el Decret Llei 
6/2016, de 27 de març, del Consell, posteriorment convalidat per les Corts 
el 31 d'agost de 2016. La motivació d'aquesta disposició es troba 
fonamentada en la necessitat d'ampliar els crèdits inicials per donar 
cobertura a les despeses de l'exercici, ja que a càrrec d’aquests crèdits 
s'havien atès despeses d'exercicis anteriors. 

Expedient núm. 2 

Mitjançant aquest expedient de generació de crèdit es dota de la cobertura 
pressupostària necessària al capítol 8 per a l'atenció del deute comercial i 
financer de les entitats dependents de la Generalitat. 

Expedient núm. 3 

L'expedient denominat "Ajust tècnic" documenta les ampliacions de 
crèdit que preveu l'article 48 de la Llei 1/2015, en els conceptes que de 
forma taxada estableix la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 
l'exercici 2016 (article 18.1). Principalment, s'ha incrementat el crèdit per 
atendre les obligacions de productes farmacèutics provinents de receptes 
mèdiques, per 196,3 milions d'euros. No obstant això, també s'ha dotat 
crèdit per 0,6 milions d'euros per fer front al pagament de recàrrecs per 
recaptació de quotes de la Seguretat Social i als interessos d'ajornament 
de deutes tributaris amb l'AEAT, sense que aquests conceptes estiguen 
emparats en la Llei de Pressupostos de 2016. 

Expedient núm. 4 

Aquest expedient de transferències de crèdit, per 26,5 milions d'euros, 
s'ha destinat al finançament del servei públic de radiotelevisió en l'àmbit 
autonòmic, creat per la Llei 6/2016, d'acord amb el que estableix la 
disposició transitòria desena. 
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Expedient núm. 5 

Mitjançant aquest expedient de transferències de crèdit, per un total de 
15,3 milions d'euros, s'ha dotat un crèdit per atendre les despeses 
derivades del programa "Xarxa Llibres Primària", per import de 8,7 milions 
d'euros. També s'ha incrementat en 3,5 milions d'euros el crèdit 
inicialment previst (6,0 milions d'euros) per atendre les despeses 
derivades de l’IVAT. Així mateix s'ha dotat del crèdit necessari per al 
pagament d'interessos de demora per sentències judicials, per 0,6 milions 
d'euros, que s'hauria d'haver tramitat com una ampliació de crèdit. 

Expedient núm. 6 

Mitjançant aquest expedient de generació de crèdit, per 36,0 milions 
d'euros, la Generalitat se subroga en la posició creditora d’EIGE com a 
prestatari, davant d'una entitat financera. 

Expedient núm. 7 

Aquesta modificació de crèdits, per un import conjunt de 20 milions 
d'euros, té per objecte el finançament de les despeses de funcionament i 
de menjador dels centres docents públics dels mesos de setembre a 
desembre. 

Expedients números 8 i 9 

En la revisió d’aquests expedients de transferències de crèdit, dins de la 
secció corresponent a la Conselleria de Sanitat, també s’ha posat de 
manifest una inadequada dotació pressupostària inicial. 

3.2 Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari que mostra l’apartat 3C del Compte de 
l’Administració s’assenyala, en milions d’euros, en el quadre següent de 
forma resumida i comparada amb el de l’exercici anterior: 

Quadre 27. Resultat pressupostari 

Conceptes 2015 2016 

Resultat pressupostari de l’exercici -4.185,9 -2.189,5 

Variació neta de passius financers 4.829,9 3.220,3 

Saldo pressupostari de l’exercici 644,0 1.030,8 

Desviacions de finançament positives  -110,2 -268,8 

Desviacions de finançament negatives  703,0 105,6 

Superàvit/dèficit de finançament de l’exercici 1.236,8 867,6 
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El resultat pressupostari de l’exercici 2016, igual que en exercicis anteriors, 
és negatiu i puja a -2.189,5 milions d’euros. No obstant això, observem una 
evolució favorable d’aquest concepte pressupostari en els últims cinc 
exercicis, tal com mostra, en milions d’euros, el quadre següent: 

Quadre 28. Evolució del resultat pressupostari 

Concepte 2012 2013 2014 2015 2016 

Drets reconeguts  10.603,3 10.587,8 10.574,0 10.646,6 11.882,9 

Obligacions reconegudes 16.825,8 13.987,3 15.053,1 14.832,5 14.072,4 

Resultat pressupostari  -6.222,6 -3.399,5 -4.479,1 -4.185,9 -2.189,5 

Per a obtenir el saldo pressupostari, s’ha d'agregar la variació neta de 
passius financers (augment de l'endeutament), que en l'exercici 2016 ha 
disminuït un 33,3%. En el referit apartat 3C de la memòria es detallen les 
desviacions de finançament positives que minoren el saldo pressupostari 
i les desviacions de finançament negatives que ho incrementen, per a la 
consegüent obtenció del superàvit de finançament de l'exercici. 

En l'apartat 4 de l'Informe s’indiquen les excepcions que tenen efecte en 
el resultat pressupostari de l'exercici. 

4. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

4.1 Consideracions generals 

La liquidació del pressupost de despeses forma part de l'estat de liquidació 
del pressupost del Compte de l'Administració de la Generalitat i es mostra 
en l'apartat 3A. En l'apartat 4D de la memòria s’aplega informació 
detallada sobre la seua execució: transferències i subvencions concedides, 
despeses de personal, operacions pendents d'aplicar al pressupost, 
obligacions de pressupostos tancats i compromisos de despesa a càrrec 
dels pressupostos d'exercicis posteriors. 

En el quadre següent es mostra un resum de la liquidació del pressupost 
de despeses de 2016, per capítols, en el qual es detallen els graus 
d'execució i compliment (pagament), en milions d'euros: 
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Quadre 29. Liquidació del pressupost de despeses 2016 
 

Capítol  
Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 
netes 

Paga-
ments 

Obligacions 
pendents de 
pagament 

Grau 
d’execu-
ció 

Grau de 
com-
pliment 

1 Despeses de personal 5.298,4 5.261,4 5.256,0 5,4 99,3% 99,9% 

2 Despeses de funcionament 3.516,7 3.421,0 3.008,8 412,2 97,3% 88,0% 

3 Despeses financeres 350,8 350,6 341,6 9,0 100,0% 97,4% 

4 Transferències corrents 4.156,2 4.020,5 3.242,9 777,6 96,7% 80,7% 

5 Fons de contingència 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

6 Inversions reals 578,9 294,9 228,9 66,0 50,9% 77,6% 

7 Transferències de capital 428,3 284,4 154,5 129,9 66,4% 54,3% 

8 Actius financers 766,1 439,7 420,5 19,2 57,4% 95,6% 

9 Passius financers 3.747,5 3.747,5 3.747,5 0,0 100,0% 100,0% 

Total  18.842,9 17.819,9 16.400,7 1.419,3 94,6% 92,0% 

Com s'observa en el quadre anterior, les obligacions reconegudes de 
l'exercici 2016 són 17.819,9 milions d'euros, 5.261,4 milions d'euros dels 
quals corresponen a despeses de personal, el 29,5% del total; mentre que 
les despeses de funcionament i les transferències corrents, per 3.421,0 
milions d'euros i 4.020,5 milions d'euros, representen el 19,2% i el 22,6%, 
respectivament. De la seua banda, l'endeutament registrat en el capítol 9, 
per 3.747,5 milions d'euros, representa el 21,0% de les obligacions 
reconegudes en l'exercici.  

En el marc de l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes 
Econòmics de 31 de març de 2016, el Consell (mitjançant l’Acord de 13 de 
maig de 2016) va declarar la no disponibilitat del 5% dels crèdits dels 
capítols 4, 6 i 7 i el 7% del capítol 2, per un import de 78,4 milions d'euros, 
sempre que no es comprometera l'adequada prestació de serveis públics. 
Posteriorment, mitjançant l’Acord de 8 de juliol de 2016, el Consell va 
modificar les línies afectades per la no disponibilitat. 

Les obligacions reconegudes netes de l'exercici 2016 s'han vist reduïdes en 
un 5,4% respecte l'exercici anterior tal com mostra el quadre següent en 
milions d'euros: 
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Quadre 30. Obligacions reconegudes netes. Exercicis 2015 i 2016 
 

Capítol  2015 2016 Variació 
1 Despeses de personal 5.150,7 5.261,4 2,1% 

2 Despeses de funcionament 4.008,7 3.421,0 -14,7% 

3 Despeses financeres 657,8 350,6 -46,7% 

4 Transferències corrents 3.640,2 4.020,5 10,4% 

5 Fons de contingència 341,6 294,9 -13,7% 

6 Inversions reals 445,7 284,4 -36,2% 

7 Transferències de capital 588,0 439,7 -25,2% 

8 Actius financers 4.014,4 3.747,5 -6,6% 

Total  18.846,9 17.819,9 -5,4% 

En el quadre següent es mostra la liquidació del pressupost de despeses 
en milions d’euros per seccions pressupostàries: les conselleries, 
Presidència de la Generalitat, les institucions estatutàries i les seccions 
“Despeses diverses” i “Servei del deute”. 

Quadre 31. Liquidació del pressupost de despeses per seccions 

Secció 
Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Paga-
ments 

Obligacions 
pend. pagam. 

Grau 
execuc. 

Grau 
compl. 

01 Les Corts 31,3 31,3 26,6 4,8 100,0% 84,8% 

02 Sindicatura de Comptes 6,7 6,7 4,8 1,9 100,0% 71,6% 

03 Consell Valencià de Cultura 1,4 1,4 1,3 0,1 100,0% 92,9% 

04 Consell Jurídic Consultiu 2,4 2,4 2,3 0,1 100,0% 95,8% 

05 Presidència 321,8 304,6 225,1 79,5 94,7% 73,9% 

06 Hisenda i Model Econòmic 420,2 394,0 336,5 57,5 93,8% 85,4% 

07 Justícia, Admó. Pública i Reformes  282,6 260,4 251,2 9,3 92,2% 96,5% 

08 Habitatge, Obres Públiq. i Verteb. Terri. 525,6 332,2 266,3 65,9 63,2% 80,2% 

09 Educació, Invest, Cultura i Esport 4.353,9 4.182,1 3.726,6 455,5 96,1% 89,1% 

10 Sanitat Universal i Salut Pública 6.716,3 6.649,0 6.198,5 450,5 99,0% 93,2% 

11 Economia Sostenible, Sectors Produc. 338,5 303,7 118,7 185,0 89,7% 39,1% 

12 Agricultura, Medi Ambi. i C. Climàtic 332,2 258,1 211,6 46,5 77,7% 82,0% 

16 Igualtat i Polítiques Inclusives 1.005,2 946,5 888,8 57,7 94,2% 93,9% 

17 Acadèmia Valenc. de la Llengua 3,0 3,0 2,1 0,9 100,0% 70,0% 

19 Servei del deute 4.058,8 4.058,8 4.058,8 0,0 100,0% 100,0% 

20 Despeses diverses 418,5 64,3 63,4 0,9 15,4% 98,6% 

22 Transparència, Responsabilitat Social 23,5 20,5 17,3 3,1 87,0% 84,4% 

24 Comité Econòmic i Social 0,8 0,8 0,6 0,2 100,0% 75,0% 

Total 18.842,9 17.819,9 16.400,7 1.419,3 94,6% 92,0% 
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La Conselleria d’Educació i la Conselleria de Sanitat concentren el 60,8% 
de les obligacions reconegudes de l’exercici de 2016 i la secció “Servei del 
deute”, el 22,8%. 

Quant a la distribució de les obligacions reconegudes per programes de 
despesa, el quadre següent mostra la concentració de les obligacions 
reconegudes per capítols i programes pressupostaris agrupats per estrats  
d’import, en milions d’euros: 

Quadre 32. Obligacions reconegudes per programes i capítols 

 
  

Programes 
Capítol del pressupost de despeses 

1 2 3 4 6 7 8 9 Total % 

412.22 Assistència sanitària 2.275,8 2.116,3 0,0 5,7 39,2 1,6 10,4 0,0 4.449,1 25,0% 

011.10 Servei del deute 0,0 0,0 274,2 0,5 0,0 0,0 41,6 3.742,5 4.058,8 22,8% 

422.30 Ensenyament secundari 1.153,6 108,0 0,0 342,9 7,5 0,5 0,0 0,0 1.612,4 9,0% 

422.20 Ensenyament primari 971,6 102,6 0,0 434,0 20,5 0,2 0,0 0,0 1.528,9 8,6% 

412.23 Prestacions farmacèutiques 1,9 74,9 0,0 1.277,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.354,3 7,6% 

Més de 1.000 milions 4.402,9 2.401,9 274,2 2.060,5 67,2 2,2 52,1 3.742,5 13.003,5 73,0% 

422.60 Universitat i estudis superiors 1,0 0,1 0,1 737,8 0,0 29,3 0,0 1,1 769,4 4,3% 

412.24 Prestacions externes 0,0 273,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 284,3 1,6% 

313.60 Centres i programes de majors 31,8 166,6 0,0 58,7 2,6 0,4 0,0 0,0 260,1 1,5% 

313.70 Orden. i prestac. dependència 2,0 2,6 0,0 254,3 0,0 0,0 0,0 0,0 258,9 1,5% 

141.10 Administració de justícia 162,4 36,0 3,6 33,1 10,7 0,0 0,0 0,0 245,9 1,4% 

313.40 Diversitat funcional 14,7 26,2 0,0 146,1 0,8 2,3 0,0 0,0 190,1 1,1% 

751.10 Orden. i promoció del turisme 3,5 0,1 0,0 23,1 0,0 10,8 115,3 0,0 152,8 0,9% 

322.50 SERVOF 0,0 0,0 0,0 136,2 0,0 3,2 0,0 0,0 139,4 0,8% 

513.10 Infraestructures públiques 6,0 16,5 4,4 0,0 95,1 0,0 0,0 0,0 121,9 0,7% 

412.26 Personal sanitari resident 115,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,9 0,7% 

631.50 Actuacions sobre el sector finan. 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,6 111,9 0,0 113,9 0,6% 

412.27 Prestacions externes complem. 0,0 87,4 0,0 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 108,7 0,6% 

513.30 Planific. transport i logística 3,4 7,4 0,0 62,5 0,2 20,0 14,3 0,0 107,9 0,6% 

313.30 Menor 18,4 62,6 0,0 19,7 0,6 0,0 0,0 0,0 101,2 0,6% 

Entre 100 i 1.000 milions 359,1 678,6 8,0 1.505,4 109,9 66,7 241,6 1,1 2.970,3 16,7% 

Entre 10 i 100  milions 369,7 299,0 64,8 427,6 109,2 200,7 146,1 3,8 1.620,8 9,1% 

Fins a 10 milions 129,7 41,5 3,7 27,0 8,6 14,8 0,0 0,0 225,3 1,3% 

Total 2016 5.261,4 3.421,0 350,6 4.020,5 294,9 284,4 439,7 3.747,5 17.819,9 100,0% 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2016 

67 

Els cinc programes més importants que es mostren en el quadre anterior 
(superiors a 1.000 milions d'euros cada un) concentren el 73,0% de les 
obligacions reconegudes de l'exercici, de les quals les despeses de 
personal representen el 33,9% del total. 

4.2 Despeses de personal 

El pressupost definitiu del capítol 1, "Despeses de personal" de l'exercici 
2016, per import de 5.298,4 milions d'euros, representa el 28,1% del total 
(26,3% el 2015). Les obligacions reconegudes i els pagaments realitzats han 
arribat graus d'execució i de compliment propers al 100%. L'abast del 
treball ha consistit a verificar la comptabilitat de les despeses de personal 
en l'exercici 2016 i el seu reflex en el Compte de l'Administració. 

a) Comptabilització. Obligacions reconegudes en 2016 

 El detall per articles pressupostaris de les obligacions reconegudes i 
els pagaments realitzats en 2016 del capítol 1 del pressupost de 
despeses es mostra en el quadre següent, en milions d'euros: 

 Quadre 33. Despeses de personal. Detall per articles 

 

Article  Obligacions 
reconegudes netes 

Pagaments Grau   compliment 

Alts càrrecs 5,4 5,4 100,0% 

Personal eventual 3,0 3,0 100,0% 

Funcionaris de carrera 2.902,1 2.902,1 100,0% 

Laboral fix 56,4 56,4 100,0% 

Altre personal (1) 1.197,7 1.197,7 100,0% 

Incentius al rendiment 315,6 315,5 100,0% 

Despeses i quotes socials a/c emp. 749,2 749,2 100,0% 

Alts òrgans de la G.V. 32,0 26,7 83,4% 

Total  5.261,4 5.256,0 99,9% 

(1) Personal funcionari interí i laboral temporal 

Les obligacions reconegudes per despeses de personal han 
augmentat un 2,1% respecte de l’exercici anterior, tal com mostra el 
quadre següent en milions d’euros i per programes més significatius: 
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Quadre 34. Despeses de personal. Detall per programes 

Programa  2015 2016 Variació 

412.22 Assistència sanitària 2.232,5 2.275,8 1,9% 

422.30 Ensenyament secundari 1.098,8 1.153,6 5,0% 

422.20 Ensenyament primari 943,0 971,6 3,0% 

Resta programes 876,4 860,4 -1,8% 

Total  5.150,7 5.261,4 2,1% 

Les àrees d'activitat que generen una major despesa de personal són 
sanitat i educació. Així, el programa d'assistència sanitària 
representa el 43,3% de les obligacions reconegudes totals del capítol 
1 i els programes d'ensenyament primari i secundari el 40,4%. 

S'ha observat que amb càrrec al pressupost de 2016, s'han 
comptabilitzat despeses de personal de 2015 del programa 
"Assistència sanitària", per les nòmines del personal substitut i 
d'atenció continuada, per 32,2 milions d'euros, així com les quotes 
de la Seguretat Social a càrrec de la Generalitat dels mesos de 
novembre i desembre, per 73,2 milions d'euros. De la mateixa 
manera, en 2016 no s'han comptabilitzat les despeses anteriorment 
referides, per un import conjunt de 109,6 milions d'euros, que, a 31 
de desembre de 2016, es troben registrades en el compte 409. 

A la nota 4D.6 de la memòria del Compte de l'Administració es 
proporciona informació sobre el cost del personal per categories i 
perceptors (al llarg de l'exercici 2016). 

b) Gestió de les nòmines 

El personal de la Generalitat s'agrupa en els col·lectius següents: 

1. Personal d'Administració General: inclòs el personal adscrit a 
les diverses conselleries. 

2.  Personal docent: personal amb funcions educatives de primària 
i secundària, adscrit a la Conselleria d'Educació, principalment 
als programes pressupostaris 422.20 i 422.30. 

3.  Personal sanitari: que inclou fonamentalment personal regulat 
per l'estatut del personal sanitari adscrit orgànicament a la 
Conselleria de Sanitat, principalment als programes 
pressupostaris 412.22, 412.26 i 412.28. 

4. Personal de justícia: que inclou personal regulat per la Llei 
Orgànica del Poder Judicial (no s'inclouen jutges, magistrats ni 
fiscals), adscrit al programa pressupostari 141.10. 
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La gestió de la nòmina es realitza a través de dos centres de gestió: 

1. Nòmina gestionada per la Conselleria d'Hisenda, que agrupa els 
col·lectius d'administració general, docents i justícia. 

2. Nòmina gestionada per la Conselleria de Sanitat, que inclou 
només al personal sanitari. 

La revisió efectuada aquest any s'ha centrat en el col·lectiu de 
l'Administració de la Generalitat, la nòmina del qual és gestionada 
per la Direcció General de Pressupostos mitjançant l'aplicació 
informàtica SIGNO. Hem realitzat proves de tractament massiu de 
dades que han inclòs diverses validacions sobre la coherència i 
integritat de la interfície entre l'aplicació de gestió SIGNO i l'aplicació 
comptable CONTAG, així com dels imports meritats i pagats sobre 
diversos conceptes retributius. Els resultats han sigut, en general, 
satisfactoris en haver comprovat que la informació registrada en 
comptabilitat correspon a la processada en les aplicacions de gestió 
de nòmines. 

Hem fet una revisió detallada sobre una mostra aleatòria de 50 
nòmines pagades en el mes d'octubre i els seus corresponents 
expedients personals. Els resultats obtinguts han sigut satisfactoris, 
si bé cal efectuar les observacions següents: 

- En dos casos, en els quals els llocs de treball es trobaven coberts 
mitjançant comissió de serveis, no s'ha atès la limitació 
temporal màxima establida en l'article 104.2 de la Llei 
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. 

- En alguns casos, no constava la documentació completa que 
haurien de contenir els expedients, de manera que es 
recomana, tenint en compte l'elevat volum de documentació 
que s’ha de gestionar, que s’arxive electrònicament. 

c) Plantilles 

El quadre següent mostra el detall del total de treballadors al servei 
de l'Administració, classificats per tipus de relació jurídica que els 
uneix amb la Generalitat, així com dels llocs de treball recollits en 
les diferents RLT (Relació de Llocs de Treball), al tancament de 2015 
i 2016, segons la informació facilitada per les conselleries: 
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Quadre 35. Llocs de treball i treballadors 

Concepte 2015 2016 

Total llocs de treball 116.132 117.783 

Ocupats  113.759 115.256 

Vacants 2.373 2.527 

Total treballadors 124.439 126.772 

Funcionaris de carrera 53.766 53.038 

Funcionaris interins 17.589 19.914 

Estatutaris fixos 24.286 23.258 

Estatutaris temporals 23.146 25.007 

Laborals fixos 2.156 2.082 

Laborals temporals 3.441 3.407 

Eventuals 55 66 

L'apartat 4D.6 de la memòria recull un nombre de persones ocupades 
de 156.984, que no resulta comparable amb el reflectit en el quadre 
anterior, de 126.772 persones, perquè aquell comprèn el total de 
perceptors de nòmina durant tot l'any. 

Com es pot observar en el quadre anterior, a 31 de desembre de 2016, 
les relacions de llocs de treball mostraven 2.527 llocs vacants, d'un 
total de 117.783, mentre que les persones empleades a la referida 
data, segons la informació subministrada, eren 126.772. Aquestes 
diferències es produeixen, fonamentalment, en les Conselleries de 
Sanitat i d'Educació, a causa de la necessitat d'atendre els serveis 
bàsics que presten de forma temporal, especialment per a l'atenció 
continuada. 

Observem un elevat índex de temporalitat en la Conselleria de 
Sanitat, el 51,8% del personal estatutari té caràcter temporal, de 
manera que, sense qüestionar la seua necessitat per les especials 
característiques del servei públic que presten, caldria analitzar i 
revisar la temporalitat en la contractació d'aquest personal per tal 
d'adaptar les plantilles a les necessitats reals de personal. 

4.3  Despeses de funcionament i inversions reals 

El treball realitzat en aquests dos capítols de despesa s’aplega en els 
informes especials següents emesos d'acord amb el que preveu el 
PAA2017: “Contractació de l'Administració de la Generalitat”, “La gestió de 
la factura electrònica, el Registre de Factures de la Generalitat i les caixes 
fixes. Auditoria dels sistemes d’informació i de control intern”, i “Auditoria 
de controls generals de tecnologies de la informació de l'aplicació ORION-
LOGIS.” 
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a) Despeses de funcionament 

El detall per articles i conceptes pressupostaris de les obligacions 
reconegudes i els pagaments realitzats en 2016 del capítol 2 es 
mostra en el quadre següent, en milions d'euros: 

Quadre 36. Despeses de funcionament 

 

Articles/conceptes 
Obligac. 
reconegudes 

Paga-
ments 

Grau 
complim. 

Arrendaments i cànons 36,0 28,1 77,8% 

Reparacions, manteniment i conservació 59,8 50,0 83,6% 

Material, subministraments i altres 2.836,2 2.545,8 89,8% 

Material d’oficina 13,4 12,3 91,8% 

Subministraments 1.137,2 964,2 81,6% 

Comunicacions 44,1 36,0 81,7% 

Transports 102,3 91,5 89,5% 

Altres 232,2 215,7 92,9% 

Despeses diverses 216,5 200,6 92,7% 

Treballs realitz. per altres empreses i professionals 1.307,0 1.226,0 93,8% 

Concerts d’assistència sanitària 468,3 366,3 78,2% 

Alts òrgans de la Generalitat 8,3 6,6 79,5% 

Resta d’articles 12,3 12,0 97,6% 

Total 3.421,0 3.008,8 88,0% 

Les despeses registrades en “Material, subministraments i altres”, 
per 2.836,2 milions d’euros, concentren el 82,9% del total de les 
obligacions reconegudes en 2016. Entre aquestes despeses cal 
destacar per la seua importància quantitativa, els serveis de 
seguretat, neteja i treballs tècnics, així com els subministraments de 
productes farmacèutics i material sanitari. El 61,9% de les obligacions 
reconegudes en aquest capítol es concentren  en el programa 412.22, 
“Assistència sanitària”. 

b) Inversions reals 

 El detall per articles pressupostaris de les obligacions reconegudes i 
els pagaments realitzats en 2016 del capítol 6 es mostra, en milions 
de pessetes, en el quadre següent: 
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Quadre 37. Inversions reals 

Articles/conceptes 
Obligacions 
reconegudes 

Paga-
ments 

Grau 
compliment 

Inversió nova en infraest. i béns destinats a l’ús general 97,8 87,4 89,4% 

Inversió reposició en infraest. i béns destinats a l’ús general  56,0 52,2 93,2% 

Inversió nova associada al func. operatiu dels serveis 63,7 32,7 51,3% 

Inversió reposició associada al func. operatiu dels serveis 41,1 26,3 64,0% 

Despeses en inversions de caràcter immaterial 35,4 29,5 83,3% 

Alts òrgans de la Generalitat 0,9 0,7 77,8% 

Total 294,9 228,9 77,6% 

Els programes de despesa més significatius són els següents, en 
milions de euros: 

Quadre 38. Programes de despesa en Inversions 

Programa Obligacions 
reconegudes netes 

513.10 Infraestructures públiques 95,1 32,2% 

412.22 Assistència sanitària 39,2 13,3% 

121.60 Sist. inform. infraest i xarxes telecomunicació 25,3 8,6% 

422.20 Ensenyament primari 20,5 7,0% 

412.29 Informació per a la salut 17,0 5,8% 

531.10 Estructures agràries 16,3 5,5% 

Subtotal 213,4 72,4% 

Resta de programes 81,5 27,6% 

Total 294,9 100,0% 

4.4 Despeses financeres 

El detall per conceptes de les obligacions reconegudes i els pagaments 
realitzats en 2016 del capítol 3 del pressupost de despeses es mostra en el 
quadre següent, comparant-lo amb l’exercici anterior i en milions d’euros: 

Quadre 39. Obligacions reconegudes per despeses financeres 2016 i 2015 

Programa  2015 2016 Variació 

Del deute públic en moneda nacional 156,9 82,5 -47,4% 

De préstecs en moneda nacional 383,5 186,1 -51,5% 

Interessos de demora i altres 117,3 82,0 -30,1% 

Total  657,7 350,6 -46,7% 
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Les obligacions reconegudes en 2016, per 350,6 milions d'euros, s'han vist 
reduïdes en un 46,7% respecte a 2015, per raó del que indica l'apartat 2.2 
d'aquest apèndix sobre les despeses financeres registrades en el compte 
del resultat economicopatrimonial. 

Respecte a la informació que figura en l'apartat 4G.2 de la memòria 
"Situació dels interessos", cal dir que aquest apartat recull només els 
interessos del deute públic, sense tenir en compte les periodificacions 
financeres ni la resta d'interessos comptabilitzats per operacions d'una 
altra naturalesa. 

En el concepte "Interessos de demora i altres", s'han reconegut despeses 
per 82,0 milions d'euros, 32,5 dels quals corresponen a l’execució de 
sentències de la Conselleria de Sanitat. 

A causa de l'existència d'un volum important de despeses pendents 
d'imputació pressupostària o de pagament a 31 de desembre de 2016, 
efectuats en 2016 i exercicis anteriors, podrien existir passius per un 
import significatiu derivat dels interessos de demora exigibles, en 
aplicació del que disposa en l'article 216.4 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. Sense perjudici de la possible reducció 
d'aquests passius, en cas que els pagaments derivats de les referides 
obligacions s'efectuen a través de mecanismes especials de pagament a 
proveïdors, s'hauria d'haver comptabilitzat el seu import estimat en el 
compte "Interessos meritats no vençuts" del passiu del balanç del Compte 
de l'Administració. Quant a això, el Compte de l'Administració recull 
aquests passius en el compte 409, per 97,2 milions d'euros. Segons la 
informació proporcionada per les diferents conselleries, els interessos de 
demora meritats i no vençuts al tancament de l'exercici podrien pujar a 
un import conjunt de 94,0 milions d'euros, 69,0 dels quals correspondrien 
a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i 10,6 a la Conselleria 
d'Educació. 

4.5 Transferències i subvencions 

4.5.1 Aspectes generals 

El pressupost definitiu del capítol 4 de despeses per transferències 
corrents és 4.156,2 milions d'euros (22,1% del total) i el de transferències 
de capital a 428,3 d'euros (2,3% del total). En els quadres següents es 
mostra el detall per programes de l'execució pressupostària de l'exercici 
dels dos capítols, en milions d'euros: 
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Quadre 40. Execució del capítol 4 per programes pressupostaris 

 

Programa 
Pressup. 
definit. 

Obligacions 

reconegudes 

Paga-
ments 

Pend. 
paga-
ment 

Grau 

exec. 

Grau 
complim. 

412.23 Prestacions 
farmacèutiques 1.277,9 1.277,4 31,8% 1.169,7 107,7 100% 91,6% 

422.60 Universitat i estudis 
superiors 740,9 737,8 18,3% 467,4 270,4 99,6% 63,4% 

422.20 Ensenyament primari 453,2 434,0 10,8% 398,6 35,4 95,8% 91,8% 

422.30 Ensenyament 
secundari 354,3 342,9 8,5% 325,6 17,3 96,8% 95,0% 

313.70 Ordre. i prestació 
dependència 272,9 254,3 6,3% 252,0 2,3 93,2% 99,1% 

313.40 Diversitat funcional 147,1 146,1 3,6% 132,1 14,0 99,3% 90,4% 

322.50 SERVOF 138,2 136,2 3,4% 14,4 121,8 98,6% 10,6% 

313.60 Centres i programes 
de majors 60,7 58,7 1,5% 57,6 1,1 96,7% 98,1% 

313.10 Servicios socials 71,0 70,8 1,8% 70,2 0,6 99,7% 99,2% 

513.30 Planificació, transport 
i logística 65,3 62,5 1,6% 37,2 25,3 95,7% 59,5% 

-- Resta de programes 574,8 499,8 12,4% 318,1 181,7 87,0% 63,7% 

Total  4.156,2 4.020,5 100,0% 3.242,9 777,6 96,7% 80,7% 

Quadre 41. Execució del capítol 7 per programes pressupostaris 

Programa 
Pressup. 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Paga-
ments 

Obligac. 
pends. 
pagam. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

431.10 Arquitectura, habitatges projectes urb. 130,1 40,3 14,2% 30,8 9,5 31,0% 76,4% 

- Resta de programes 121,8 84,9 29,8% 48,6 36,3 69,7% 57,2% 

722.20 Política industrial 68,0 60,1 21,1% 41,5 18,6 88,4% 69,1% 

422.60 Universitat i estudis superiors 29,5 29,3 10,3% 10,5 18,8 99,3% 35,8% 

542.50 Investigació, desenvolupament 
tecnològic i innovació I+D+i 25,8 21,3 7,5% 13,7 7,6 82,6% 64,3% 

513.30 Planificació, transport i logística 20,4 20,0 7,0% 5,9 14,1 98,0% 29,5% 

421.40 Administració educativa i cultural 21,3 21,3 7,5% 0,0 21,3 100,0% 0,0% 

453.40 Arts plàstiques i escèniques 4,7 3,9 1,4% 0,5 3,4 83,0% 12,8% 

612.60 Despeses diverses 4,3 3,3 1,2% 3,0 0,3 76,7% 90,9% 

615.10 Planificació i previsió econòmica 2,4 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0% - 

Total  428,3 284,4 100,0% 154,5 129,9 66,4% 54,3% 
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Les obligacions reconegudes per transferències corrents i de capital a les 
entitats dependents de la Generalitat, han pujat a 1.173,6 milions d’euros i 
184,7 milions d’euros, respectivament. Els quadres següents mostren el 
desglossament dels dos capítols pressupostaris per conceptes, en milions 
d’euros: 

Quadre 42. Transferències corrents a ens públics 

Subconcepte Denominació 
Obligac. 
recon. 

Paga-
ments 

Grau 
complim. 

41001 A entitats autònomes amb pressupost consolidat 236,2 82,5 34,9% 

44001 A ens, empreses públ. amb pressup. consolidat amb la Generalitat 191,8 96,1 50,1% 

44002 A ens, empreses públ. amb pressup. no consolidat amb la Generalitat 723,2 468,4 64,8% 

44101 A fundacions de la Generalitat 20,2 15,3 75,7% 

44201 A consorcis amb pressup. consolidable amb la Generalitat 2,2 1,5 68,2% 

Total 1.173,6 663,8 56,6% 

Les obligacions reconegudes en el concepte pressupostari 44002 
corresponen en la seua pràctica totalitat a las transferències a les 
universitats públiques valencianes (apartat 4.5.9 d’aquest apèndix). 

Quadre 43. Transferències de capital a ens públics 

Subconcepte Denominació 
Obligac. 
recon. 

Paga-
ments 

Grau 
complim. 

71001 A entitats autònomes amb pressupost consolidat 15,7 11,7 74,5% 

74001 A ens, empreses públ. amb pressup. consolidat amb la Generalitat 116,8 52,2 44,7% 

74002 A ens, empreses públ. amb pressup. no consolidat amb la Generalitat 45,5 20,5 45,1% 

74101 A fundacions de la Generalitat 5,1 1,1 21,6% 

74201 A consorcis amb pressup. consolidable amb la Generalitat 1,6 0,0 0,0% 

Total 184,7 85,5 46,3% 

S'observa un baix grau de compliment de les obligacions reconegudes, 
tant per transferències corrents com de capital, amb la consegüent 
repercussió en les necessitats de liquiditat i finançament de les entitats 
públiques dependents de les aportacions de la Generalitat. 

4.5.2  Mostra seleccionada 

Hem seleccionat, per a revisar-la, la mostra de línies de subvenció que es 
recull en el quadre següent, tenint en compte els elements de risc valorats 
en la fase de planificació i la rotació de l'èmfasi en les subvencions que 
van ser objecte de fiscalització específica en exercicis anteriors (despesa 
farmacèutica i col·legis concertats). Hem fet el seguiment dels aspectes 
posats de manifest en l'informe de fiscalització de l'exercici anterior, en 
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relació amb les subvencions concedides a les universitats públiques 
valencianes, a la Fira de Mostres Internacional de València (FMI) i als 
beneficiaris dels plans d'habitatge, així com les ajudes a la dependència. 
També hem revisat l'adequació a la normativa d'aplicació de 
determinades línies de subvenció concedides en règim de concurrència 
competitiva i de forma nominativa. 

Cuadro 44.  Muestra de líneas de subvención revisadas (millones de 
euros) 

Prog. 
Codi 
línia 

Denominació Beneficiaris 
Tipus 
(1) 

Oblig. 
recon. 

Paga-
ments 

431.10 S0304 Subvencions dels plans d’habitatge 
2005-2008 i 2009-2012 

Beneficiaris del pla 
d’habitatge  G 28,8 25,7 

761.10 S5013 Pla modernització de les fires CV 
(interessos) FMI N 13,9 13,9 

761.10 S5037 
Ampliació pla modernització de les 
fires CV (interessos) FMI N 0,0 0,0 

422.20 S0829 Ajudes a menjadors escolars Alumnat(2)  G 53,9 51,0 

313.70 S7127 
Finançam. prestacions econòmiques del 
Sistema Valencià de Dependència (3) 

Persones físiques CD 248,2 246,4 

Total capítol 4 344,8 337,0 

761.10 S7530 Pla modernització Fira (amortització) FMI N 4,2 4,2 

761.10 S5061 
Ampliació pla modernització Fires CV 
(amortització) FMI N 13,1 13,1 

761.10 S8095 Finalització adequació IFA (4) IFA N 1,0 1,0 

Total capítol 7 18,3 18,3 

(1) Mode de concessió. G = genèrica, concurrència competitiva; N = Nominativa, CD = concessió directa  
(2) Educació primària i infantil en centres públics i privats concertats 
(3) Reconegudes en el Programa Individual d’Atenció a les persones dependentes (PIA) 
(4) Institució Firal Alacantina 

4.5.3 Aspectes generals observats en la fiscalització 

En els apartats 4, "Fonaments de l'opinió amb excepcions" i 8, 
"Conclusions sobre el compliment d'altres requeriments legals i 
reglamentaris" de l'Informe, s’expressen les conclusions més 
significatives relatives al compliment dels principis i criteris de 
comptabilitat pública i de la normativa d’aplicació, respectivament. Així 
mateix, en l'apartat 9, "Recomanacions" es resumeixen els aspectes que 
han de ser objecte d'atenció i millora per part dels òrgans gestors. 

4.5.4 Subvencions dels plans d'habitatge 

A més del que indica l'apartat 4.5.3 anterior, com a resultat del treball 
realitzat, cal afegir el següent: 

En la revisió efectuada sobre l'adequada execució d'aquestes ajudes 
durant 2016, hem constatat que la liquidació dels plans estatals 
d'habitatge i rehabilitació del 2009-2012 i anteriors va ser acordada 
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mitjançant l’acta de la Comissió Bilateral de Seguiment, subscrita entre el 
Ministeri de Foment i la Comunitat Valenciana el 25 de juny de 2015, per 
un import per pagar per la Generalitat de 5,2 milions d'euros. Aquest 
import va ser satisfet en novembre de 2016. No obstant això, les relacions 
nominatives d'expedients tramesos al Ministeri per a elaborar la 
liquidació anterior estaven sent revisades a la data de realització del 
present treball (juliol 2017) per la Intervenció General de la Generalitat, en 
les seues funcions de control financer específic sobre la gestió de les 
ajudes del pla estatal d'habitatge 2009-2012 iniciades en 2017. En aquesta 
revisió no s'inclouen els plans estatals de 2005-2008 i anteriors, ni el pla 
autonòmic. 

4.5.5 Línies de subvenció a la Fira de Mostres Internacional de València (FMI) 

A més del que indica l'apartat 4.5.3 anterior, com a resultat del treball 
realitzat, cal afegir el següent: 

A continuació es mostra un resum de les operacions acordades en els 
convenis subscrits amb FMI, en milions d'euros:  

Quadre 45. Convenis subscrits amb FMI el 2002 i 2007 

 

Execució pressupostària de l’exercici de 2016 

Per a atendre els compromisos derivats dels convenis anteriors amb 
venciment en 2016, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat es van 
reconèixer obligacions per un import de 31,2 milions d’euros, tal com 
mostra el quadre següent, amb les xifres expressades en milions d’euros: 
  

Convenis/ 
Inversions Operacions/entitats financeres Nominal Formalització Venciment 

Conveni 2002 
Pla 
modernització 

Préstecs Banc Europeu d’Inversions (BEI) 97,5 28-05-2002 28-05-2027 

Emissió d’obligacions  227,5 10-06-2002 10-06-2027 

Total conveni 2002 325,0   

Conveni 2007 
Ampliació Pla 
modernització 

Préstecs Banc Europeu d’Inversions (BEI) 62,0 17-12-2004 15-12-2029 

Dexia Sabadell Banco Local, SA  80,0 08-07-2005 15-06-2025 

Depfa ACS Bank (Depfa) 50,0 29-07-2005 15-06-2020 

Bayerische Landesbank (Bayern) 40,0 29-11-2005 15-12-2020 

Institut de Crèdit Oficial (ICO) 30,0 15-12-2005 19-12-2025 

Total conveni 2007 262,0   

Inversions finançades per la Generalitat 587,0   
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Quadre 46. Subvencions FMI. Exercici 2016 

Any 
conveni Cap. Línia Inversions finançades 

Pressu. 
definitiu 

Obligac. 
reconeg. 

Paga-
ments 
realitz. 

2002 
4 S5013 Pla modernització (interessos) 14,3 13,9 13,9 

7 S7530 Pla modernització (amortització) 4,2 4,2 4,2 

2007 
4 S5037 Ampliació pla modernització 

(interessos) 0,3 0,0 0,0 

7 S5061 Ampliació pla modernització 
(amortització) 13,1 13,1 13,1 

Total 2016 31,9 31,2 31,2 

L'assignació i destinació inicialment previstos de les línies de subvenció 
recollides en els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016 van 
haver de ser modificats posteriorment mitjançant l'aprovació del Decret 
Llei 2/2016, del Consell, de 27 de maig, a fi de donar l’adequada cobertura 
a les obligacions assumides per la Generalitat i acomplir el que disposa 
l'article 168.1.a) de la Llei 1/2015. Amb anterioritat, l'IVF va concedir un 
préstec a curt termini a FMI per import de 15,8 milions d'euros per 
anticipar transitòriament els imports per satisfer per la Generalitat en 
execució del conveni de 2002. 

Pel que fa a la comptabilitat i fiscalització de les obligacions reconegudes 
de l'exercici 2016, cal assenyalar que s'han posat de manifest 
discrepàncies entre la Intervenció Delegada i la Direcció General de 
Comerç i Consum, com a òrgan gestor de les línies de subvenció a favor 
d’FMI. Aquestes discrepàncies es produeixen després de l'informe 
definitiu de control financer emès per la Intervenció General de la 
Generalitat de data 3 d'octubre de 2014 sobre comprovació material de 
transferències corrents i de capital concedides per la Generalitat a la Fira 
de Mostres Internacional de València. Pla de control 2013. En aquest 
informe s'assenyala, entre altres aspectes, l'existència de sobrecostos no 
justificats en les obres executades per la Fira per import de 5,1 milions 
d'euros, a més d'altres incompliments de la normativa contractual. Així 
mateix, l'informe sosté que la Generalitat, en la seua condició d'avalista, 
hauria d'exigir el retorn a la hisenda pública de l'import pagat i pendent 
de pagar en execució del conveni subscrit el 2002, per 325 milions d'euros. 

Quant als sobrecostos no justificats, segons manifesta l'òrgan gestor, en 
novembre de 2014 el Ministeri Fiscal va obrir diligències d'investigació 
penal, sense que a la data de realització del present treball hàgem tingut 
constantació de la situació d'aquest procés investigador. 

Les discrepàncies indicades anteriorment van ser consultades a la 
interventora general qui, mitjançant informe de 19 d'octubre de 2016, 
efectua les consideracions que a continuació es recullen de forma 
resumida: 
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a) S’assumeix el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de 23 de 
setembre de 2015, pel que fa a la naturalesa jurídica de les 
disposicions dineràries efectuades per la Generalitat a favor d’FMI. 

b) Quant a la imputació pressupostària de les obligacions derivades dels 
convenis, considera que les obligacions de pagament s'han 
d'imputar a les línies de transferències corrents i de capital. 

c) Pel que fa a la hipotètica comptabilitat de drets de cobrament a favor 
de la Generalitat derivats d'excessos de subvenció, s'indica que no hi 
ha cap pronunciament, ni en la seu judicial ni administrativa, que 
permeta determinar de l'import que s’ha de reintegrar. 

d) La Generalitat no pot deixar de complir les obligacions de transferir 
incondicionalment a l’FMI les quantitats estipulades en els convenis. 

Situació financera i comptabilització a 31 de desembre de 2016 

A continuació es resumeix la situació dels convenis de 2002 i 2007, a 31 de 
desembre de 2016, segons el quadre d'amortització proporcionat pel 
centre gestor de les ajudes, en milions d'euros: 

Quadre 47. Situació a 31 de desembre de 2016 dels convenis amb l’FMI. 
Informació proporcionada pel centre gestor 

 
Conveni/ 
inversions 
finançades 

Operacions de 
finançament  Cost total  

Pagat per la 
Generalitat a 31-12-16 

Capital pend. 
amortitzar a 
31-12-16 

2002 
Emissió d’obligacions 227,5 

225,4(1) 
227,5 

Préstecs 97,5 73,3 

2007 Préstecs 262,0 127,2 187,3 

Total 587,0 352,6 488,1 

(1) Inclou el capital i interessos  del préstec del BEI i els interessos de les obligacions 

Quant als interessos derivats de l'emissió d'obligacions (conveni de 2002), 
cal assenyalar que el tipus d'interès estipulat va ser del 6,04%, fet que 
representa un cost financer anual a càrrec de la Generalitat de 13,7 milions 
d'euros, a pagar fins a l'any 2027. La resta de les operacions de 
finançament tenen un interès variable que s'ajusta a l'interès de mercat. 

4.5.6 Ajudes a menjadors escolars 

A més del que indica l'apartat 4.5.3 anterior, com a resultat del treball 
realitzat, cal afegir el següent: 

Hem revisat la línia de subvenció S0829, “Ajudes a menjadors escolars”, 
destinada als alumnes d'educació primària i infantil en centres públics i 
privats concertats per al finançament del servei de menjador escolar. La 
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fiscalització ha consistit a revisar l'execució pressupostària d'aquesta línia 
de subvenció i en l'anàlisi de la gestió efectuada per la direcció territorial 
de València de la Conselleria d'Educació, de les ajudes al menjador 
concedides durant el curs escolar 2015/2016, a través de tres centres 
docents. Aquest abast és limitat, tenint en compte el gran volum 
d'expedients que la tramitació de les ajudes comporta, per la multiplicitat 
de centres gestors i l'elevat nombre de famílies beneficiàries (al voltant de 
143.500 en el curs 2015/2016). 

Execució pressupostària de l'exercici 2016 

Les obligacions reconegudes a càrrec del pressupost de l'exercici 2016 han 
pujat a 53,9 milions d'euros i els pagaments efectuats a 51,0 milions 
d'euros. Les convocatòries vigents durant l'exercici pressupostari 2016 
han sigut les corresponents als cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017. 

Pel que fa a l'adequada comptabilitat de la despesa, cal dir que les ajudes 
corresponents al mes de desembre de 2016, per import de 6,3 milions 
d'euros, s'han imputat al pressupost de l'exercici 2017, sense que hagen 
sigut registrades a 31 de desembre de 2016 en un compte creditor no 
pressupostari. A aquest efecte, els òrgans gestors han d'informar l’IGG de 
les obligacions pendents d'aplicar al pressupost al tancament de l'exercici. 

Bases reguladores i convocatòria 

Les bases reguladores van ser aprovades per l'Ordre 46/2010 de la 
Conselleria d'Educació, de 28 de maig. Aquesta Ordre va ser modificada 
posteriorment (2013, 2015 i 2016) per adaptar-la a les necessitats de cada 
curs escolar. Quant a això, aquesta Sindicatura considera que la 
Conselleria ha d'aprovar unes noves bases reguladores adaptades al que 
disposa la Llei 1/2015 i considerar, entre d'altres aspectes que es 
desenvolupen en les respectives convocatòries anuals, la ponderació dels 
criteris objectius de concessió i els límits o barems per a determinar les 
ajudes. A més, caldria coordinar aquesta normativa amb les bases 
reguladores de les ajudes al transport escolar. 

L'Ordre 63/2015, de 12 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport que modifica l'Ordre 46/2010 i regula les ajudes al menjador del 
curs escolar 2015/2016, no va ser sotmesa a dictamen del Consell Jurídic 
Consultiu, incomplint així el que disposa la Llei 10/1994, de creació de 
l'esmentat òrgan consultiu, pel que fa a la tramitació de disposicions de 
caràcter general. A més, hem observat que el tràmit d'audiència s'hauria 
d'haver estès a més sectors que puguen resultar interessats. 

Pel que fa a l'adequació del contingut de la convocatòria d'ajudes per al 
curs 2015/2016 al que estableix l'article 166 de la Llei 1/2015, hem observat 
que no especifica els criteris generals per a l'assignació del 100% o del 70% 
de l'ajut. A més, en la convocatòria no es regula adequadament la 
resolució de concessió dels beneficiaris directes. 
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Procediment de concessió 

Hem observat retards en la tramitació de les ajudes, des de la publicació 
de la convocatòria fins a la resolució definitiva que s'ha produït una 
vegada iniciat el curs escolar. Aquests retards comporten un gran nombre 
d'incidències i reclamacions per part dels potencials beneficiaris dels 
ajuts. 

La convocatòria de la subvenció comporta determinats tràmits i controls 
que no s'han efectuat per insuficiència de mitjans o per no resultar 
operatius. Per això es recomana revisar la seua oportunitat i necessitat, 
tenint en compte l'estructura i funcionament, tant de les unitats 
administratives gestores com dels centres docents. Entre aquests tràmits 
cal indicar els següents: 

a) La Comissió de Valoració no va emetre el seu informe sobre les 
resolucions de concessió en terminis extraordinaris i excepcionals. 

b) Hi va haver un elevat nombre d'al·legacions que van impedir 
analitzar-ho en un termini raonable, segons manifesta la unitat 
gestora. Amb posterioritat, es van presentar nombrosos recursos de 
reposició, dels quals, segons les dades facilitades, van ser estimats 
aproximadament un 68%. Quant a això, s'hauria d'analitzar aquesta 
situació per tal de millorar la seguretat jurídica de les ajudes i evitar 
càrregues de treball innecessàries. 

c) En el cas de beneficiaris directes amb situacions especials greus 
(almenys 6.351 beneficiaris), l'òrgan competent no en va emetre 
resolucions de concessió. 

d) L'acreditació de la condició de famílies monoparentals. 

Pagament de la subvenció 

Hem observat que els centres escolars pateixen deficiències de control en 
les assistències als menjadors, amb el consegüent risc d'efectuar 
pagaments indeguts (falta d'acord de les famílies, no emissió del certificat 
d'acord del centre receptor de les ajudes). En aquest sentit, segons un 
informe elaborat per la unitat gestora (Direcció Territorial de València), es 
podrien haver efectuat pagaments indeguts per una quantia estimada 
d’almenys, 277,8 milers d'euros, derivats de les contingències següents: 
alumnes matriculats en diferents centres durant el mateix curs escolar; 
baixes de l'alumne en el centre educatiu i no com a beneficiari de l'ajuda; 
beneficiaris repetits per error en els registres administratius i insuficients 
controls d'assistència als menjadors. Quant a això, caldria analitzar i 
depurar les incidències assenyalades, així com adoptar les mesures 
pertinents per a esmenar-les. En aquest sentit, la Conselleria informa que 
estan implantant-se informàticament les actuacions oportunes per 
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solucionar la situació descrita i regularitzar els possibles pagaments 
duplicats. 

Pel que fa al termini de pagament dels ajuts als centres docents, s'han 
observat retards significatius que haurien de reduir-se tant com siga 
possible, per tal de permetre el compliment dels terminis acordats pels 
col·legis receptors dels ajuts amb les empreses que presten el servei del 
menjador. 

Control intern 

La fiscalització efectuada per la Intervenció Delegada es limita als aspectes 
regulats en l'Acord del Consell de 24 d'agost de 2012. Respecte d'això, es 
considera necessari estendre aquest control a la revisió d'altres aspectes, 
com ara: l'existència de resolucions de les direccions territorials sobre 
beneficiaris directes, la conformitat dels familiars sobre la percepció de les 
ajudes, els certificats finals dels centres sobre l'aplicació de la subvenció a 
la seua finalitat, entre d'altres. 

En la revisió dels controls efectuats sobre la gestió dels centres docents 
públics, s'ha posat de manifest que aquests centres no trameten els seus 
comptes anuals a la Intervenció Delegada per a efectuar el control financer 
en el termini previst en l'article 13 de la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat per a l'exercici 2016. 

D'altra banda, s'ha observat un inadequat i insuficient control per part 
dels centres docents i les unitats gestores de la Generalitat de les 
quantitats impagades per les famílies beneficiàries dels ajuts (copagament 
del menjador). 

Per a una major eficàcia de la regulació dels procediments de concessió i 
de la justificació de les ajudes i tenint en compte la seua complexitat, 
aquesta Sindicatura considera necessari el manteniment de reunions 
periòdiques entre les diferents unitats gestores de la Conselleria 
d'Educació i dels centres docents. 

Finalment, en relació amb les observacions i recomanacions anteriorment 
indicades, la Conselleria ens informa que està iniciant les actuacions 
pertinents per a millorar la normativa reguladora d'aquests ajuts i els 
processos de seguiment i control. 

4.5.7 Prestacions econòmiques a la dependència 

A més del que indica l'apartat 4.5.3 anterior, com a resultat del treball 
realitzat, cal afegir el següent: 

Hem revisat la línia de subvenció S7127 que correspon al finançament de 
les prestacions econòmiques del Sistema Valencià de la Dependència, 
reconegudes en el PIA, que gestiona la Vicepresidència i Conselleria 
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d'Igualtat i Polítiques Inclusives (Conselleria d'Igualtat), a través de la 
Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència. 

La fiscalització ha consistit a revisar la gestió efectuada per la referida 
Direcció General, sobre una mostra d'expedients, així com la seua 
adequada execució pressupostària durant l'exercici. Per tant, la nostra 
revisió no s'ha estès a tot el programa pressupostari 313.70, "Ordenació i 
prestacions de la dependència", ni a la totalitat de les sublínies en què es 
desenvolupa la línia S7127. 

Execució pressupostària de l'exercici 2016 

El pressupost definitiu per a aquesta línia pressupostària per a l'exercici 
2016 va ser de 266,6 milions d'euros, amb un increment del 41,6% respecte 
a l'exercici anterior, a fi de donar cobertura a les sol·licituds pendents de 
tramitació. Les modificacions de l'exercici van incrementar la consignació 
inicial en 27,1 milions d'euros. L'execució pressupostària per sublínies es 
mostra en el quadre següent, en milions d'euros: 

Quadre 48. Execució línia S7127, “Dependència”, per sublínies 

 

Denominació sublínia 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau de 
complim. 

Bono-residència prestacions dependència 3,6 3,1 86,1% 

PVS (1) homologades i PVS càrregues tutelars 2,8 2,8 100,0% 

Prestacions econòmiques dependència 204,4 204,4 100,0% 

Recursos i retroactivitats dependència 36,7 35,4 96,5% 

Altres sublínies 0,7 0,7 100,0% 

Total a 31-12-2016 248,2 246,4 99,3% 
(1) PVS: Prestacions vinculades al servei 

Les obligacions reconegudes de l'exercici 2016, per 248,2 milions d'euros, 
han augmentat en un 36,4% respecte al 2015 i en un 100,3% respecte a 
2014. El 31 de desembre de 2016, van quedar 36,8 milions d'euros 
d'obligacions pendents de reconèixer, per falta de consignació 
pressupostària, que van ser comptabilitzades en el compte 409 
"Obligacions pendents d'aplicar al pressupost". Aquestes obligacions 
corresponen a 5.819 expedients de sol·licitud de prestacions econòmiques 
de dependència, amb proposta de PIA, segons la informació subministrada 
per la Conselleria. 

Pel que fa a la suficiència pressupostària, cal assenyalar que mitjançant 
l’Acord del Consell de 13 de maig de 2016 es declara la no disponibilitat del 
5% dels crèdits dels capítols 4, 6 i 7, amb l'objecte d'assegurar els objectius 
de contenció de la despesa pública sense comprometre l'adequada 
prestació de serveis públics. No obstant això, les prestacions econòmiques 
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a la dependència es van veure afectades per aquest Acord, en la mesura 
que la no disponibilitat pressupostària de la línia de subvenció fiscalitzada 
va ascendir a 7,7 milions d'euros. 

Revisió dels expedients 

Segons la informació facilitada pel centre gestor, el 2016 es van registrar 
21.616 sol·licituds d'ajuts, un 46,1% més que en l'exercici anterior (14.798 
sol·licituds), de les quals, a 31 de desembre de 2016, 4.363 van ser 
introduïdes en la aplicació informàtica, mentre que 17.253 van quedar 
pendents d’enregistrar. A més, es van resoldre 16.142 expedients 
d'exercicis anteriors. 

No obstant això i sense perjudici de l'esforç realitzat en l'exercici 2016 en 
la cobertura pressupostària i tramitació dels expedients, es manté 
l'incompliment del termini màxim de resolució de sis mesos establit en el 
Decret 18/2011, de 25 de febrer, del Consell. Quant això, la Direcció General 
informa que el 2017 s'estan duent a terme diferents mesures per agilitar 
la resolució dels expedients, la situació administrativa dels quals, a la data 
de realització del present treball (octubre 2017), segons la informació 
facilitada, és la següent: 

a) 2.879 expedients de beneficiaris morts, amb drets econòmics 
retroactius a favor de familiars. L'import estimat a satisfer en 2017 
als hereus és de 15,9 milions d'euros. 

b) 11.263 beneficiaris amb dret a prestació econòmica o servei (valorats 
com a dependents) pendents de concessió. 

c) 4.462 expedients sense proposta de concessió del PIA, valorats amb 
grau de dependència (amb preferència de prestació econòmica) i que 
actualment continuen actius, l'import estimat és de 47,7 milions 
d'euros. 

d) 10.684 sol·licituds actives pendents de valorar. 

e) Continuen produint-se sentències contra la Generalitat sobre la 
resolució d'aquests ajuts. L'Advocacia hauria d'informar sobre els 
processos judicials en tramitació. 

En l'apartat 9 de l'Informe s’expressen les recomanacions que la 
Sindicatura considera necessàries per a millorar la gestió d'aquests ajuts. 

4.5.8 Línia de subvenció nominativa a la Institució Firal Alacantina 

A més del que indica l'apartat 4.5.3 anterior, com a resultat del treball 
realitzat, cal afegir el següent: 
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La línia pressupostària S8095 de l'exercici 2016 conté una subvenció 
nominativa per concedir a l’IFA, per 1 milió d'euros, per a finalitzar les 
obres d'adequació del seu recinte firal. Per a la concessió d'aquesta ajuda 
directa, la Conselleria d'Economia va iniciar la tramitació d'un conveni, 
mitjançant l'elaboració d'un projecte preliminar el 20 de juliol del 2016. 

L'expedient conté els informes preceptius de la Direcció General de 
Finançament i Fons Europeus pel que fa a la seua compatibilitat amb la 
normativa europea, de l'Advocacia General de la Generalitat i de la 
Intervenció Delegada, entre altres. En els respectius informes es recullen 
observacions pel que fa a les modificacions que s’han d’introduir en el 
projecte de conveni i les obligacions a què ha de subjectar-se el gestor a fi 
de garantir el compliment de la legalitat. 

La tramitació del conveni s'estén fins a desembre de 2016 i es subscriu, 
finalment, el 15 de desembre, una vegada finalitzades les obres a 
subvencionar. L'acta de recepció es signa el 14 de desembre de 2016. Per 
tant, si bé les clàusules del conveni van preveure mecanismes de control 
i supervisió de les obres i del pagament de la subvenció, aquests 
mecanismes no van tenir eficàcia. 

4.5.9 Transferències a les universitats públiques valencianes 

Les obligacions reconegudes i els pagaments efectuats en l'exercici 2016 
per transferències a les cinc universitats públiques valencianes han sumat 
un import conjunt de 788,7 milions d'euros i 488,7 milions d'euros, 
respectivament, tal com detallem en el quadre per programes i capítols de 
despesa, elaborat en milions d'euros: 
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Quadre 49. Execució de les transferències a les universitats públiques 

Universitat 
Obligacions reconegudes 

Paga-
ments Programa 

422.60 (1) 
Altres 
programes 

Total 

Universitat d’Alacant 138,3 0,4 138,7 86,5 

Universitat de València 244,0 5,1 249,1 156,7 

Universitat Politècnica de València 213,4 0,5 213,9 138,4 

Universitat Miguel Hernández 72,6 1,1 73,7 43,0 

Universitat Jaume I 67,6 0,2 67,8 43,6 

Total capítol 4 735,9 7,3 743,2 468,2 

Universitat d’Alacant 5,0 1,9 6,9 1,1 

Universitat de València 7,2 7,4 14,6 4,3 

Universitat Politècnica de València 0,0 3,8 3,8 2,9 

Universitat Miguel Hernández 6,8 1,4 8,2 7,5 

Universitat Jaume I 10,3 1,7 12,0 4,7 

Total capítol 7 29,3 16,2 45,5 20,5 

(1) Programa pressupostari de la Conselleria d’Educació 

En el quadre següent es detallen les obligacions reconegudes i els pagaments 
efectuats a les universitats valencianes, per línies pressupostàries, en milions 
d’euros: 

Quadre 50. Execució de les línies de subvenció a les universitats 

Línia Descripció Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

T0097 Pla Plurianual de Finançament 2010-2017 671,5 447,7 

T7404 Convenis de 2014 – Despeses corrents 15,7 3,9 

T1835 Pla d’inversions – Despeses financers 14,2 14,2 

 Línies per beques 20,3 0,1 

 Altres línies 21,5 2,3 

 Total capítol 4 743,2 468,2 

T7405 Convenis de 2014 – Inversions reals 19,1 0,2 

T5770 Pla d’inversions – Amortització de capital 10,2 10,2 

 Línies per beques 12,7 7,1 

 Altres línies 3,5 2,8 

 Total capítol 7 45,5 20,5 
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El detall de les obligacions reconegudes per conceptes pressupostaris és el 
següent, en milions d’euros: 

Quadre 51.  Subvencions a les universitats per subconceptes 
pressupostaris 

Subconcepte Descripció Obligacions 
reconegudes 

44002 Transferències a les universitats  722,9 

48299 Altres beques 20,3 

Total capítol 4 743,2 

74002 Transferències a les universitats 45,5 

Total capítol 7 45,5 

Línia pressupostària T0097 (capítol 4)  

La línia pressupostària més significativa prevista en els Pressupostos de la 
Generalitat de l'exercici 2016 correspon al Pla Plurianual de Finançament 
2010-2017 (T0097), pel qual la Generalitat finança anualment les despeses 
de personal i de funcionament de les cinc universitats valencianes. Les 
consignacions inicials previstes en el pressupost de l'exercici 2016 de 
forma nominativa han pujat a 671,5 milions d'euros. Durant l'exercici 
s'han reconegut obligacions pel total de la dotació pressupostària. 
Aquestes obligacions representen el 90,4% de les registrades en el capítol 
4 a favor de les universitats. 

Línies pressupostàries T7404 (capítol 4) i T7405 (capítol 7). Conveni 2014 

En aquestes línies pressupostàries es registren les transferències a favor 
de les universitats públiques valencianes en execució dels convenis 
subscrits inicialment en 2008 i modificats posteriorment en 2014, per al 
finançament de les seues despeses corrents i d'inversió. 

En l'informe de fiscalització d'aquesta Sindicatura de Comptes de les 
universitats públiques valencianes corresponent a l'exercici 2016 es recull 
una anàlisi detallada per universitats del finançament previst en els 
respectius convenis, així com la seua execució i comptabilitat en 2016. 

De la seua banda, la comptabilització dels compromisos pendents 
assumits per la Generalitat en execució dels referits convenis s’ha 
analitzat en els informes de fiscalització del Compte de l'Administració 
d'exercicis anteriors. El 31 de desembre de 2016, els compromisos contrets 
fins al seu venciment per despesa de naturalesa corrent són de 372,8 
milions d'euros i es troben comptabilitzats en un compte creditor de 
naturalesa no pressupostària, tal com es detalla en l’apartat 1.7.3 d'aquest 
apèndix. 
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La nota 4D.9 de la memòria descriu l'estat de compromisos de despesa a 
càrrec dels pressupostos d'exercicis posteriors. En aquest estat es mostren 
els compromisos anuals de naturalesa corrent contrets per la Generalitat 
en exercicis futurs amb les cinc universitats valencianes, per un import 
conjunt de 372,8 milions d'euros, així com els compromisos per despeses 
de capital per 25,2 milions d'euros. 

Línies pressupostàries T1835 (capítol 4) i T5770 (capítol 7). Conveni 1997 

El pressupost de 2016 preveu les línies T1835 i T5770 per a la cobertura 
dels compromisos adquirits amb les universitats mitjançant els convenis 
subscrits el 1997 per al finançament de les seues infraestructures. 

Les obligacions reconegudes en 2016 per al pagament d'interessos derivats 
dels préstecs i obligacions subscrits per les universitats han pujat a 14,2 
milions d'euros, mentre que les obligacions registrades per l'amortització 
de capital han sigut de 10,2 milions d'euros. 

Tal com indica l'apartat 7.3 d'aquest apèndix, cal afegir que les obligacions 
derivades del finançament compromès per la Generalitat en exercicis 
futurs es troben comptabilitzades a 31 de desembre de 2016 en comptes 
comptables creditors de naturalesa financera, a curt termini i llarg 
termini, per un import conjunt de 225,3 milions d'euros. No obstant això, 
aquests deutes no es troben reflectits en l'estat del deute de la memòria 
ni en l'estat de compromisos de despesa a càrrec de pressupostos 
d'exercicis posteriors. 

4.5.10 Despesa per prestacions farmacèutiques (programa 412.23) 

Amb càrrec a aquest programa pressupostari, la Generalitat comptabilitza 
la despesa farmacèutica derivada dels consums que realitzen els 
assegurats en les farmàcies, prèvia presentació de la recepta lliurada pels 
facultatius de la Conselleria de Sanitat. Aquests consums són facturats 
mensualment pels tres col·legis farmacèutics provincials de la Comunitat 
Valenciana. 

La revisió efectuada sobre aquest programa de despesa no s'ha estès als 
procediments seguits per la Conselleria de Sanitat en la gestió de les 
prestacions farmacèutiques, atès que ja van ser objecte de fiscalització per 
aquesta Sindicatura en 2015. Els resultats del treball efectuat poden 
consultar-se en l'informe Auditoria dels sistemes d'informació i control intern 
de la gestió de la prestació farmacèutica de la Conselleria de Sanitat, en relació 
amb l'exercici 2014 i els primers mesos del 2015. 

Execució pressupostària de l'exercici 2016 

Els crèdits inicials per a atendre la despesa farmacèutica, per import de 
979,2 milions d'euros, no van ser suficients per donar cobertura a la 
despesa de 2016, tenint en compte que la despesa mitjana per aquest 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2016 

89 

concepte dels dos últims exercicis va ser de 1.183,4 milions d'euros. 
Durant 2016 es van tramitar modificacions pressupostàries que van 
incrementar la consignació inicial en 298,7 milions d'euros, de manera que 
el pressupost definitiu per a atendre la despesa farmacèutica de l'exercici 
va ser de 1.277,9 milions d'euros. El següent quadre mostra l’execució 
pressupostària de 2016, en milions d’euros: 

Quadre 52. Execució Programa 412.23. Prestacions farmacèutiques 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Paga-
ments 

Pendent 
pagaments 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

1.277,9 1.277,4 1.169,7 107,7 100% 91,6% 

Igual que en exercicis anteriors, es produeix un desfasament en la 
comptabilització pressupostària de la despesa farmacèutica corresponent 
al mes de desembre, que s'imputa al pressupost de l'exercici següent al de 
la seua meritació. Les obligacions reconegudes de l'exercici 2016 integren 
la despesa farmacèutica de desembre de 2015, per 103,4 milions d'euros, 
mentre que la despesa de desembre de 2016, per 114,5 milions d'euros es 
troba comptabilitzat en el compte 411, "Creditors per periodificació de 
despeses pressupostàries", per la seua imputació a l'exercici pressupostari 
2017. 

D'altra banda, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província d'Alacant 
informa del pagament en l'exercici 2016 d'un import conjunt de 1,9 
milions d'euros per dues sentències de 2013. 

En el quadre següent es mostra l'evolució de la despesa farmacèutica i del 
cost mitjà per recepta, des de l'exercici 2011 al 2016, segons la informació 
extracomptable i ajustada proporcionada per la Conselleria de Sanitat, en 
milions d'euros: 

Quadre 53. Evolució de la despesa farmacèutica 2011-2016, segons la 
Conselleria de Sanitat 

 
Concepte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Despesa farmacèutica 1.487,9 1.270,3 1.168,9 1.167,0 1.271,9 1.218,9 

Nombre de receptes 116,1 105,6 97,1 97,8 100,3 105,7 

Cost mitjà 12,8 12,0 12,0 11,9 12,7 11,5 

4.6 Fons de Contingència 

El Fons de Contingència es contempla en l'article 43 de la Llei 1/2015. De 
la seua banda, l'article 9 de l’LPG2016 determina que la quantia del Fons 
de Contingència per 2016 és de 9,0 milions d'euros i que les condicions del 
seu funcionament s'ajustaran al règim general previst per a les 
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modificacions pressupostàries en els articles 44 i següents de la Llei 
1/2015. 

L'execució pressupostària del capítol 5 mostra que el crèdit inicial, per 
import de 9,0 milions d'euros, s'ha vist minorat en la seua totalitat, 
mitjançant modificacions pressupostàries que han tingut per objecte 
dotar crèdits en els capítols 2, 4 i 6, de la següent manera: 1,5 milions 
d'euros —per l'Acord del Consell de 6 de maig de 2016— per desenvolupar 
les mesures destinades a pal·liar els danys per les pluges torrencials del 2 
de novembre de a 2015; 0,5 milions d'euros —per l'Acord del Consell de 13 
de maig de 2016— per a mesures urgents de prevenció en matèria de salut 
pública per a la lluita contra el mosquit tigre, concretat en el Decret 
76/2016; 0,6 milions d'euros per a la inclusió d'una línia de concessió 
directa per l'article 168.1.c) del Decret 196/2016 del Consell, per danys 
d'incendis forestals de juny de 2016; i 6,4 milions d'euros, per la 
modificació pressupostària de tancament de l'exercici per donar cobertura 
a les ampliacions de crèdit.  

Finalment, es reitera el que indica l'informe de fiscalització de l'exercici 
anterior respecte a la conveniència d'acotar la discrecionalitat que preveu 
l'esmentat article 43 de la Llei 1/2015 per a utilitzar el Fons de 
Contingència, així com informar convenientment en la memòria de la 
seua execució. 

4.7 Actius financers 

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

En el quadre següent es mostra l'execució pressupostària d'aquest capítol, 
per articles, en milions d'euros. 

Quadre 54. Execució pressupostària. actius financers 

 
Arti-
cle 

Detall Obligacions 
reconegudes 

Paga-
ments 

Grau 
complim. 

82 Concessió de préstecs al sector públic 331,8 327,7 98,8% 

83 Concessió de préstecs fora sector públic 5,3 5,3 100,0% 

84 Constitució de depòsits i fiances 24,2 24,2 100,0% 

85 Adquisicions fons propis entitats públiques 36,8 21,7 59,0% 

87 Aportacions patrimonials 41,6 41,6 100,0% 

Total 439,7 420,5 95,6% 
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Les obligacions reconegudes en 2016, per import de 439,7 milions d'euros, 
s'han vist reduïdes en un 25,2% respecte a l'exercici anterior, en què van 
pujar a 587,9 milions d'euros. Aquesta disminució es produeix en les 
operacions d'assumpció de deute i en les aportacions als fons propis de 
les entitats dependents. 

4.8 Passius financers 

El capítol 9 de l'estat de despeses, "Passius financers", aplega les 
amortitzacions del deute de la Generalitat efectuades durant l'exercici. El 
pressupost definitiu d'aquest capítol en l'exercici 2016 va ser de 3.747,5 
milions d'euros, amb una reducció de 266,9 milions d'euros respecte a 
l'exercici anterior. L'execució pressupostària mostra que s'han reconegut 
i pagat obligacions per la pràctica totalitat del pressupost. 

5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

5.1 Consideracions generals 

El Compte de l'Administració de l'exercici 2016 indica en el seu apartat 3B 
la liquidació del pressupost d'ingressos, i en la nota 4E de la memòria la 
informació relativa a la seua execució. En el quadre següent es mostra un 
resum de la liquidació del pressupost d'ingressos de 2016, per capítols, en 
el qual es detallen els graus d'execució i realització (cobrament), així com 
les variacions respecte a l'exercici 2015, en milions d'euros: 

Quadre 55. Liquidació del pressupost d’ingressos 2016 

Capítol Previsions 
inicials 

Modifica-
cions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts  

Recaptació 
neta 

Drets 
pends. 
cobram. 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

1 Impostos directes 3.249,7 0,0 3.249,7 3.503,2 3.486,9 16,4 107,8% 99,5% 

2 Impostos indirectes 6.075,1 0,0 6.075,1 6.168,7 6.140,7 28,0 101,5% 99,5% 

3 Taxes i altres ingressos 615,5 57,0 672,5 830,6 773,0 57,6 123,5% 93,1% 

4 Transferències corrents 2.876,3 11,5 2.887,8 1.134,6 1.090,5 44,1 39,3% 96,1% 

5 Ingressos patrimonials 10,4 0,0 10,4 4,9 2,3 2,5 47,1% 46,9% 

6 Aliena. inversions reals 0,7 0,0 0,7 0,2 0,2 0,0 28,6% 100,0% 

7 Transferències capital 177,7 22,9 200,6 120,3 115,9 4,4 60,0% 96,3% 

8 Actius financers 5,3 373,3 378,6 120,5 118,8 1,7 31,8% 98,6% 

9 Passius financers 4.145,1 1.222,4 5.367,5 6.967,8 6.967,8 0,0 129,8% 100,0% 

Total 2016 17.155,8 1.687,1 18.842,9 18.850,8 18.696,1 154,7 100,1% 99,2% 

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

Variació 2016/2015 -0,2% -37,0% -5,2% -3,3% -2,7% -44,7% 2,0%  0,6%  
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Com s'observa en el quadre anterior, els drets reconeguts dels capítols 1 a 
3 van superar les previsions definitives (graus d'execució superiors al 
100,0%), mentre que els drets reconeguts de les transferències corrents no 
arribaren al 40,0% de les previsions definitives (grau d'execució del 39,3%). 
De la seua part, en el capítol 9, s'observa un augment de les previsions 
inicials d'endeutament del 29,5%, que van passar de 4.145,1 milions 
d'euros a 5.367,5 milions d'euros, mentre que els drets reconeguts pujaren 
a 6.967,8 milions d'euros, amb un grau d'execució del 129,8% (els fons 
provinents del FLA van ser de 6.907,6 milions d'euros, vegeu apartat 5.7 
d'aquest apèndix). 

Durant 2016 es van acordar modificacions en el pressupost d'ingressos per 
un import conjunt de 1.687,1 milions d'euros (un 37,0% menys que en 
l'exercici 2015), 1.222,4 milions d'euros dels quals corresponen a passius 
financers (capítol 9) i 373,3 milions d'euros a actius financers (capítol 8). 
Aquestes modificacions en les previsions inicials han finançat els 
següents expedients de modificació de crèdits: generació de crèdits, per 
482,3 milions d'euros; suplements de crèdit, per 841,4 milions d'euros; i les 
despeses a càrrec del romanent de tresoreria afectat, per 363,4 milions 
d'euros. 

5.2 Drets reconeguts 

En el quadre següent es mostren, a efectes comparatius, els drets 
reconeguts de l'exercici 2016 amb els de l'exercici anterior, per capítols 
econòmics i en milions d'euros: 

Quadre 56. Drets reconeguts dels exercicis 2015 i 2016 per capítols 

 

Capítol 2015 2016 Variació 

1 Impostos directes 3.091,0 3.503,2 13,3% 

2 Impostos indirectes 5.654,8 6.168,7 9,1% 

3 Taxes i altres ingressos 768,3 830,6 8,1% 

4 Transferències corrents 1.015,6 1.134,6 11,7% 

5 Ingressos patrimonials 5,7 4,9 -14,0% 

6 Aliena. inversions reals 0,3 0,2 -33,3% 

7 Transferències capital 72,4 120,3 66,2% 

8 Actius financers 38,5 120,5 213,0% 

9 Passius financers 8.844,3 6.967,8 -21,2% 

Total 19.490,9 18.850,8 -3,3% 

S'observa un augment significatiu del 10,5% en els drets reconeguts en els 
capítols 1 a 4, que han passat d'un import conjunt de 10.529,7 milions 
d'euros a 11.637,1 milions d'euros, i una important reducció del 21,2% en 
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el recurs a l'endeutament, que ha passat de 8.844,3 milions d'euros a 
6.967,8 milions d'euros. 

En el quadre següent es mostren els drets reconeguts de l'exercici 2016, 
segons la seua naturalesa i per ordre d'importància quantitativa, en 
milions d'euros: 

Quadre 57. Drets reconeguts en 2016 per naturalesa 

 

Tipus d’ingressos Drets reconeguts  

Tributs cedits 9.765,3 51,8% 

Passius financers 6.967,8 37,0% 

Transferències provinents de l’Estat 1.174,9 6,2% 

Taxes  737,2 3,9% 

Altres ingressos 152,0 0,8% 

Transferències provinents de l’exterior 53,6 0,3% 

Total 18.850,8 100,0% 

Els tributs cedits per l'Estat es configuren com la principal font d'ingressos 
de la Generalitat (51,8% del total), a diferència de l'exercici anterior en què 
van ser els passius financers (45,4%). Les dues fonts de finançament, 
tributs cedits i endeutament, representen el 88,8% dels drets reconeguts 
en l'exercici 2016. Les transferències de l'Estat, que han passat de 1.042,2 
milions d'euros en 2015 a 1.174,9 milions d'euros en 2016 constitueixen la 
tercera font d'ingressos del pressupost de l'exercici 2016 (6,2%). 

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

5.3 Tributs cedits 

Els tributs cedits per l'Estat comprenen els gestionats per l'Administració 
estatal, la recaptació dels quals es transfereix a la Generalitat, i els 
gestionats i recaptats directament per la Generalitat. En el quadre següent 
es mostra el detall de l'execució pressupostària dels diferents tipus 
d'impostos i taxes agrupats per administració gestora, en milions d'euros: 
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Quadre 58. Tributs cedits. Execució pressupostària exercici 2016 

 

Tributs cedits 
Previsió 
definitiva 

Drets 
reconeguts 

Recapta-
ció  

Drets 
pendents 
cobrament 

Grau 
execució 

Grau 
realització 

Gestionats per l’Estat 7.955,4 8.351,8 8.351,8 0,0 105,0% 100,0% 

Impost Renda Persones Físiques 2.877,0 3.178,2 3.178,2 0,0 110,5% 100,0% 

Impost sobre el Valor Afegit 3.458,3 3.586,0 3.586,0 0,0 103,7% 100,0% 

Impostos especials 1.620,1 1.587,6 1.587,6 0,0 98,0% 100,0% 

Gestionats per la Generalitat 1.466,9 1.413,5 1.368,5 45,0 96,4% 96,8% 

Impost sobre Successions 173,8 166,5 152,4 14,1 95,8% 91,5% 

Impost sobre Donacions 18,6 19,6 18,2 1,4 105,4% 92,8% 

Impost sobre el Patrimoni 136,1 112,8 112,0 0,8 82,9% 99,3% 

ITPAJD(1) 969,6 959,2 931,2 28,0 98,9% 97,1% 

Impost sobre el joc en línia 5,8 15,0 15,0 0,0 258,6% 100,0% 

Taxes i altres ingressos s/el joc 163,1 140,2 139,5 0,7 86,0% 99,5% 

Total tributs cedits 2016 9.422,3 9.765,3 9.720,2 45,0 103,6% 99,5% 

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

Variació 2016/2015 2,0% 10,7% 11,5% -57,3% 8,6% 0,7% 

(1) Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 

Els drets reconeguts per tributs gestionats per l'Estat han pujat a 8.351,8 
milions d'euros, el 85,5% del total, i s'han vist incrementats en un 13,4% 
respecte a l'exercici anterior. La recaptació d'aquests tributs es transfereix 
a la Generalitat mitjançant lliuraments a compte que s'ajusten (en positiu 
o negatiu) per les liquidacions definitives, que es fan efectives dos 
exercicis més tard. Per tant, durant un determinat any es disposa dels 
lliuraments a compte corresponents a l'exercici més/menys la liquidació 
definitiva d'exercicis anteriors. 

Els tributs gestionats i recaptats per la Generalitat han sumat 1.413,5 
milions d'euros (el 14,5% del total) i han disminuït un 2,8% respecte a 2015. 
El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha inspeccionat la gestió dels 
tributs cedits corresponent a l'exercici 2016, en execució del que disposa 
l'article 45.2 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre. L'informe 29/2017 emès 
per la Inspecció General del Ministeri en juny de 2017, conté un apartat de 
conclusions generals i recomanacions sobre els aspectes següents: 
organització i mitjans de l'administració tributària autonòmica, 
l'establiment de plans d'objectius i indicadors de compliment, l’eficàcia de 
les formes de gestió i la col·laboració entre l'Administració estatal i 
autonòmica, l'exercici de les funcions normatives en matèria de tributs 
cedits i l'anàlisi dels resultats recaptatoris. 
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En el referit informe de la Inspecció General s'indica, entre altres aspectes, 
que la posada en marxa de l'Institut Valencià d'Administració Tributària 
(IVAT) ha comportat un canvi substancial en l'organització de la gestió 
tributària de la Comunitat Valenciana, que hauria de completar-se amb 
l'adscripció d'un servei propi d'informàtica tributària i la incorporació del 
personal tècnic necessari. Quant a l'impost sobre Successions I Donacions, 
es posa de manifest la significativa reducció en l'activitat de liquidació 
tributària, amb retards en la tramitació a causa, fonamentalment, de 
l'absència d'un pla de control tributari i de suports informàtics i de 
personal. Pel que fa a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats, s'observa una reducció en les liquidacions 
complementàries, per raó del canvi de criteri en la comprovació de valors 
que fins a maig de 2016 es fonamentava en l'aplicació de coeficients. 

Finalment, cal indicar que a càrrec del pressupost de 2016, s'han registrat 
drets negatius en el capítol 2, per import de 18,9 milions d'euros, i s'ha 
donat de baixa la provisió per a riscos i despeses registrada en l'exercici 
2015, destinada a cobrir l'import de la multa imposada a Espanya per la 
Unió Europea a causa de la manipulació de les dades del dèficit a la 
Comunitat Valenciana. Tot això, després de l'Acord del Consell de 
Ministres de 4 de març de 2016, pel qual es resol el procediment de 
determinació i repercussió de responsabilitats per incompliment del dret 
de la Unió Europea. El pagament s'ha efectuat en 2016 per compensació 
amb tributs estatals. 

5.4  Transferències provinents de l'Estat 

El quadre següent mostra el detall dels ingressos per transferències 
provinents de l'Estat, classificats per conceptes econòmics pressupostaris, 
en milions d'euros: 
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Quadre 59. Execució pressupostària de les transferències de l'Estat 

 

Codi Tipus de transferències 
Prev. 
definit 

Drets 
reconeguts 

Cobra-
ments 

Drets 
pends. 
cobram. 

Grau 
execu. 

Grau 
realitza. 

400 Transf. finançament incondicionat 2.568,1 916,5 916,5 0,0 35,7% 100,0% 

401 Transferències corrents finalistes 39,1 39,3 17,0 22,2 100,5% 43,4% 

402 Transferències OOAA Estat 3,4 3,5 3,5 0,0 102,9% 100,0% 

40 Transferències corrents Estat 2.610,5 959,3 937,1 22,2 36,7% 97,7% 

42 Transferències Seguretat Social 131,4 114,4 114,4 0,0 87,1% 100,0% 

4 Transferències corrents Estat 2.741,9 1.073,7 1.051,5 22,2 39,2% 97,9% 

701 Transferències capital finalistes 61,9 44,7 40,3 4,4 72,2% 90,2% 

702 Transferències OOAA Estat 2,6 0,5 0,5 0,0 19,2% 100,0% 

704 Fons de Compensació Interterritorial 56,0 56,0 56,0 0,0 100,0% 100,0% 

7 Transferències capital Estat 120,5 101,2 96,8 4,4 84,0% 95,7% 

Total 2.862,4 1.174,9 1.148,3 26,6 41,0% 97,7% 

Els drets reconeguts per transferències provinents de l'Estat han pujat a 
1.174,9 milions d'euros (augment del 12,7% respecte a 2015), mentre que 
les previsions definitives van ser de 2.862,4 milions d'euros, de manera 
que s'obté un baix grau d'execució pressupostària del 41,0% (el 2015, el 
53,4%). 

En el concepte 400, "Transferències amb finançament incondicionat" 
s'han registrat drets per import de 916,5 milions d'euros, que representen 
el 85,4% del total de transferències corrents de l'Estat. El seu 
desglossament per subconceptes es mostra en el quadre següent, elaborat 
per aquesta Sindicatura a partir de la informació comptable, en milions 
d'euros: 

Quadre 60. Transferències de l'Estat amb finançament incondicionat 

 

Subconceptes econòmics 
Previsió 
definitiva 

Drets 
reconeguts Diferències 

Grau 
execució 

40002 Altres fons específics finançament 
autonòmic 1.325,0 1.098,3 226,7 82,9% 

40003 Liquidació i noves competències 
(acomptes sistema de finançament) 1.495,4 250,2 1.245,2 16,7% 

40005 Fons garantia dels serveis públics 
fonamentals 1.143,4 1.017,5 125,9 89,0% 

40006 Fons de Suficiència Global(1) -1.395,7 -1.449,4 53,7 103,8% 

Total concepte 400 2.568,1 916,5 1.651,6 35,7% 

(1) Els imports que s’han de tornar a l’Estat per lliuraments a compte per un import negatiu de 
1.329,5 milions d’euros més les regularitzacions practicades per un import negatiu de 119,9 
milions d’euros, han sigut superiors a les previsions pressupostàries. 
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El baix grau d'execució de les transferències estatals es concentra, 
fonamentalment, en el subconcepte 40003, "Liquidació i noves 
competències", que aplega els acomptes del sistema de finançament, en 
el qual els drets reconeguts únicament representen el 16,7% de les 
previsions d'ingressos (amb una diferència de 1.245,2 milions d’euros 
respecte les previsions definitives). 

En el quadre següent es mostra l'evolució dels drets reconeguts per 
transferències de l'Estat amb finançament incondicionat en el període 
2014-2016, en milions d'euros: 

Quadre 61. Evolució drets reconeguts per transferències de l'Estat amb 
finançament incondicionat 

 

Conceptes 
Drets reconeguts 

2014 2015 2016 

Fons de Garantia, lliuraments a compte 1.090,8 1.025,9 1.143,4 

Fons de Garantia, liquidació 2012/2013/2014 120,5 -139,9 -125,9 

Fons Suficiència Global, lliuraments a compte -1.264,6 -1.375,8 -1.329,5 

Fons Suficiència Global, liquidació definitiva -190,7 31,1 -53,7 

Fons Suficiència Global, liquidació 2008/2009 -124,0 -124,0 -66,2 

Fons cohesió sanitària, lliuraments a compte 1,4 - - 

Fons de Convergència Autonòmica 996,2 1.080,7 1.098,3 

Acompte sistema de finançament autonòmic 247,0 377,3 250,2 

Total finançament incondicionat 876,6 875,3 916,5 

Finalment, pel que fa a les transferències de capital de l'Estat, cal 
assenyalar les relatives al Fons de Compensació Interterritorial (concepte 
704). Aquest Fons és objecte de fiscalització anual per part d'aquesta 
Sindicatura de Comptes i els seus resultats s’expressen en un informe 
específic. 

5.5  Taxes i altres ingressos 

La composició dels drets reconeguts de l'exercici 2016, per taxes i altres 
ingressos no inclosos en els apartats anteriors, es mostra en el quadre 
següent elaborat per aquesta Sindicatura de Comptes a partir de la 
informació comptable, juntament amb les xifres de l'exercici anterior a 
efectes comparatius, en milions d'euros:  
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Quadre 62. Drets reconeguts per taxes i altres ingressos 2015-2016 

 
Art. Descripció 2015 2016 Variació 

11 Impostos/depòsits entit. de crèdit 41,1 26,0 -36,7% 

27 Impostos mediambientals 22,1 20,9 -5,4% 

30 Taxes 340,6 443,6 30,2% 

31 Preus públics 6,4 4,6 -28,1% 

33 Taxes i exaccions sobre el joc 0,1 0,0 -100,0% 

34 Altres ingressos tributaris 30,3 21,1 -30,4% 

35 Multes i sancions 20,5 22,4 9,3% 

38 Reintegraments d’operacions 204,1 172,6 -15,4% 

39 Altres ingressos 29,8 26,1 -12,4% 

4x Altres transferències corrents (1) 25,1 26,4 5,6% 

5x Ingressos patrimonials 5,6 4,8 -14,3% 

6x Alienació d’inversions reals 0,3 0,2 -33,3% 

8x D’actius financers 38,4 120,5 213,1% 

Total  764,3 889,2 16,3% 

(1) De diputacions: 26,1 milions d’euros. 

Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit. Els drets reconeguts per aquest 
Impost estatal, per import de 26 milions d'euros en 2016, corresponen a la 
recaptació transferida a la Generalitat, d'acord amb el que disposa la Llei 
de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2016 (disposició addicional 78ª). 

Impostos mediambientals. Els drets reconeguts en 2016, per 20,9 milions 
d'euros, corresponen a les liquidacions de l'impost sobre activitats que 
incideixen en el medi ambient i de l'impost sobre l’eliminació de residus 
en abocadors. Tots dos impostos autonòmics van ser creats per la Llei 
10/2012, de 21 de desembre i els seus respectius ingressos es troben 
afectats a les despeses en l'àmbit de la conservació i millora del medi 
ambient i en l'àmbit de la planificació, el control, la gestió i l'eliminació de 
residus, tal com preveu la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 
2016, en els programes 442.40, "Medi Natural i avaluació ambiental" i 
442.50, "Canvi climàtic i qualitat ambiental". Les obligacions reconegudes 
en aquests programes en l'exercici 2016 han sigut de 26,6 milions d'euros, 
de manera que la desviació de finançament negativa que resulta al 
tancament de l'exercici és de 5,7 milions d'euros, sense que s'hi hagen 
considerat els efectes comptables d'aquesta desviació de finançament. 

Taxes. Els drets reconeguts en l'exercici 2016, per import de 443,6 milions 
d'euros, han experimentat un important increment del 30,2% respecte a 
l'exercici anterior, per raó, fonamentalment, dels augments en les taxes 
per "Prestació d'assistència sanitària" (325.500.000 d'euros) i "Taxes per 
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serveis portuaris" (23,2 milions d'euros). Els drets reconeguts i recaptats 
per la taxa "Prestació de serveis d'atenció social" han pujat a 61,4 milions 
d'euros, amb una disminució del 12% respecte a 2015. 

5.6  Transferències provinents de l'exterior 

El quadre següent mostra l'evolució dels drets reconeguts per 
transferències de fons de la Unió Europea, en milions d'euros: 

Quadre 63. Drets reconeguts de fons de la Unió Europea 

 
Transferències UE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Transferències corrents 65,4 87,7 11,8 8,4 -15,5 13,2 34,5 

Transferències capital 119,0 90,3 92,9 41,0 5,6 7,6 19,1 

Total 184,4 178,0 104,7 49,4 -9,9 20,8 53,6 

S'observa una important disminució de les transferències provinents de 
fons comunitaris des de 2010, fonamentalment dels programes operatius 
del Fons Social Europeu (FSE) i fons FEDER. 

Les previsions definitives del pressupost d'ingressos de 2016 van ser de 
198,4 milions d'euros, mentre que els drets reconeguts únicament van 
ascendir a 53,6 milions d'euros, amb un grau d'execució del 27,0%. Quant 
a això, cal dir que les previsions pels referits programes operatius FSE i 
FEDER 2014-2020 van ser de 162,3 milions d'euros, mentre que només es 
van reconèixer drets per 28,4 milions d'euros. 

A continuació es resumeixen els aspectes més rellevants recollits en els 
dictàmens i informes anuals de control dels fons comunitaris15 
seleccionats per a analitzar-los: 
  

                                                
15 Dictàmens i informes anuals de control emesos d’acord amb l’article 62.1.d) del 
reglament (CE) número 1083/2006 del Consell i de l’article 18.2 del Reglament (CE) 1828/2006 
de la Comissió. 
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Quadre 64. Observacions dels òrgans de control en l'execució dels fons 
comunitaris 

 

Programa operatiu (PO) Observacions  

PO FSE CV 2007-2013 

L'informe de l’IGG emet una opinió global del sistema: funciona però 
es detecten incidències i són necessàries algunes millores, com ara 
les següents: 

-Retirada de tres òrgans col·laboradors els sistemes de gestió dels 
quals no funcionen. 

-Errors sistemàtics de costos simplificats aplicats a les despeses de 
personal docent per un import de 4,9 milions d'euros. 

-Incidències en la subcontractació de serveis 

PO FSE CV 2014-2020 
Informe del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social: aprovació tardana 
i retard en la seua execució.  

PO Ocupació Juvenil 2014-
2020 

L'informe d'execució de l'anualitat 2016 emès pel Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social destaca la seua aprovació tardana i les 
incidències que han comportat una baixa execució. 

PO 2007-2013 FEDER CV 

L'informe de l’IGAE conté la següent opinió sobre la gestió i control 
del programa: funciona, però són necessàries algunes millores. S'ha 
detectat, mitjançant una mostra, una despesa irregular de 6 milions 
d'euros. 

PO 2014-2020 FEDER CV  
L’informe d'execució de l'anualitat 2016 tramès per l’IGG assenyala: 
demores en la posada en marxa, raó per la qual a 31 de desembre de 
2016 no hi ha disposició de despesa certificada. 

Finalment, tal com s'ha posat de manifest en fiscalitzacions anteriors, cal 
indicar que l'existència d'ingressos i despeses amb finançament afectat 
no són objecte d'un seguiment especial mitjançant la necessària 
identificació comptable per projectes i períodes comptables. Aquesta 
manca de control de les desviacions de finançament positives i negatives 
de l'exercici incideix en l'adequat càlcul del resultat pressupostari i en el 
romanent de tresoreria afectat i no afectat a 31 de desembre.  

5.7 Passius financers 

El capítol 9, "Passius financers" comprèn els ingressos derivats de les 
operacions d'endeutament formalitzades per l'Administració de la 
Generalitat. Durant 2016, s'han reconegut drets per 6.967,8 milions 
d'euros, xifra inferior a la de l'exercici 2015 (8.844,3 milions d'euros). Cal 
destacar els drets reconeguts per operacions de préstecs formalitzades 
amb l'ICO, derivades de l'adhesió de la Comunitat Valenciana al FLA 2016, 
per 6.907,6 milions d'euros, i la variació neta de les operacions a curt 
termini imputades al pressupost, per 15,7 milions d'euros. 

L'anàlisi de l'endeutament es realitza en l'apartat 7 d'aquest apèndix. 
  



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2016 

101 

6.  MEMÒRIA 

6.1 Romanent de tresoreria 

L'estat del romanent de tresoreria de l'exercici 2016 es recull en l'apartat 
4C.1 de la memòria. El quadre següent mostra un resum del romanent de 
tresoreria de 2016 comparat amb l'exercici anterior, en milions d'euros: 

Quadre 65. Romanent de tresoreria 

 

Romanent de tresoreria  2015 2016 

Drets pendents de cobrament  669,9 411,4 

Obligacions pendents de pagament  -3.494,3 -2.450,5 

Fons líquids  230,7 374,8 

Romanent de tresoreria afectat  363,4 526,2 

Romanent de tresoreria no afectat  -2.957,1 -2.190,5 

Romanent de tresoreria total  -2.593,7 -1.664,3 

El romanent de tresoreria total de 2016 ha sigut negatiu, igual que en 
exercicis anteriors per import de -1.664,3 milions d'euros, si bé ha 
experimentat una millora en relació amb l'exercici anterior del 35,8%. La 
memòria informa sobre els diferents components que integren aquesta 
magnitud financera. A més, s'indica que en el seu càlcul no s'inclou el 
saldo del compte 409, perquè no ho preveu expressament el PGCP de la 
Generalitat, tot i que d’acord amb l'homogeneïtzació de la informació 
comptable amb altres administracions s'ofereix el detall d'aquest compte 
en l'apartat 4D.7 de la memòria. 

El saldo d'obligacions pendents de pagament no inclou les operacions de 
tresoreria (operacions no pressupostàries) per import de 182,8 milions 
d’euros. D'acord amb la regla 24 de la Instrucció de comptabilitat, sobre el 
romanent de tresoreria no afectat, s’hauria de distingir el disponible per 
cancel·lar les operacions de tresoreria i el disponible per a finançar, si és 
el cas, despeses generals. 

En l'apartat 4 de l'Informe "Fonaments de l'opinió amb excepcions" 
s’expressen els aspectes que constitueixen excepcions o incorreccions 
dels principis i normes de comptabilitat pública que afecten o podrien 
afectar el còmput adequat d'aquest concepte financer. 
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6.2 Estat de la tresoreria 

6.2.1 Aspectes generals 

En l'apartat 4C.2 de la memòria es recull l’"Estat de la Tresoreria" del 
Compte de l'Administració. Els aspectes més importants sobre la gestió 
dels comptes i la descripció dels diferents tipus poden consultar-se en 
informes d'anys anteriors. 

Seguint els procediments d'auditoria aplicables a aquesta àrea, la 
Sindicatura de Comptes ha sol·licitat a les entitats financeres la 
confirmació directa dels saldos existents a 31 de desembre de 2016, així 
com les signatures autoritzades per a la disposició de fons i altra 
informació rellevant per la fiscalització. No s'ha rebut resposta a diverses 
sol·licituds de confirmació de saldos de diverses entitats bancàries amb 
les que s'han realitzat operacions de préstecs, avals, derivats i deute. A 
més de l'anterior, cal assenyalar que la major part de les entitats 
financeres no confirmen els saldos dels avals. 

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

6.2.2 Comptes de caixa fixa 

Aquesta Sindicatura ha efectuat una fiscalització especial dels 
procediments de caixa fixa, a través de l'aplicació informàtica que els 
sustenta, els resultats s'inclouen en l'informe d'auditoria del control 
intern i dels sistemes d'informació del RUF. A més, la revisió de 
l'adequació a la normativa de contractació dels pagaments efectuats 
mitjançant el procediment de caixa fixa forma part de l'informe especial 
de contractació de l'Administració de la Generalitat. 

La present fiscalització s'ha limitat a verificar el compliment dels aspectes 
formals que estableix la normativa d'aplicació pel que fa a la formació, 
rendició i aprovació dels comptes justificatius, així com de les actes 
d'arqueig i la seua conciliació. Per a realitzar el treball, hem disposat de la 
informació següent: en l'exercici 2016 s'han utilitzat 258 comptes per a 
gestionar els fons de caixa fixa (255 comptes en 2015) i s'han efectuat 
pagaments per un import total de 65,9 milions de euros (68,1 milions 
d'euros el 2015).  
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Hem seleccionat quatre caixes fixes (059, 179, 180 i 297) en tres seccions 
pressupostàries16 i efectuat diferents proves d'integritat i validesa de la 
informació, com ara seqüència de dades, anàlisi dels registres duplicats o 
que falten i conciliació de dades. Com a resultat de la revisió efectuada, 
s'han posat de manifest les incidències següents: 

- La normativa reguladora dels acomptes de caixa fixa hauria de taxar 
clarament les despeses que poden atendre’s mitjançant aquest 
sistema especial de pagaments, així com indicar expressament 
aquells que s’han d'excloure. Quant a això, en les caixes 180 i 297 
s'han realitzat pagaments per conceptes no inclosos en l'article 1.1 
a) del Decret 24/1998, de 10 de març, del Govern Valencià, pel qual es 
regulen els fons de caixa fixa (pagament de tributs). 

- Les despeses en concepte d'atencions protocol·làries i 
representatives s'haurien de sotmetre a un marc legal que 
considerara el procediment de gestió, control i acreditació que cal 
seguir en la tramitació. 

- Els articles 5.4 i 13 de l'Ordre reguladora, assignen a les intervencions 
delegades de les conselleries determinades funcions de control i 
fiscalització d'aquestes despeses. En la revisió de la informació 
sol·licitada per la Sindicatura a l’IGG sobre els resultats dels controls 
realitzats sobre les caixes de la mostra objecte de fiscalització, s'han 
posat de manifest incidències similars a les que detecta la 
Sindicatura cada any. 

- En la revisió de les caixes 059, 179 i 180, s'ha observat que l'aprovació 
dels comptes justificatius i/o les actes d'arqueig i conciliació, no 
s'efectua com disposa l'article 6 del Decret 24/1998. Quant a això, es 
manté una inadequada segregació de funcions, ja que hem observat 
que les funcions de comptedant i l'aprovació dels comptes 
justificatius les realitza una mateixa persona (sotssecretari o 
secretari autonòmic). 

- En la revisió de la caixa fixa 297, hem observat que l'òrgan competent 
(sotssecretari) no ha aprovat les actes d'arqueig i conciliació ni els 
comptes justificatius. 

- Els períodes de pagament en totes les caixes revisades no són 
substancialment inferiors al període mitjà de pagament ordinari, de 
manera que aquest sistema especial de pagaments no resulta 
especialment eficaç en aquest sentit. 

Si bé la normativa reguladora de les caixes fixes ha sigut modificada 
mitjançant el Decret 25/2017, de 24 de febrer del Consell, segueixen sense 
considerar els aspectes anteriorment indicats. 

                                                
16 Presidència (059), Educació (179 i 180) i Igualtat (297). 
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A més, cal indicar que els comptes justificatius i les actes trimestrals 
d'arqueig i conciliació s'han elaborat i presentat d'acord amb els models i 
terminis establits en la normativa. No obstant això, els comptes 
corresponents als mesos de gener i febrer de 2016 s'han realitzat amb 
retard, amb el consegüent efecte en el termini de pagament dels 
justificants. En les caixes 059 i 179, el compte justificatiu del mes d'agost 
no ha sigut formalitzat. 

6.3 Obligacions pendents de pagament d'exercicis anteriors 

La informació sobre les obligacions pendents de pagament de 
pressupostos tancats figura en la nota 4D.8 de la memòria i es resumeix, 
per capítols, en el següent quadre, elaborat en milions d'euros: 

Quadre 66. Obligacions d'exercicis tancats 

 

Capítol 
Obligacions 
pendents 
01-01-2016 

Rectifi-
cacions 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents 
31-12-2016 

1 Despeses de personal 7,6 0,0 7,6 0,0 

2 Despeses de funcionament 795,2 -0,4 788,2 6,6 

3 Despeses financeres 61,5 0,0 61,5 0,0 

4 Transferències corrents 893,7 -11,2 683,4 199,1 

6 Inversions reals 101,1 0,0 101,1 0,0 

7 Transferències de capital 401,5 -31,2 212,3 158,0 

8 Actius financers 73,8 0,0 73,1 0,7 

9 Passius financers 5,0 0,0 4,9 0,1 

Total 2.339,4 -42,8 1.932,1 364,5 

Les obligacions pendents de pagament incorporades a l'exercici 2016 
pugen a 2.339,4 milions d'euros, 1.979,1 dels quals corresponen a l'exercici 
2015. 

6.4 Compromisos de despeses amb càrrec a exercicis posteriors 

La nota 4D.9 de la memòria ofereix informació sobre els compromisos de 
despesa contrets a càrrec dels exercicis futurs, per secció (conselleria), 
capítol i anualitats, que es resumeix en el quadre següent elaborat per 
capítols i exercicis futurs, en milions d'euros: 
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Quadre 67. Compromisos de despesa per capítols i venciments 

Capítols 
Exercicis 

Total  
2017 2018 2019 2020 Posterior 

2 Despeses de funcionament 1.325,4 777,8 628,5 574,9 2.463,7 5.770,3 

3 Despeses financeres 433,1 422,2 303,0 250,8 699,9 2.109,0 

4 Transferències corrents 59,6 60,7 66,1 77,3 212,4 476,3 

6 Inversions reals 129,6 53,9 33,8 30,6 0,0 247,9 

7 Transferències de capital 68,6 43,2 30,9 27,3 158,7 328,7 

9 Passius financers 4.982,8 4.736,3 5.274,3 5.361,2 20.907,2 41.261,7 

Totals 6.999,1 6.094,1 6.336,5 6.322,2 24.441,9 50.193,9 

En termes globals, la xifra d'aquests compromisos a 31 de desembre de 
2016 ha augmentat un 5,8% respecte a l'exercici anterior a causa, 
fonamentalment, de les operacions d'endeutament vinculades als 
mecanismes de finançament estatals. 

La classificació dels compromisos plurianuals per seccions 
pressupostàries i venciments es mostra en el quadre següent, en milions 
d'euros: 

Quadre 68. Compromisos de despesa per seccions i venciments 

Secció 
Exercicis 

Total  
2017 2018 2019 2020 Posterior 

05 Presidència de la Generalitat 27,3 1,3 0,5 0,2 0,0 29,2 

06  Hisenda i Model Econòmic 34,5 7,4 3,8 1,6 0,0 47,3 

07  Justícia, Admó. Pública i Reformes 24,6 11,5 10,9 10,5 0,0 57,6 

08  Habitatge, Obres Públiques i Verteb. Terri. 105,5 70,6 58,8 58,3 1.214,3 1.507,6 

09  Educació, Invest, Cultura i Esport 153,9 105,6 97,7 81,5 203,6 642,3 

10  Sanitat Universal i Salut Pública 1.032,0 620,7 515,8 505,7 1.222,0 3.896,2 

11  Economia Sostenible, Sectors Produc. 6,6 2,3 0,1 0,0 0,0 9,0 

12  Agricultura, Medi Ambi. i C. Climàtic 35,1 17,7 9,6 8,0 0,0 70,4 

16  Igualtat i Polítiques Inclusives 144,6 80,7 44,8 27,0 28,1 325,2 

19  Servei del deute 5.409,4 5.152,6 5.571,3 5.606,6 21.606,4 43.346,4 

20  Despeses diversos 25,0 23,6 23,1 22,6 167,5 261,8 

22  Transparència, Responsabilitat Social 0,6 0,2 0,1 0,1 0,0 1,0 

Total 6.999,1 6.094,1 6.336,5 6.322,2 24.441,9 50.193,9 
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La secció amb major volum de despeses compromeses és la 19, "Servei del 
deute", per un total compromès de 43.346,4 milions d'euros (86,4% del 
total), 41.261,7 dels quals corresponen a amortitzacions de capital i 2.084,6 
milions d'euros als interessos pendents de meritació segons les 
estimacions efectuades en funció de l'evolució dels tipus d'interès. 

La secció 10, "Sanitat Universal i Salut Pública" aplega compromisos de 
despesa per 3.896,2 milions d'euros (7,8% del total). Aquests compromisos 
provenen dels contractes o concerts sanitaris següents: gestió integral de 
diversos departaments de salut, gestió del servei de les tècniques de 
diagnòstic per imatge, transport sanitari, entre d'altres.  

La secció 08, "Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori" 
presenta un total compromès de 1.507,6 milions d'euros, que inclou, entre 
altres, els compromisos derivats dels contractes de concessió d'obra 
pública per a la construcció, conservació i explotació de autovies. 

Igual que en exercicis anteriors, les operacions no incloses en aquest estat 
de la memòria, que es resumeixen en l'apartat 4 "Fonaments de l'opinió 
amb excepcions" són les següents: 

- Les anualitats futures dels compromisos derivats dels acords del 
Consell per al pagament de les obligacions del deute sanitari, per un 
total de 95,8 milions d'euros (apartat 1.7.3 d'aquest apèndix). 

- Els compromisos derivats de l'acord de finançament del pla de 
modernització d'instal·lacions de l’FMI del conveni de 2002, per un 
import global de 456,5 milions d'euros (300,8 milions d'euros de 
capital i 155,7 milions d'euros d’interessos estimats), com s'indica en 
l'apartat 4, "Fonaments de l'opinió amb excepcions" de l'Informe. 

- Les quotes pels compromisos dels plans d'inversions de les 
universitats públiques, que van ser de 225,3 milions d'euros de 
capital, més els interessos corresponents (apartat 4 de l'Informe). 

6.5 Drets a cobrar de pressupostos tancats 

La informació sobre els drets per cobrar de pressupostos tancats es detalla 
en les notes 4E.4 i 4E.5 de la memòria del Compte de l'Administració. En el 
quadre següent es mostra la seua execució pressupostària per capítols 
d'ingressos, en milions d'euros: 
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Quadre 69. Execució dels drets pendents de cobrament d'exercicis 
tancats 

 

Durant 2016, ha continuat el procés de depuració dels drets provinents 
d'exercicis anteriors, i per això s'han registrat anul·lacions i cancel·lacions 
per 142,7 milions d'euros, que representen el 15,6% del saldo inicial (26,9%, 
en 2015). Aquesta quantia correspon a les anul·lacions de liquidacions 
tributàries que van pujar a 94,7 milions d'euros i les acordades per 
ajornaments i fraccionaments a 12,9 milions d'euros; mentre que les 
cancel·lacions per insolvències o prescripció van ser de 30,1 milions 
d'euros i 5,0 milions d'euros, respectivament. 

Entre les anul·lacions i cancel·lacions cal destacar les següents: Impost 
sobre Successions i Donacions (ISD), per 27,8 milions d'euros; Impost sobre 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), per 
56,0 milions d'euros; sancions per 11,0 milions d'euros; interessos de 
demora per cobrar, per 7,8 milions d'euros; i transferències de capital 
d'infraestructures públiques i transport per 7,7 milions d'euros. 

Liquidacions per ISD i ITPAJD 

El 31 de desembre de 2016, el saldo pendent de cobrament de les 
liquidacions practicades per ISD i ITPAJD va pujar a 206,5 milions d'euros, 
el 43,0% del total. Per a determinar les probabilitats de cobrament de les 
liquidacions anteriors, cal tenir en compte els fets i circumstàncies 
següents: 

a) En els informes 29/2016 i 29/2017 del Ministeri d'Hisenda i Funció 
Pública (MHFP), així com en l'informe de l’IGG de 10 de maig de 2016, 
de control financer, es van posar de manifest debilitats significatives 
de control i gestió en els procediments tributaris, amb riscos de 
caducitat i prescripció. Es va recalcar una insuficient dotació de 
personal i de recursos informàtics i un elevat nombre de processos 
judicials i economicoadministratius en curs, que provoquen 
quanties significatives de costos. També es van pronunciar de 

Classificació econòmica 

Pendent 
cobrament 

Drets 
anul·lats i 
cancel·lats 

Cobra-
ments 

Pendent 
cobrament Grau 

realitz. 01-01-2016 31-12-2016 

1 Impostos directes 103,9 27,8 8,8 67,3 8,5% 

2 Impostos indirectes 222,8 56,6 18,9 147,3 8,5% 

3 Taxes i altres ingressos 327,0 41,3 78,3 207,5 23,9% 

4 Transferències corrents 102,8 9,1 71,8 21,9 69,8% 

7 Transferències de capital 158,4 7,7 115,3 35,5 72,8% 

8 Actius financers 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0% 

Total 915,2 142,7 293,0 479,5 32,0% 
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manera desfavorable en relació amb el mètode utilitzat per 
l'administració tributària per a comprovar els valors en les 
liquidacions complementàries (estimació per referències als valors 
de registres oficials de caràcter fiscal). 

b) A la vista de les declaracions de nul·litat de les liquidacions per part 
de l'Administració de Justícia i els elevats costos processals, la 
Conselleria d'Hisenda va autoritzar l'Advocacia de la Generalitat per 
aplanar-se en tots aquells procediments contenciosoadministratius 
interposats contra els acords del Tribunal Econòmic Administratiu 
Regional (TEAR) de València, pels quals s'estimaven les reclamacions 
interposades contra les liquidacions de l'ITPAJD i ISD, sempre que 
l'únic objecte del recurs siga la comprovació de valors dels béns 
immobles de naturalesa urbana pel mitjà de estimació per 
coeficients. Quant a això, s'han d'adoptar les mesures necessàries a 
fi d'evitar l'elevat grau de controvèrsia en l'aplicació de les normes 
tributàries. 

c) El 31 de desembre de 2016, segons la informació facilitada per 
l'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT), existien 4.860 
liquidacions tributàries complementàries practicades com a 
conseqüència de la comprovació de valors i recorregudes davant el 
TEAR o TSJCV, per import de 50,6 milions d'euros, i 1.318 
liquidacions, per 3,2 milions d'euros, en termini per a possibles 
impugnacions per la dita comprovació. 

d) En l'informe 29/2017 del MHFP es fa referència a la recent sentència 
del Tribunal Suprem determinant la idoneïtat del mètode de 
valoració mitjançant coeficients aplicables sobre el valor cadastral, 
després del recurs de cassació interposat per la Comunitat 
Valenciana. No obstant això, es limita l'aplicació d'aquest mètode 
per a aquells fets imposables produïts una vegada aplicada la 
corresponent ordre de coeficients sobre el valor cadastral. 

e) S'hauria de millorar el procediment de recaptació en via executiva 
mitjançant la implantació de mesures eficaces per reduir les dates 
per fallits i les providències de constrenyiment anul·lades a la vista 
de l'informe 29/2017 del MHFP. 

La memòria del Compte de l'Administració no informa dels fets anteriors 
i la seua incidència en l'estimació de la possible prescripció i anul·lació 
dels saldos deutors comptabilitzats al tancament de l'exercici, per a la 
consegüent qualificació com de cobrament dubtós i determinació de la 
provisió consegüent per a insolvències per comptabilitzar al tancament de 
l'exercici. 
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Liquidacions per taxes i uns altres ingressos 

A 31 de desembre de 2016, el saldo pendent de cobrament per taxes i altres 
ingressos —capítol 3—, el detallem en el quadre següent, on les xifres 
estan expressades en milions d’euros: 

Quadre 70. Taxes i altres ingressos pendents de cobrament d’exercicis 
tancats 

Articles Import Grau realitz.  

Taxes 5,4 66,8% 

Preus públics 0,4 52,3% 

Taxes i exaccions sobre el joc 8,3 6,4% 

Altres ingressos de naturalesa tributària 64,6 6,7% 

Multes i sancions 54,2 9,6% 

Reintegrament d’operacions 66,0 32,2% 

Altres ingressos 8,6 60,7% 

Total 207,5 23,9% 

S'observa un baix grau de realització en la recaptació dels articles 
anteriors, entre els quals es troben els subconceptes següents: taxes sobre 
màquines recreatives (5,5%), recàrrecs de constrenyiment (7,6%), 
interessos de demora (6,0%), sancions tributàries (4,3%) i reintegraments 
de subvencions (2,7%). 

Quant a això, es recomana l'anàlisi i depuració dels saldos anteriors, així 
com l'adopció de les mesures necessàries per tal de millorar l'eficàcia del 
procediment recaptatori. 

Transferències i subvencions rebudes 

En el quadre següent es mostra el detall dels drets de cobrament de 
pressupostos tancats per transferències pendents de rebre (capítols 4 i 7), 
en milions d'euros:  

Quadre 71. Transferències pendents de cobrament d'exercicis tancats 

 

Articles Import Grau realitz.  
Transferències corrents Administració de l’Estat 1,8 0,4% 

Transferències corrents de corporacions locals 11,0 0,0% 

Transferències corrents de l’exterior 9,1 88,8% 

Transferències de capital Administració de l’Estat 1,2 6,8% 

Transferències de capital de l’exterior 34,3 77,0% 

Total 57,4 71,6% 
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En l'exercici 2016 s'ha percebut una part significativa de les transferències 
comptabilitzades en exercicis anteriors, de manera que el grau de 
cobrament ha sigut satisfactori. Pel que fa al saldo a 31 de desembre de 
2016 i a les seues probabilitats de cobrament, cal remarcar l'elevada 
antiguitat (més de sis anys) dels drets de cobrament enfront de la 
Diputació de València, per import d’11,0 milions d'euros, així com 
l’inadequat criteri de comptabilització de les subvencions europees que 
hem indicat en informes de fiscalització anteriors. 

Drets pendents de cobrament dubtós 

El 31 de desembre de 2016, la provisió per a insolvències puja a 48,6 
milions d'euros. En l'apartat 4 de l'Informe es recull una excepció per 
incorrecció de principis i criteris comptables en l'estimació de l'adequada 
valoració dels saldos deutors. 

En el quadre següent es mostra la composició dels drets pendents de 
cobrament d'exercicis tancats, per exercici d'origen i capítol 
pressupostari, en milions d'euros: 

Quadre 72. Composició i antiguitat dels drets pendents de cobrament 
d'exercicis tancats 

 

Capítol 
Exercici d’origen 

Total 2010 i 
ant. 

2011 2012 2013 2014 2015 

1   Impostos directes 8,8 5,8 6,5 10,2 21,0 15,0 67,3 14,0%  

2   Impostos indirectes 34,9 13,7 16,2 16,5 32,3 33,6 147,3 30,7% 

3 Taxes i altres ingressos 43,4 36,1 14,4 19,1 22,1 72,3 207,5 43,3% 

4 Transferències corrents 12,6 0,2 2,3 6,7 0,0 0,1 21,9 4,6% 

7 Transferències de capital 4,4 0,0 0,0 17,3 3,6 10,2 35,5 7,4% 

8 Actius financers 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0% 

Total 31-12-2016 
104,2 55,8 39,4 69,8 79,0 131,2 479,5 100,0% 

21,7% 11,6% 8,2% 14,6% 16,5% 27,4% 100,0%  

Total 31-12-2015 206,3 110,8 100,9 105,5 112,1 279,5 915,1  

% 2016/2015 -49,5% -49,6% -60,9% -33,8% -29,5% -53,1% -47,6%  

Com es pot observar en el quadre anterior, el 33,4% dels drets pendents de 
cobrament prové de 2011 i d'exercicis anteriors, amb una antiguitat de 
més de cinc anys, sent la pràctica totalitat de naturalesa tributària. 

6.6 Operacions no pressupostàries 

La informació sobre les operacions no pressupostàries figura a l'apartat 4I 
de la memòria. 
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Els deutors no pressupostaris integren els comptes "Pagaments duplicats 
MECANO" i "Pagaments pendents d'aplicació", per un import conjunt de 
1,3 milions d'euros. 

Quant als creditors no pressupostaris (s'inclouen partides pendents 
d'aplicació) en el quadre es desglossen per conceptes i moviment de 
l'exercici, en milions d'euros: 

Quadre 73. Creditors no pressupostaris 

 
Concepte 

Saldos 
01-01-2016 

Abona-
ments  

Càrrecs  
Saldos 
31-12-2016 

Depòsits i fiances 208,0 26,2 16,5 217,7 

Operacions transitòries de tresoreria 182,8 3.024,1 3.024,1 182,8 

Fons en formalització 199,1 3.241,1 3.265,7 174,5 

Quotes de la Seguretat Social 141,5 1.027,1 1.007,8 160,8 

Ingressos ajuntaments, diputacions i organismes 262,6 2.052,3 2.177,7 137,2 

Retencions a compte IRPF 521,5 954,8 1.343,8 132,5 

Retenció nòmines drets passius 10,3 56,4 56,6 10,1 

Devolució ingressos 5,2 1.926,2 1.927,9 3,5 

Altres 7,0 103,2 104,3 5,9 

Total 1.538,1 12.411,4 12.924,4 1.025,1 

Els aspectes més destacables dels conceptes que integren els creditors no 
pressupostaris es comenten a continuació: 

Retencions a compte d'IRPF 

El saldo pendent de pagament a l'AEAT per retencions d'IRPF, a 31 de 
desembre, és de 125,6 milions d'euros, de manera que es manté la 
diferència no conciliada de 6,9 milions d'euros que ha de ser objecte de 
regularització. 

El pendent de pagament a 31 de desembre de 2016 ha disminuït 
significativament respecte a 2015 a causa dels pagaments de les 
liquidacions de 2015 i 2014 corresponents a les nòmines del personal de 
l'Administració General, personal docent i de programes d'assistència 
sanitària. Els pagaments d'aquestes liquidacions s'han realitzat 
mitjançant deduccions sobre les quantitats que l'Administració de l'Estat 
ha transferit a la Generalitat. 

El saldo a 31 de desembre de 2016 inclou les retencions practicades, 
principalment, en nòmines del mes de desembre de 2016 del personal de 
l'Administració General, docent i sanitari, per 105,5 milions d'euros, i les 
retencions practicades en les nòmines dels centres docents concertats 
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corresponents al quart trimestre de 2016, per import de 20,1 milions 
d'euros. 

Quotes de la Seguretat Social 

Com en exercicis anteriors, en 2016 s'han comptabilitzat les quotes de la 
Seguretat Social corresponents a les nòmines de novembre i desembre de 
2015 del personal adscrit als programes d'assistència sanitària per 73,2 
milions d'euros, així com les quotes d'empresa dels centres 
d'ensenyament concertats dels mesos de novembre i desembre de 2015, 
per un import de 21,0 milions d'euros. 

Cal indicar que les quotes de novembre i desembre de 2016 del personal 
de sanitat, per import de 73,3 milions d'euros i les quotes d'empresa dels 
centres d'ensenyament concertats de 2016, per import de 12,5 milions 
d'euros han sigut comptabilitzades en el compte 409, "Obligacions 
pendents d'aplicar al pressupost". 

El 31 de desembre de 2016, el saldo pendent, per 160,8 milions d'euros, 
correspon als mesos de novembre i desembre del personal de 
l'Administració General, als mesos de novembre i desembre de la quota 
obrera del personal docent concertat i amb respecte al personal sanitari el 
mes d'octubre i la complementària del mes de novembre. El saldo també 
recull les diferències mensuals derivades de l'import mensual liquidat i 
l'import fix mensual ingressat, que es regularitza en l'exercici següent. 

La liquidació de l'exercici 2016 ha sigut de 44,1 milions d'euros. Aquest 
deute s'ha reconegut en febrer de 2017. 

Ingressos ajuntaments, diputacions i altres organismes 

El saldo d'aquest compte, per 137,2 milions d'euros, aplega principalment 
els ingressos rebuts de l'Estat per transferir a les entitats locals en 
concepte de participació en els ingressos de l'Estat. 

Retenció nòmines per drets passius 

Cal revisar el saldo d'aquest compte per a la consegüent regularització. 

Fons en formalització 

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

Vegeu l’apartat 7.8. 

7. ENDEUTAMENT 

7.1 Consideracions generals 

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

7.2 L'endeutament en el balanç 

En el següent quadre es mostra la informació aplegada en el balanç a 31 
de desembre de 2016, juntament amb les dades de l'exercici anterior a 
efectes comparatius: 
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Quadre 74. Endeutament en el balanç 

 
Deute financer 31-12-2016 31-12-2015 Variació 

Creditors a llarg termini 37.717,3 33.858,2 11,4% 

I. Emissions d’obligacions i altres valors negociables 734,2 903,1 -18,7% 

1. Obligacions i bons 734,2 903,1 -18,7% 

II. Altres deutes a llarg termini 36.983,1 32.955,1 12,2% 

1. Deutes amb entitats de crèdit 35.671,0 31.797,0 12,2% 

2. Altres deutes 1.312,1 1.158,1 13,3% 

Creditors a curt termini 5.356,5 5.721,7 -6,4% 

I. Emissions d’obligacions i altres valors negociables 185,5  1.280,2 -85,5% 

2. Deutes representats en altres valors negociables 168,9  1.250,0 -86,5% 

3. Interessos d’obligacions i altres valors 16,6 30,2 -45,0% 

II. Deutes amb entitats de crèdit 5.079,8 4.100,1 23,9% 

1. Préstecs  i altres deutes 4.913,0 4.061,7 21,0% 

2. Deutes per interessos 166,8 38,4 334,4% 

III. Creditors (deutes a curt termini) 91,2 341,4 -73,3% 

5.  Altres creditors (deutes a curt termini, compte 521) 91,2  341,4 -73,3% 

Total deute financer 43.073,8 39.579,9 8,8% 

El saldo dels deutes amb entitats de crèdit a llarg termini i curt termini, 
per un import conjunt de 40.584,0 milions d'euros, inclou 34.224,0 milions 
d'euros per les operacions de crèdit formalitzades amb l'ICO i a càrrec del 
Fons de Finançament a Comunitats Autònomes. 

El Fons de Finançament a Comunitats Autònomes es crea pel Reial Decret 
Llei 17/201417 amb naturalesa de fons sense personalitat jurídica i 
s'estableix que a càrrec dels seus recursos es formalitzaran operacions de 
crèdit amb les comunitats autònomes per atendre les seues necessitats 
financeres. Aquestes operacions de crèdit es formalitzen amb l'ICO, a qui 
aquesta Llei atribueix la gestió financera del Fons, de manera que l'ICO 
actua en nom i representació del Govern Espanyol, i per compte de l'Estat. 

Per tot això, aquesta Sindicatura de Comptes considera que els deutes 
mantinguts amb l'Estat provinents del referit mecanisme de liquiditat 
estatal, s'haurien de reflectir en un compte específic del balanç que 
informara de la seua naturalesa pròpia, diferent dels deutes mantinguts 
amb entitats o establiments de crèdit. 

7.3 Informació en la memòria sobre el deute de la Generalitat 

L'apartat 4G.1 de la memòria mostra l'estat de "Situació i moviments del 
deute de la Generalitat". Cal tenir en compte que en aquest estat el deute 

                                                
17 De 26 de desembre, de Mesures de Sostenibilitat Financera de les Comunitat Autònomes 
i Entitats Locals i altres de caràcter econòmic. 
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es classifica a llarg o curt termini segons és emès, mentre que en el balanç 
els venciments en 2017 del deute a llarg termini estan classificats en el 
curt termini. Un resum de l'estat del deute que s'inclou en la memòria es 
mostra en el quadre següent, en milions d'euros: 

Quadre 75. Endeutament a la memòria 

 

Tipus d’operació 
Deute 

01-01-2016 

Creació  i 
altres 

augments 

Amortitzacions i 
altres 

disminucions 

Deute 
31-12-2016 

a) Deute públic 1.965,0 0,0 -1.250,0 715,0 

Deute públic llarg termini 1.965,0 0,0 -1.250,0 715,0 

b) Préstecs 35.628,6 8.483,2 -3.747,7 40.364,0 

Préstecs curt termini 1.424,8 1.271,0 -1.255,2 1.440,5 

Préstecs llarg termini 34.203,8 7.212,2 -2.492,5 38.923,5 

Total deute  37.593,6 8.483,2 -4.997,7 41.079,0 

En el balanç, els deutes financers s’apleguen en l'agrupació "Creditors a 
llarg termini", per 37.717,3 milions d'euros, i en els epígrafs a curt termini 
"Emissions d'obligacions i altres valors negociables", "Deutes amb entitats 
de crèdit" per un import conjunt de 5.265,3 milions d'euros, a més d'un 
saldo de 91,2 milions d'euros registrat en el compte “Altres creditors a curt 
termini". L'import conjunt dels deutes financers registrats en el balanç és 
de 43.073,8 milions d’euros. La diferència amb el total recollit en la 
memòria (41.079,0 milions d'euros) és de 1.994,8 milions d'euros i s'explica 
de la manera següent: 

- La periodificació d'interessos i les operacions de tresoreria, per 
imports de 183,5 i 182,8 milions d'euros respectivament, que en la 
memòria figuren en els apartats 4G.2 (situació dels interessos) i 4I.1 
(creditors no pressupostaris-operacions de tresoreria). 

- Les liquidacions negatives a favor de l'Estat, per 1.368,5 milions 
d'euros (1.277,3 milions d'euros a llarg termini i 91,2 milions d'euros 
a curt termini) i altres deutes per 34,7 milions d'euros. 

- Préstecs assumits de les universitats, per 225,3 milions d'euros. 

En el quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura a partir de la 
informació del balanç i l'estat de la memòria, es mostra el desglossament 
de l'endeutament financer de la Generalitat per tipus de deute i 
operacions, anys de venciment i capitals pendents a llarg i curt termini, 
en milions d'euros:  
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Quadre 76. Desglossament de l’endeutament 

Deute financer 31-12-2016 Any venciment 
Capital pendent 

Llarg termini Curt termini 
Deute públic   635,0 80,0 
Col·locació privada 05 Deutsche 22/07/2020 100,0 - 

Eurobò 2010 17/03/2020 400,0 - 

Col·locació privada 10 Biis 09/04/2017 0,0 50,0 

Col·locació privada 10 RBS 28/04/2028 25,0 - 

Col·locació privada 10 C. Madrid 30/11/2032 70,0 - 

Col·locació privada 10 M-Stanley 30/07/2020 10,0 - 

Col·locació privada 10 Goldman 03/09/2017 0,0 30,0 

Col·locació privada 10 RBS/2 22/09/2028 30,0 - 

Préstecs del mecanisme proveïdors    5.482,9 946,4 
Proveïdors 2012 26/06/2023 2.991,0 543,8 

Proveïdors 2012/2 31/08/2024 58,9 8,7 

Proveïdors 2013 31/12/2023 698,0 116,3 

Proveïdors 2013/2 31/03/2024 1.735,0 277,6 
Préstecs del FLA i Fons Social   26.169,0 1.625,8 
FLA 2012 26/10/2023 2.872,1 478,7 

FLA 2013 19/02/2023 2.339,3 389,9 

FLA 2014 31/07/2024 5.300,3 757,2 

FLA 2015 31/01/2025 8.639,9 - 

Fons Social 2015 31/01/2025 120,3 - 

FLA 2016 31/01/2026 6.897,1   
Préstecs   3.992,1 2.147,9 
Assumits d’ens del sector públic Diversos  2.269,1 184,5 

Helaba 2006 12/04/2021 100,0 - 

Dexia 2008 27/06/2018 300,0 - 

Barclays 2009 29/03/2019 59,0 - 

BEI 2010 27/05/2035 225,0 12,5 

BEI 2014 (FGV) 13/11/2039 40,0 - 

Pastor 2010 25/07/2020 12,0 4,0 

Sabadell 2014 30/04/2019 4,4 2,2 

Sabadell 2014/2 10/06/2019 6,5 3,2 

Sabadell 2014/3 30/10/2019 2,5 1,3 

CaixaBank 2014/2 01/07/2024 67,0 9,6 

CaixaBank 2014/3 01/07/2024 61,2 8,8 

BBVA 2014 30/04/2017 0,0 4,9 

BBVA 2014/2 01/08/2018 20,0 20,0 

BBVA 2014/3 01/09/2017 0,0 12,6 

Popular 2014 11/04/2017 0,0 4,9 

Bankia 2014 28/02/2019 48,7 24,3 

Bankia 2014/2 26/03/2017 0,0 0,7 

Bankia 2014/3 10/04/2019 18,6 9,3 

Santander 2014 26/09/2019 13,3 6,7 

CT19: préstecs llarg CT 2014 2019 688,3 344,2 

BANKIA (Llarg termini CT2015) 12/11/2017 0,0 48,8 

CAJAMAR (Llarg termini CT2015) 02/06/2020 12,0 4,8 

GedJessica 2016 20/06/2030 8,5 0,0 

IVF 2016 09/08/2021 36,0 0,0 

Préstecs a curt termini 2017 - 1.440,6 
Altres deutes   1.438,3 556,6 
Operacions tresoreria   182,8 
Préstecs assumits de les universitats (IVACE) 
(IVACE a les universitats)  

Diversos 99,2 88,9 

Pla Inversions Universitats Públiques Diversos 27,0 10,2 

Liquid. negatives sistema finançament autonòmic 2031 1.312,1 91,2 

Interessos meritats no vençuts 2017 - 183,5 

Total deute financer a 31-12-2016   37.717,3 5.356,5 
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7.3.1 Deute públic 

Durant 2016, el deute públic ha disminuït a causa de l'amortització de 
1.250,0 milions d'euros de deute emès a llarg termini, entre el qual destaca 
una emissió de bons de 2006. 

7.3.2 Préstecs a llarg termini 

En 2016 els préstecs a llarg termini han tingut un increment net de 4.719,7 
milions d'euros, desglossat en augments per 7.212,2 milions d'euros i 
disminucions per 2.492,5 milions d'euros. Pel que fa als augments, la 
distribució per tipus d'operacions és la següent: 

Quadre 77. Augments de préstecs a llarg termini 

 
Augments de préstecs a llarg termini Milions d’euros 

FLA 2016 6.897,1 

Assumpció del deute del sector públic 260,1 

FLA 2015 10,5 

IVF 36,0 

Ged Jessica (FEDER)+(IDEA) 8,5 

Total 7.212,2 

Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) 2016 

L'operació creditícia es va formalitzar amb l'ICO el 21 de març de 2016, per 
un import global després de posteriors modificacions trimestrals, de fins 
a 6.968,7 milions d'euros, per a la seua amortització fins el 31 de gener de 
2026, amb dos anys de carència del principal i un tipus d'interès variable 
en funció del fons de disposició trimestral (0,842%, primer trimestre; 
0,253%, quart trimestre). La destinació del préstec es mostra en el quadre 
següent en milions d'euros: 

Quadre 78. FLA 2016 

Trams 
Adminis- 
tració 

SPI(1) 
Univer-
sitats 

FMI 
IFA 

Total 

I Venciments 3.859,4 363,7 11,2 19,9 4.254,2 

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

III Interessos 45,1 2,3 0,0 0,0 47,4 

IV Objectiu 2016 i desv. anys ant. 2.495,0 9,3 0,0 0,0 2.504,3 

Total 6.490,7 375,3 11,2 19,9 6.897,1 

(1) SPI: Sector Públic Instrumental de la Generalitat 



Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2016 

118 

El finançament del FLA 2016, per import de 6.897,1 milions d'euros, s'ha 
destinat fonamentalment al pagament de deutes de l'Administració de la 
Generalitat per 6.490,7 milions d'euros. La resta, per 406,4 milions d'euros, 
s'ha destinat al pagament de deutes del sector públic instrumental, de les 
universitats públiques, FMI i IFA. 

De l'import pagat de 406,4 milions d'euros, s'ha comptabilitzat com a 
crèdits en el balanç, la quantitat de 335,4 milions d'euros en el compte 542, 
i 41,7 milions d'euros en el compte 250. La resta, 29,3 milions d'euros, s'ha 
comptabilitzat en comptes de despeses. 

Assumpció de deute 2016 i préstec IVF 

Durant 2016, la Generalitat ha assumit deute per import de 260,1 milions 
d'euros, 224,1 dels quals corresponen a RTVV i 36,0 a EIGE (apartat 1.3.3). 

Quant al préstec de l’IVF, per 36,0 milions d’euros, cal indicar que està 
acollit a la línia de finançament que l’IVF disposa amb el Banc Europeu 
d’Inversions per a infraestructures públiques. 

GED JESSICA (FEDER) + (IDEA) 

Aquest préstec va ser subscrit per l'Administració de la Generalitat en el 
marc de la iniciativa "Joint European Support for Sustainable Investment 
in City Areas", amb el fons "GED JESSICA FIDAE SL" destinat a finançar 
projectes de desenvolupament urbà sostenibles, amb la finalitat de 
millorar l'eficiència energètica de les seus judicials de la Comunitat 
Valenciana. Aquesta iniciativa està cofinançada pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) i l'Institut per a la Diversificació i 
Estalvi de l'Energia (IDEA). 

7.3.3  Préstecs a curt termini 

El saldo a 31 de desembre de 2016 dels préstecs a curt termini que mostra 
l'apartat 4G.1 de la memòria és de 1.440,5 milions d'euros, com a resultat 
d'agregar al saldo inicial (1.424,8 milions d'euros) els augments de 
l'exercici, per 1.271,0 milions, i restar les cancel·lacions o amortitzacions, 
per 1.255,2 milions d'euros. 

No obstant això, els moviments reals per operacions creditícies de 
l'exercici són de 2.267,4 milions d'euros per augments o creacions, i de 
2.251,7 milions d'euros per cancel·lacions o anul·lacions, si bé la variació 
neta, per 15,7 milions d'euros, coincideix amb la reflectida en la memòria. 
Aquestes diferències provenen de la pràctica comptable d'imputar al 
pressupost la variació neta d'actius financers al tancament de l'exercici. 
Quant a això, s'ha observat que, igual que en exercicis anteriors, no 
s'imputa al pressupost un import de 182,8 milions d'euros que roman 
registrat en creditors no pressupostaris, tal com indiquem en l'apartat 7.8 
d'aquest apèndix. 
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En el quadre següent es mostra el desglossament dels moviments que hi 
ha hagut durant l'exercici 2016 de les operacions creditícies a curt termini 
tenint en compte l'anterior, en milions d'euros: 

Quadre 79. Préstecs a curt termini 

 

Préstecs a curt termini Saldo 
01-01-16 Augments Disminucions Saldo 

31-12-16 

Confirming (Operacions de gestió de pag.) 802,3 1.564,1 1.559,3 807,1 

Pòlisses de crèdit programes 445,4 372,1 262,7 554,8 

Préstecs programes  359,5 331,2 429,3 261,4 

Assumpció Fund. CE Ciutat de la Llum 0,4 0,0 0,4 0,0 

Total 1.607,6 2.267,4 2.251,7 1.623,3 

7.4 Imputació pressupostària 

Els augments de préstecs a llarg termini que mostra la memòria en l'estat 
del deute sumen 7.212,2 milions d'euros, mentre que en el capítol 9 del 
pressupost d'ingressos figuren drets reconeguts provinents de préstecs 
d'ens del sector públic a llarg termini per 6.952,1 milions d'euros. La 
diferència ve motivada per l'assumpció de deute d'entitats del sector 
públic valencià, per 260,1 milions d'euros. 

De la seua banda, les disminucions per amortitzacions o reemborsaments 
de préstecs a llarg termini que figuren en l'estat del deute sumen un total 
de 2.492,5 milions d'euros, mentre que en el pressupost del capítol 9 de 
despeses figuren obligacions reconegudes relatives a amortitzacions de 
préstecs per 2.497,5 milions d'euros. La diferència de 5,0 milions d'euros 
correspon a obligacions reconegudes per l'amortització de préstecs del 
Ministeri no inclosos en l'estat del deute. 

7.5 Confirming (Operacions de gestió de pagaments) 

En informes anteriors es poden consultar els antecedents sobre aquesta 
modalitat de pagaments. 

Al tancament de l'exercici 2016, les remeses de les operacions de gestió de 
pagaments (confirming) ja vençudes i amb venciment ajornat (passen de 
ser creditors pressupostaris a passius financers) van pujar a 807,1 milions 
d'euros i es troben comptabilitzades en deutes amb entitats de crèdit. A 
més, les remeses de les operacions de gestió de pagaments (confirming) 
pendents de venciment a 31 de desembre de 2016, van ser de 351,4 milions 
d'euros (72,1 milions d'euros, per pagaments a proveïdors i 279,3 milions 
d'euros per pagaments al sector públic valencià). 

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

7.6 Avals de la Generalitat 

La informació sobre els avals figura a l'apartat 4G.3 de la memòria com es 
mostra de forma resumida en el quadre següent elaborat en milions 
d'euros: 

Quadre 80. Avals de la Generalitat 

 

Entitat 
01-01-2016 31-12-2016 

Avalat  Risc viu  Avalat Risc viu 

AEROCAS 46,0 26,9 46,0 24,9 

CACSA 132,5 85,6 129,5 72,8 

CIEGSA 75,0 75,0 75,0 70,7 

EIGE 62,0 61,0 62,0 52,7 

EPSAR 380,0 278,6 380,0 258,1 

Fira de Mostres Internacional València 262,0 200,4 262,0 187,3 

FGV 640,7 468,3 640,7 430,1 

Institució Firal Alacantina 14,9 9,7 14,4 8,2 

RTVV 257,5 227,5 0,0 0,0 

SPTCV 93,4 66,6 40,0 8,9 

J.C. Us. Vinalopó, l'Alacantí i CAMB. 1,0 0,2 0,0 0,0 

VAERSA 19,8 11,9 19,8 7,9 

CulturArts 15,0 2,1 0,0 0,0 

Societat Garantia Recíproca CV 367,3 311,7 309,3 275,2 

Total 2.367,0 1.825,6 1.978,8 1.396,8 

Al tancament de l'exercici 2016 el risc viu per operacions avalades puja a 
1.396,8 milions d'euros. El sector públic autonòmic concentra el 84,4% del 
total avalat. 
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Les cancel·lacions d'avals han pujat a 388,2 milions d'euros; 257,5 dels 
quals corresponen a l'assumpció de deute de RTVV i 8,3 a fallits. D'aquest 
últim import, 0,5 milions d'euros es deuen a dues operacions 
d'endeutament d'IFA i la resta, per 7,8 milions d'euros, a la part refiançada 
per la Generalitat del contracte subscrit amb la Societat de Garantia 
Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR). 

7.7 Operacions d'intercanvi financer 

Les operacions d'intercanvi financer tenen per objecte cobrir les 
diferències produïdes en el risc de tipus de canvi de divises en les 
operacions en moneda estrangera i dels tipus d'interès. En l'apartat 4H de 
la memòria s'inclou la informació relativa a aquestes operacions. El seu 
resultat global ha sigut negatiu per 25,1 milions d'euros, una major 
despesa financera que ha sigut comptabilitzada en el capítol 3 del 
pressupost i en el compte del resultat economicopatrimonial. 

7.8  Operacions de tresoreria a curt termini 

Les operacions de tresoreria a curt termini són aquelles que es formalitzen 
amb entitats de crèdit a termini igual o inferior a un any, i que tenen per 
objecte el finançament dels dèficits transitoris produïts en la tresoreria. Al 
tancament de 2016, mostren un saldo de 182,8 milions d'euros, que es 
troba comptabilitzat en el compte 520, "Deutes a curt termini amb entitats 
de crèdit" del balanç, amb un desglossament detallat en l'apartat 4I.1 de 
la memòria. Quant a això, es recomana revisar l'origen i l’aplicació 
d'aquest saldo, en relació amb el que estableix l'article 37 de la Llei 
11/2015, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

II. CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT 
  



Contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2016 

123 

1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2017 (PAA2017), ha fiscalitzat el compliment de la 
legalitat vigent en matèria de contractació per part de l’Administració de 
la Generalitat durant l’exercici 2016. 

L’esmentat PAA2017 inclou també realitzar una auditoria financera del 
Compte de l’Administració de l’exercici 2016, i per això és recomanable la 
lectura conjunta dels informes resultants de les dues fiscalitzacions, tant 
del present sobre l’àrea de contractació com del relatiu a l’auditoria 
financera. 

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

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ 

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

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

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

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre la legalitat de les operacions de contractació efectuades per 
l’Administració de la Generalitat en l’exercici de 2016 basada en la 
fiscalització realitzada. Amb aquesta finalitat, hem dut a terme el nostre 
treball d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de les institucions 
públiques de control extern i amb les normes tècniques de fiscalització 
aprovades pel consell de la sindicatura recollides en el Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests principis exigeixen que 
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complim els requeriments d’ètica, així com que planifiquem i executem 
la fiscalització per tal d’obtenir una seguretat raonable que la gestió de 
l’activitat contractual ha sigut conforme, en els seus aspectes significatius, 
amb la normativa aplicable. 

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

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió sobre el 
compliment de la legalitat en l’activitat contractual. 

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2016 s’han posat de 
manifest els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació (els números d’expedients són els 
detallats en el quadre 3 de l’apèndix 2 d’aquest Informe): 

a) Pel que fa a les obligacions legals de comunicació de dades sobre els 
contractes formalitzats/efectuats durant 2016, hem observat el 
següent: 

- En el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat (ROCG). 
Segons la informació obtinguda del ROCG, només un 19,3% de 
les comunicacions s’ha realitzat dins el termini de quinze dies 
establit per l’Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública. La major part de les 
comunicacions, el 63,2%, s’ha fet en el segment de 16 a 90 dies, 
i la resta, el 17,5%, amb posterioritat a aquesta data. Com en 
exercicis anteriors, les proves realitzades han posat de manifest 
que els centres gestors no comuniquen a l’esmentat Registre 
tots els contractes menors susceptibles d’inscripció. 

- A la Sindicatura de Comptes. No s’han complit les obligacions 
d’informació que estableix l’article 4 de la Instrucció aprovada 
mitjançant l’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de 
14 de gener de 2016, relatives als contractes que superen els 
llindars assenyalats en l’article 29 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP). En concret, de la mostra 
revisada en la present fiscalització, no s’han comunicat els 
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expedients següents: 1, 2, 7, 10, 11, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 
28, 30, 32, 36, 37 i 38. 

b) En determinats expedients no consta una justificació documental 
adequada sobre l’elecció dels criteris que es consideraran per 
adjudicar els contractes —requerida per l’article 109.4 del TRLCSP— 
ni sobre la ponderació que se’ls dóna, en perjudici dels principis de 
transparència i objectivitat que exigeix l’article 1 d’aquesta Llei. 
(Expedients 8, 10, 11, 14, 20, 27, 28, 29, 33, 34 i 39). 

c) Els criteris triats i la seua ponderació no s’indiquen en els anuncis de 
licitació de tots els diaris oficials, tal com requereix l’article 150.5 del 
TRLCSP. (Expedients 10, 11, 15, 16, 19, 27, 28, 29, 33, 36 i 37). 

d) Els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) no 
estableixen les fórmules per a quantificar alguns dels criteris 
avaluables de forma automàtica, tal com requereix l’article 150.2 del 
TRLCSP. (Expedients 26 i 30). 

e) Els criteris de valoració quantificables mitjançant judicis de valor que 
inclouen els PCAP són indeterminats, i són els informes tècnics els 
que valoren aquests criteris i on s’especifiquen els aspectes 
analitzats i la seua puntuació. Aquesta informació hauria de figurar 
en els PCAP per donar adequat compliment a l’article 150 del TRLCSP. 
(Expedients 25, 28 i 29). 

f) Les fórmules previstes en els PCAP no donen una preponderància 
efectiva als criteris avaluables de forma automàtica respecte als 
quals la seua quantificació depèn d’un judici de valor, sense que 
s’haja constituït en aquests casos el comitè d’experts que requereix 
l’article 150 del TRLCSP. (Expedients 10, 11, 14, 20, 25, 33, 34, 36 i 37). 

g) Els PCAP estableixen que durant la vigència dels contractes no es 
revisaran els preus per haver-se estimat el possible increment en el 
pressupost de licitació. No obstant això, el sistema establit inclou 
implícitament una revisió, ja que el preu s’incrementa cada any i no 
s’acompleixen els requeriments de procedència, límits i sistema que 
estableix l’article 89 del TRLCSP. (Expedients 36 i 37). 

h) La revisió d’una mostra d’expedients tramitats per urgència ha posat 
de manifest que, en determinats casos, les declaracions d’urgència 
no estan degudament motivades segons requereix l’article 112.1 del 
TRLCSP, ja que al·ludeixen a raons de caràcter general sense 
concretar les específiques que aconsellen accelerar la tramitació. 
(Expedients 3, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 32 i 33). A més, l’execució del núm. 
26 es va iniciar superant el termini de quinze dies des de la 
formalització del contracte, contravenint l’apartat c) de l’article 
abans esmentat. 
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i) De la seua part, en la mostra d’expedients tramitats per emergència 
s’ha observat que en tres casos (expedients 1, 2 i 38) les declaracions 
d’emergència no estan adequadament justificades i podrien haver-
se tramitat pel procediment ordinari o l’urgent. En l’expedient núm. 
9 no consta l’acord de l’òrgan de contractació que preveu l’article 
113.1.a) del TRLCSP, per la qual cosa no hem pogut verificar si 
concorren les circumstàncies requerides per aplicar aquest règim 
excepcional, ni tampoc si s’ha complit el termini d’inici previst en la 
lletra e) d’aquest article. En cap dels quatre expedients esmentats 
consten els tràmits requerits per la lletra d) de l’esmentat article. 
Finalment, els contractes dels expedients números 1, 2 i 9 
estableixen que, en haver-se tramitat per emergència, no pertoca 
constituir garantia definitiva, però al respecte l’article 95.1 del 
TRLCSP requereix a l’òrgan de contractació que justifique 
adequadament en els plecs els motius pels quals s’eximeix 
l’adjudicatari de complir aquesta obligació.  

j) Dos dels contractes revisats (expedients 19 i 25) incorren en la causa 
de nul·litat administrativa prevista en l’article 32.b) del TRLCSP, ja 
que l’adjudicatari no ha acreditat adequadament la solvència 
econòmica exigida en els PCAP. En altres casos no hem pogut 
verificar si existien o no causes de nul·litat contractual pel fet que en 
els expedients no constava la documentació de l’adjudicatari 
(expedients 1 i 2) o la justificació de la pòlissa d’assegurança 
requerida (expedients 36 i 37). 

k) En la revisió dels contractes menors d’una mostra de cinc 
conselleries i quatre hospitals hem observat, amb caràcter general, 
una insuficient justificació sobre la necessitat i idoneïtat de l’objecte 
del contracte (article 22 del TRLCSP). Així mateix, s’han efectuat 
diverses contractacions de serveis i subministraments la tramitació 
de les quals com a contractes menors ha incomplit el que disposa 
l’article 86.2 del TRLCSP, puix que s’ha fraccionat l’objecte 
contractual i eludit així els requisits de publicitat o els relatius al 
procediment d’adjudicació que hi corresponguen. També hem 
observat que no sempre s’acredita en els expedients la sol·licitud de 
tres pressupostos en els supòsits requerits per la Llei 5/2013 de la 
Generalitat, ni la comunicació al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat prevista per l’Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública. 

 D’altra banda, i tal com hem manifestat en informes anteriors, les 
adquisicions de farmàcia i productes sanitaris es tramiten, en un 
volum important, com a contractes menors, mitjançant el sistema 
de caixes fixes. Així mateix s’hi observen adquisicions de 
medicaments mitjançant compres directes, incomplint en aquests 
casos la normativa aplicable, tant de contractació com de caixes 
fixes. Especialment important és la infracció del principi de 
publicitat, ja que gran part d’aquestes compres es realitza mitjançant 
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el fraccionament indegut de l’objecte dels contractes, incomplint 
l’article 86.2 del TRLCSP, amb independència que l’apartat 3 de 
l’article admeta la possibilitat de la divisió en lots sota determinades 
condicions. Les compres de medicaments i material sanitari han de 
ser objecte d’una gestió contractual ordinària pel que fa a la 
publicitat, procediments i formes d’adjudicació. 

l) Els pagaments de les factures dels contractes revisats es realitzen, en 
un percentatge important, amb posterioritat al termini establit en el 
TRLCSP. La informació publicada en el portal web de l’IGG posa de 
manifest que el període mitjà de pagament a proveïdors durant 2016 
ha superat el termini màxim que preveu la normativa de morositat. 

m) Es produeixen retards significatius en la confecció de les liquidacions 
anuals en tots els contractes de concessió d’assistències sanitàries 
integrals, i no consten en els expedients les causes i la imputabilitat 
de les demores. 

 En fase d’al·legacions, la Conselleria de Sanitat ha informat sobre les 
raons dels retards en la confecció de les liquidacions anuals. També 
ha comunicat la seua estimació sobre la possible aprovació de les 
liquidacions pendents. Així, per una part indica que abans que acabe 
l’exercici de 2017, s’haurien aprovat les liquidacions del contracte 
86/2003 (Alzira) dels exercicis 2013, 2014 i 2015. I de l’altra, que al llarg 
de 2018 s’aprovaran les liquidacions de la resta de concessions, com 
a mínim fins a les corresponents a l’exercici de 2014. 

n) El passiu del balanç a curt termini, a 31 de desembre de 2016, mostra, 
dins dels creditors pressupostaris, el compte 409, “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar a pressupost” amb un total de 927,2 
milions d’euros, 431,3 dels quals corresponen en la seua major part 
a factures imputables als capítols 2 i 6, principalment de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (d’ara en avant, 
Conselleria de Sanitat). Aquestes factures representen, en un volum 
important, operacions que s’han realitzat sense consignació 
pressupostària i, per tant, la tramitació d’expedients de contractació 
no s’ajusta a les prescripcions del TRLCSP. 

 D’altra banda, dins dels creditors no pressupostaris del passiu del 
balanç a 31 de desembre de 2016, figura el compte 411, “Creditors per 
periodificació de despeses pressupostàries” amb un total de 829,7 
milions d’euros. D’aquests, 114,5 milions d’euros corresponen a la 
facturació de farmàcia del mes de desembre de 2016, i 117,9 milions 
d’euros a altres factures de proveïdors de l’exercici 2016 i anteriors 
que han sigut registrades en el Registre Unificat de Factures (RUF) 
amb posterioritat a l’1 de gener de 2017. En el compte 411 s’inclouen 
també 95,8 milions d’euros de despeses provinents d’operacions 
subjectes a contractació en exercicis anteriors, periodificats per a 
exercicis següents per acords del Consell, i 128,6 milions d’euros de 
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despeses derivades de contractes de modalitat de pagament total o 
ajornat de preu. 

 En l’informe sobre el Compte de l’Administració de l’exercici 2016, 
aquesta Sindicatura presenta una anàlisi més detallada sobre els 
comptes 409 i 411 del balanç, així com de la liquidació pressupostària 
dels capítols 2 i 6 i, per tant, de les conclusions sobre el contingut i 
aspectes comptables d’aquests elements dels comptes anuals. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte pels fets descrits en l’apartat 4, “Fonaments 
de l’opinió amb excepcions”, l’activitat contractual desenvolupada per 
l’Administració de la Generalitat durant l’exercici 2016 és conforme, en els 
aspectes significatius, amb la normativa aplicable. 

6. ALTRES QÜESTIONS QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ 

Cridem l’atenció sobre els següents aspectes de la contractació de 
l’Administració de la Generalitat: 

a) L’activitat contractual comporta la tramitació d’expedients 
d’adquisició de béns, subministraments i serveis, la imputació 
pressupostària dels quals es mostra en els capítols 2, “Despeses de 
funcionament” i 6, “Inversions reals”. Tot i que el pressupost inicial 
de 2016 dels capítols 2 i 6 és similar a l’inicial de 2015, és 
significativament inferior al definitiu d’aquest any, fet que manifesta 
la infrapressupostació inicial dels crèdits necessaris a les necessitats 
reals, tal com hem indicat en tots els informes anteriors d’aquesta 
Sindicatura. És especialment significativa en la Conselleria de 
Sanitat, els centres de la qual no disposen, amb caràcter general, de 
crèdits pressupostaris suficients per atendre la seua activitat 
ordinària. 

 Durant 2016, en els esmentats capítols 2 i 6 de despeses s’han 
practicat modificacions pressupostàries que han augmentat els 
crèdits inicials en un 15,5%. Després de les modificacions, el 
pressupost definitiu d’aquests capítols se situa en 4.095,6 milions 
d’euros, un 17,3% inferior al del 2015, i que representa el 21,7% del 
total del Compte de l’Administració. L’anàlisi dels expedients de 
modificacions pressupostàries i, per tant, de les conclusions sobre la 
seua tramitació i comptabilització, la realitza aquesta Sindicatura en 
l’informe sobre el Compte de l’Administració de l’exercici 2016. 

b) Durant 2016 s’han formalitzat menys contractes (857) que el 2015 
(952), però per un import total major (595,6 milions d’euros en 2016 
enfront de 419,9 milions d’euros el 2015). Per tipus de contracte, els 
de subministraments representen el 52,2% del total formalitzat, els 
de serveis el 38,6% i els d’obres el 9,2% restant. Quant a la 
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contractació per conselleries, la de Sanitat representa el volum més 
important amb el 54,3% del total, seguida de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (d’ara en avant, Conselleria 
d’Educació) amb el 20,8%. Atenent els procediments d’adjudicació, 
s’observa que l’obert representa el 45,8% de l’import total formalitzat 
en 2016, i el negociat el 6,5%; el restant 47,7% correspon a la categoria 
d’”Altres contractes” en què destaquen els derivats d’acords marc, 
que han augmentat de 100 milions d’euros el 2015 a 290,1 milions 
d’euros en 2016. 

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

7. RECOMANACIONS 

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

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

a.1) El pressupost inicial ha de contenir la consignació de crèdits 
suficient i adequada de totes les despeses previsibles i 
ineludibles, calculats de forma realista. En particular, s’ha de 
dotar a la Conselleria de Sanitat dels crèdits que s’ajusten a la 
realitat prevista, de manera que els responsables dels diferents 
centres disposen d’una eina fonamental per a la gestió 
econòmica, la utilitat de la qual està actualment desvirtuada 
pels desfasaments existents, que dificulten l’aplicació dels 
principis de legalitat, economia, eficiència i eficàcia. 

a.2) Els documents del procediment de contractació publicats en el 
perfil de contractant (ubicat a la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic) haurien de signar-se electrònicament a fi de 
reunir els requisits establits en la disposició addicional 16.f) del 
TRLCSP. 

a.3) Pel que fa als contractes menors: 

- Reduir el seu volum, i en particular les adquisicions 
realitzades per compra directa, sobretot de productes 
farmacèutics, i tramitar els corresponents expedients de 
contractació per a donar un adequat compliment al 
TRLCSP. 
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- Millorar els procediments dels centres en relació amb 
l’adequat registre, control i seguiment d’aquest tipus de 
contractes, i implantar a aquest efecte una aplicació 
informàtica que registre correlativament tots els 
expedients tramitats com a contractes menors. 

a.4) Els òrgans de contractació de les conselleries han d’adoptar les 
mesures adequades perquè la comunicació de les dades dels 
contractes al ROCG i a la Sindicatura de Comptes siga completa 
i adequada en temps i forma. 

a.5) Cal millorar el contingut dels PCAP, i establir les fórmules 
concretes que s’han d’utilitzar per a valorar els criteris 
avaluables de forma automàtica, principalment del preu, així 
com els aspectes per valorar en els criteris quantificables 
mitjançant judicis de valor. 

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

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

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

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

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

a.11) Els expedients de contractació han de contenir tota la 
documentació requerida i necessària per a la seua adequada 
tramitació i control, i especialment els informes de fiscalització 
en les diferents fases de la tramitació. 
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a.12) La Llei 15/2010 estableix per a les societats l’obligació de 
publicar en la memòria dels comptes anuals la informació sobre 
els terminis de pagament a proveïdors, qüestió que ha sigut 
desenvolupada per les resolucions de l’ICAC de 29 de desembre 
de 2010 i 29 de gener de 2016. Si bé aquesta disposició no és 
obligatòria per a les administracions públiques subjectes al 
PGCP, es recomana aplicar-la en la memòria del Compte de 
l’Administració. 

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

a.14) L’acte formal i positiu de conformitat de la prestació 
contractual que consta en els expedients ha d’estar emparat en 
tots els casos per la documentació que acredite la verificació 
física del subministrament o servei per part del funcionari o 
tècnic, tal com requereix l’ article 72.1.g) del Reglament General 
de Contractació (RGC). 

b) Les següents recomanacions deriven de la present fiscalització: 

b.1) Adoptar les mesures de gestió adequades que eviten la recepció 
de béns o prestació de serveis sense empara contractual i la 
seua consegüent tramitació d’expedients d’enriquiment injust. 

b.2) Els informes d’exclusivitat de proveïdors han de contenir una 
justificació adequada que permeta, si és el cas, emparar el 
procediment negociat. 

b.3) Justificar en l’expedient les causes dels retards en l’inici de 
l’execució del contracte. 
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APÈNDIX 1.  NORMATIVA D’APLICACIÓ 

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

General/pressupostària 

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

- Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon 
Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

- Llei de la Generalitat 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos per 
a l’exercici 2016 (LPG2016). 

- Llei de la Generalitat 10/2015, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, 
Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat. 

- Decret 56/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el Codi de Bon Govern 
de la Generalitat. 

Comptabilitat 

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

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

Contractació 

- Directives 2014/24/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública i adjudicació de contractes de concessió, 
respectivament. 

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

- Articles 253 a 260, els dos inclosos, del TRLCAP, aprovats pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, sobre fonts de finançament i 
ordre jurisdiccional competent, en relació amb el contracte de 
concessió d’obres públiques. 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i 
Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic. 
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- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificada 
per la Llei 15/2010 de 5 de juliol. 

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

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

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

- Ordre 11/2013, de 17 de juny, per la qual es dicten les normes de 
funcionament i comunicació de dades al ROCG. 

- Ordre HAP/2846/2015, de 29 de desembre, per la qual es fan públics 
els límits dels diferents tipus de contractes a partir d’1 de gener del 
2016. 

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

L’Administració de la Generalitat Valenciana té la consideració 
d’Administració Pública als efectes del TRLCSP, estant plenament sotmesa 
a aquesta Llei. 
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APÈNDIX 2. INFORMACIÓ ADDICIONAL I OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN 
L’OPINIÓ 

1. Subministrament d’informació contractual 

1.1 Registre Oficial de Contractes de la Generalitat 

Les obligacions legals de subministrament d’informació relativa a 
l’activitat contractual contingudes en l’article 333 del TRLCSP, pel que fa 
al Registre de Contractes del Sector Públic, han sigut desenvolupades en 
la Generalitat mitjançant el Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern 
Valencià, pel qual es va crear el Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat (ROCG), i l’Ordre 11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es dicten les normes de 
funcionament i comunicació de dades al dit Registre. Les dades dels 
contractes que s’han de comunicar per a inscriure’ls en el ROCG figuren 
detalladament en l’annex de l’Ordre 11/2013. 

Aquesta Sindicatura ha utilitzat la base de dades del ROCG per a obtenir 
informació sobre la contractació de l’exercici 2016 i seleccionar la mostra 
d’expedients que cal fiscalitzar. També s’ha sol·licitat a cada conselleria 
les dades corresponents a la contractació efectuada en l’exercici, a fi de 
contrastar-ne el grau de compliment amb la normativa relativa al ROCG i 
verificar la coherència de les dades entre ambdues fons d’informació. 

No s’han inclòs en la fiscalització els contractes executats pels ens públics 
que tenen la consideració de mitjà propi de l’Administració, les dades dels 
quals no es comuniquen al ROCG per tractar-se de negocis i contractes 
exclosos del TRLCSP. Segons la informació obtinguda de les conselleries, 
durant 2016 s’han executat 66 contractes d’aquest tipus per un import de 
74,4 milions d’euros. 

1.2 Sindicatura de Comptes 

Mitjançant Acord de 14 de gener de 2016 del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, es va aprovar la Instrucció relativa al subministrament 
d’informació sobre la contractació de les entitats del sector públic 
valencià, que regula les corresponents a les relacions anuals i als 
contractes de l’article 29 del TRLCSP. 

2. Contractes formalitzats en l’exercici 2016 

De la informació obtinguda del ROCG a la data de 26 de maig de 2017 es 
desprén que els òrgans de l’Administració havien comunicat la 
formalització durant 2016 de 857 contractes no menors, per un import de 
595,6 milions d’euros. La distribució d’aquests contractes per tipus i 
conselleries gestores es mostra en el quadre següent, en milions d’euros. 
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Quadre 1. Contractació per conselleries i tipus 

Conselleria 
Obres Serveis Subministraments Altres  Totals 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import 

Presidència  0 0 22 6,2 13 1,0 0 0 35 7,2 

Hisenda… 3 0,8 32 3,2 32 2,0 0 0 67 6,0 

Justícia… 0 0 7 20,2 5 0,5 0 0 12 20,7 

Habitatge… 22 27,7 44 11,2 5 2,5 0 0 71 41,4 

Educació... 11 17,1 58 106,4 4 0,2 0 0 73 123,7 

Sanitat… 23 7,0 115 18,1 364 298,1 4 0 506 323,2 

Economia… 0 0 13 1,6 5 0,2 0 0 18 1,8 

Agricultura… 1 0,1 20 2,7 6 1,9 0 0 27 4,7 

Igualtat… 8 1,8 24 59,6 4 4,1 0 0 36 65,5 

Transparència… 0 0 9 0,8 3 0,6 0 0 12 1,4 

Total 2016 68 54,5 344 230,0 441 311,1 4 0 857 595,6 

% sobre total  7,9% 9,2% 40,1% 38,6 % 51,5% 52,2% 0,5% 0,0%   

La classificació dels contractes atenent la modalitat d’adjudicació es 
mostra en el quadre següent: 

Quadre 2. Contractació per conselleries i procediments 

Conselleria 
Obert Negociat Altres (1) Totals 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import 

Presidència 9 2,4 7 0,8 19 4,0 35 7,2 

Hisenda…. 43 2,4 10 1,3 14 2,3 67 6,0 

Justícia… 7 7,5 2 0,1 3 13,1 12 20,7 

Habitatge… 55 37,5 9 2,1 7 1,6 71 41,2 

Educació… 66 119,4 2 0,1 5 4,3 73 123,8 

Sanitat… 253 41,2 168 27,3 85 254,6 506 323,1 

Economia… 7 0,4 3 0,2 8 1,3 18 1,9 

Agricultura… 15 1,8 7 0,9 5 2,0 27 4,7 

Igualtat… 26 59,7 1 0,2 9 5,7 36 65,6 

Transparència… 2 0,2 0 0,0 10 1,2 12 1,4 

Total 2016 483 272,5 209 33,0 165 290,1 857 595,6 

% sobre total 56,4% 45,8% 25,1% 6,5% 18,6% 47,7%   

(1)  Restringit, emergències, derivats d’acords marc, diàleg competitiu  

La columna “Altres” comprén 284,4 milions d’euros d’adjudicacions 
basades en un acord marc i 5,7 milions d’euros d’expedients tramitats per 
emergència. 



Contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2016 

136 

3. Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar la tramitació adequada de la contractació efectuada per 
l’Administració en l’exercici 2016, s’han revisat les mostres d’expedients 
que es comenten en els apartats següents. 

3.1 Contractes no menors formalitzats durant 2016 

Dels contractes comunicats al ROCG, el resum dels quals figura en el 
quadre 3, s’ha seleccionat la mostra que es detalla en el quadre següent, 
que representa el 38,4% de l’import total formalitzat. 

Quadre 3. Mostra de contractes revisats 

Núm. Conselleria Objecte Cap. Tipus Mod. Import 

1 Presidència Servei d’avions per l’extinció d’incendis 
forestals 2 Serv. E 1,3 

2 Presidència Servei d’avions per l’extinció d’incendis 
forestals 2 Serv. E 0,8 

3 Presidència 
Accions de comunicació, campanyes, publicitat 
i promoció de la Generalitat en mitjans de 
comunicació 

2 Serv. O 1,9 

4 Hisenda Estudi i anàlisi dels models de finançament 
autonòmic 2 Serv. NSP 0,2 

5 Hisenda Acord Marc per al subministrament de paper i 
material d’oficina. Lot 2 2 Subm. O 0 

6 Hisenda Acord Marc per al subministrament de paper i 
material d’oficina. Lot 1 2 Subm. O 0 

7 Justícia Acord Marc serveis postals i paqueteria 2 Serv.  AM 10,9 

8 Justícia Manteniment de seus judicials 2 Serv.  O 1,1 

9 Justícia Vigilància edificis òrgans judicials 2 Serv. E 2,2 

10 Habitatge Obra CEIP núm. 5 Regina Violant. Almassora. 6 Obra O 5,2 

11 Habitatge Reparació d’immobles del parc públic de la 
Generalitat (zona 4) 6 Obra  O 1,2 

12 Habitatge Productes de transports emesos per la Fàbrica 
Nacional de Moneda i Timbre 2 Subm.  NSP 1,9 

13 Habitatge Obras de reparació del dic de recer de Port 
Blanc, Calp (Alacant) 6 Obra E 0,6 

14 Habitatge Funcionament i manteniment del Centre de 
Gestió i Seguretat Viària 6 Serv.  O 3,9 

15 Educació Adequació/ampliació CEIP Severí Torres de 
Castelló de la Ribera (València) 6 Obra O 3,9 

16 Educació Adequació/ampliació Centre IES Azorín a 
Petrer (Alicante).  6 Obra O 5,4 

17 Educació Neteja dels centres docents públics, lots 2, 3, 8 
i 17 2 Serv.  O 17,3 

18 Educació Neteja dels centres docents públics, lots 9, 12, 
13, 24 i 25 2 Serv.  O 18,1 

19 Educació 
Informació sobre Museu de Sagunt, Antiquari 
del Castell i Museu de la Impremta i Arts 
Gràfiques. 

2 Serv.  O 0,2 

20 Sanitat Reforma i ampliació del C. S. Cocentaina. 6 Obra O 1,2 

21 Sanitat Subministraments de productes hemoderivats 2 Subm.  NSP 6,1 
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Núm. Conselleria Objecte Cap. Tipus Mod. Import 

22 Sanitat Material per diverses tècniques analítiques 2 Subm.  O 6,4 

23 Hospital Clínic Manteniment d’equips de fibra òptica 2 Serv. NSP 0,5 

24 Hospital Clínic Manteniment de l’accelerador 2 Serv. NSP 0,2 

25 Hospital Clínic Adequació de la sala de maternitat 6 Obra  NSP 0,2 

26 Hospital Sant 
Joan d’Alacant 

Arrendament amb opció a compra de 
l’actualització de l’equip de rajos de la sala 
d’hemodinàmica 

6, 2, 3 Subm.  NSP 0,8 

27 Hospital Sant 
Joan d’Alacant 

Arrendament amb opció a compra d’un equip 
PET-TAC 6, 2, 3 Subm.  O 2,4 

28 Sanitat Contracte basat en l’Acord Marc per al 
subministrament de medicaments antivirals 2 Subm.  AM 67,1 

29 Sanitat Contracte basat en l’Acord Marc per al 
subministrament de medicaments eritopoesi 2 Subm.  AM 14,6 

30 Sanitat Contracte basat en l’Acord Marc per al 
subministrament de guants, xeringues i agulles 2 Subm.  AM 4,8 

31 Sanitat 
Contracte basat en l’Acord Marc per al 
subministrament de medicaments 
immunosupressors 

2 Subm.  AM 30,5 

32 Sanitat Subministrament de vacuna meningococ-C 
programa de vacunació sistemàtica infantil 2 Subm.  NSP 2,3 

33 Hospital Sant 
Joan d’Alacant 

Arrendament amb opció a compra de vuit 
sistemes d’anestèsia 

6, 2,  
3 Subm.  O 0,6 

34 Economia 
Model macroeconomètric per a la descripció 
del comportament cíclic de l’economia de la 
Comunitat Valenciana 

2 Serv.  O 0,1 

35 Agricultura Subministrament de productes fitosanitaris 
per a la campanya contra el Chilo Suppressalis.  2 Subm.  NSP 0,4 

36 Igualtat 
Servei de gestió integral de la residència i 
centre de dia per a persones grans dependents 
el Pinar de Castelló 

2 Serv.  O 7,7 

37 Igualtat 
Servei de gestió integral de la residència per a 
persones grans dependents i centre de dia de 
l’Alcúdia de Crespins 

2 Serv.  O 6,2 

38 Igualtat 
Servei de neteja, bugaderia i manteniment en 
la residència de persones grans dependents i 
Centre de Dia de Borriana (Castelló) 

2 Serv.  E 0,8 

39 Transparència 
Publicitat institucional i pla de mitjans per al 
programa “Palaus transparents” i 
subministrament de plaques i material imprés 

2 Serv.  O 0,2 

O: obert; AM: contracte derivat d’acord marc, E: emergència; NSP: negociat sense publicitat; Serv.: 
serveis; Subm.: subministraments. 

L’abast de la fiscalització dels contractes, per tipus i sistemes 
d’adjudicació, es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 4. Contractes fiscalitzats per tipus i sistemes 

Per tipus/ per sistemes 
 

Formalitzats Fiscalitzats 

Nombre Import  Nombre Import  

Obres 68 54,5 7 17,70 

Subministraments 441 311,1 14 137,80 

Serveis 344 230,0 18 73,40 

Altres 4 0,0 0 0 

Total per tipus 857 595,6 39 228,9 

Obert 483 272,5 20 82,8 

Procediment negociat 209 33,0 9 12,5 

Acord marc i emergència 165 290,1 10 133,6 

Total per sistemes 857 595,6 39 228,9 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació 
dels contractes s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i la 
comptabilització adequada de la despesa. S’ha fet especial èmfasi en 
l’anàlisi dels criteris d’adjudicació, la baremació i valoració en els 
procediments d’adjudicació que ho requerisquen, i en la justificació i 
motivació de les declaracions d’urgència, atés que representen una 
tramitació especial segons estableix el TRLCSP. 

3.2 Contractes menors formalitzats durant 2016 

Abast de la fiscalització 

La contractació menor està regulada per les disposicions aplicables del 
TRLCSP, així com per les dues normes autonòmiques següents: 

- L’Ordre 11/2013, que disposa l’obligació de comunicar al ROCG els 
contractes d’obres i de concessió d’obres d’imports iguals o superiors 
a 9.000 euros i de la resta de contractes iguals o superiors a 3.000 
euros. 

- La Llei 5/2013, que estableix l’obligació de sol·licitar tres pressupostos 
per als contractes menors d’obres d’import igual o superior a 30.000 
euros i per a tota la resta d’import igual o superior a 6.000 euros, i 
d’adjudicar-los al de menor preu. 
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Els objectius de la revisió dels contractes menors han sigut: 

a) Verificar que els òrgans de contractació han complit en temps i 
forma les obligacions d’informació al ROCG pel que fa als contractes 
menors susceptibles de comunicació. 

b) Comprovar que la preparació i adjudicació dels contractes menors 
s’ha realitzat d’acord amb les normes aplicables del TRLCSP, 
especialment els articles 22, 23, 111, i 138.3. 

c) Analitzar els indicis de possible fraccionament indegut dels 
contractes. 

Com en exercicis anteriors, les proves sobre contractes menors s’han 
realitzat en una mostra de centres gestors, que han sigut els tres hospitals 
dependents de la Conselleria de Sanitat i les cinc conselleries que es 
detallen tot seguit. 

Hospitals 

- Hospital Clínic de València 

- Hospital Sant Joan d’Alacant 

- Hospital d’Alcoi 

Conselleries 

- Presidència 

- Educació, Investigació, Cultura i Esport 

- Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

- Igualtat i Polítiques Inclusives 

- Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 

Informació sobre els contractes menors 

Tal com s’ha indicat anteriorment, els òrgans de contractació de 
l’Administració de la Generalitat estan obligats a comunicar al ROCG les 
dades dels contractes menors que superen determinats imports. En 
aquest sentit, i d’acord amb l’extracció de dades del dit Registre realitzada 
per aquesta Sindicatura el dia 26 de maig de 2017, les conselleries havien 
comunicat un total de 4.433 contractes menors formalitzats durant 2016 
per un total de 51,9 milions d’euros, amb el detall següent: 
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Quadre 5. Contractes menors comunicats al ROCG 

Conselleria 
Obres Serveis Subm. Altres  Totals 

Nre. Imp Nre. Imp Nre. Imp Nre. Imp Nre. Imp 

Presidència 2 0,1 82 0,7 35 0,3 0 0,0 119 1,1 

Hisenda 7 0,2 46 0,5 33 0,4 2 0,0 88 1,1 

Justícia 20 0,4 17 0,2 15 0,1 0 0,0 52 0,7 

Habitatge 6 0,1 68 0,9 11 0,1 3 0,1 88 1,2 

Educació 146 5,4 140 1,1 39 0,3 2 0,0 327 6,8 

Sanitat 120 3,7 330 3,1 2.672 25,4 0 0,0 3.122 32,2 

Economia 0 0,0 27 0,3 10 0,1 1 0,0 38 0,4 

Agricultura 21 0,6 167 2,2 51 0,5 0 0,0 239 3,3 

Igualtat 52 2,0 119 1,3 165 1,5 0 0,0 336 4,8 

Transparència 0 0,0 18 0,2 6 0,1 0 0,0 24 0,3 

Total  374 12,5 1.014 10,5 3.037 28,8 8 0,1 4.433 51,9 

Igual com en exercicis anteriors, la conselleria amb major volum de 
contractació menor, segons les dades del ROCG, és la de Sanitat, que ha 
comunicat 3.122 contractes (el 70,4% del total) per un import de 32,2 
milions d’euros (el 62% del total). Les conselleries següents en importància 
són les d’Educació i Igualtat, amb 6,8 milions d’euros i 4,8 milions d’euros, 
respectivament. 

No obstant això, les dades que figuren en el ROCG no són completes, 
perquè les proves realitzades han posat de manifest que els centres 
gestors no comuniquen al dit Registre tots els contractes menors 
susceptibles d’inscripció. 

3.3 Contractes formalitzats en exercicis anteriors 

S’ha fet el seguiment de l’evolució durant 2016 d’aquells contractes 
fiscalitzats en exercicis anteriors que en l’informe de 2015 apareixien amb 
excepcions relatives a possibles causes de nul·litat. A més, en el cas dels 
contractes de concessió d’assistències sanitàries, s’han actualitzat les 
dades relatives al compliment de l’obligació de presentar liquidacions 
anuals d’acord amb el que s’estipula en els contractes i en els plecs. 

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

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que s’han descrit 
en l’apartat 4 “Fonaments de l’opinió amb excepcions” de l’Informe. A 
més, en els apartats següents es comenten altres aspectes i observacions 
derivats de la revisió de la contractació, i que en el seu cas també hauran 
de tenir en compte els responsables de l’Administració de la Generalitat. 
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4.1  Contractes formalitzats en 2016 

Es comenten tot seguit altres observacions relatives als contractes revisats 
que es detallen en el quadre 5, que han de ser llegides juntament amb les 
excepcions descrites en l’apartat 4 de l’Informe. 

Observacions comunes a diversos contractes 

a) La fórmula utilitzada per a valorar el criteri del preu (en la fase de 
determinació del proveïdor) no permet que siga raonablement 
efectiva la importància relativa que es concedeix en el plec a l’oferta 
econòmica, en relació amb els altres criteris de valoració. No obstant 
això, en la pràctica aquesta circumstància no ha tingut un efecte 
distorsionador en la valoració final. (Expedients 4, 5, 6, 8, 22, 27, 28, 
29 i 39). 

b) No consta la publicació de la formalització del contracte en el perfil 
de contractant o en els diaris oficials requerida per l’article 154 del 
TRLCSP (expedients 1, 2, 5, 6, 7, 9, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 32 i 38). 

c) En els plecs de prescripcions tècniques no consta que l’òrgan de 
contractació els haja aprovat (Expedients 20, 27, 29, 33, 35 i 39). 

d) No consta la documentació que acredite que l’òrgan de contractació 
haja estimat correctament l’import de licitació que figura en els 
PCAP, atenent el preu general de mercat que requereix l’article 87.1 
del TRLCSP (expedients 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33 i 39). 

e) El nomenament d’alguns membres de la mesa de contractació es 
realitza sense determinar les persones o càrrecs concrets i això no 
permet la possible recusació de l’article 319 del TRLCSP (expedients 
10, 17 i 18). En altres casos no s’ha publicat en el perfil de contractant 
la composició de la mesa (expedients 8, 10, 14, 17, 18, 20, 29, 33 i 34) 

f) Pel que fa al pagament de les factures, una part dels proveïdors de la 
mostra revisada estan adscrits al sistema de confirmació de 
pagaments (“confirming”). Tal com s’ha comentat en informes 
anteriors, el termini general de 120 dies previst en aquest sistema 
per a les ordres de pagament és superior a l’indicat per l’article 216.4 
del TRLCSP. Això representa que tots els pagaments de factures 
comercials que es tramiten per aquest procediment de confirmació 
de pagaments marquen un termini que supera el màxim legal 
aplicable, si bé el sistema ofereix als creditors la possibilitat 
d’anticipar el cobrament dels seus deutes dins del termini legal, amb 
una deducció per descompte comercial. Les despeses financeres 
corresponents a aquests acomptes van a càrrec dels creditors. 
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Observacions específiques 

Expedients números 1 i 2. Servei d’avions per a l’extinció d’incendis forestals 

- El contracte anterior va finalitzar el 29 de febrer de 2016. En juliol de 
2015 es va iniciar la licitació d’un nou contracte per al període que va 
de març de 2016 a febrer de 2017. Contra aquesta licitació es va 
interposar un recurs especial. Per resolució de 3 de juny de 2016 del 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), es 
va ordenar retrotraure el procediment a fi de redactar novament els 
plecs. 

- La conselleria gestora va provar el 10 d’agost de 2016 la declaració 
d’emergència per a contractar el servei durant els mesos de setembre 
i octubre de 2016 (expedient número 1), i va indicar la impossibilitat 
de disposar del nou contracte abans de l’1 de novembre de 2016, 
al·ludint a l’article 113 del TRLCSP. Arguments similars figuren en la 
declaració d’emergència de l’expedient número 2, datada el 6 
d’octubre de 2016, per a contractar el servei durant el període de l’1 
de novembre de 2016 al 28 de febrer de 2017. 

- Sobre la tramitació d’emergència d’ambdós expedients, l’Advocacia 
General de la Generalitat va emetre dos informes en els quals indica 
que el règim excepcional d’emergència solament s’escau en els casos 
taxatius de l’article 113, i que cal veure si en la situació creada en 
aquest cas concorren o no les circumstàncies que permeten 
qualificar-la de “situació de greu perill”. Conclou que la dita valoració 
competeix en exclusiva a l’òrgan de contractació. Pel que fa a això, 
aquesta Sindicatura considera que, ateses les circumstàncies que 
han caracteritzat aquest cas, el procediment més adequat hauria 
sigut la tramitació urgent prevista en l’article 112.1 del TRLCSP per a 
disposar del servei d’extinció d’incendis durant el període comprés 
entre la finalització del contracte anterior i l’inici del nou que 
s’estava tramitant. 

- El contracte de l’expedient número 1 es va formalitzar l’1 de 
setembre de 2016. Ara bé, la prestació del servei durant el període de 
l’1 de març al 31 d’agost de 2016 es va realitzar sense cobertura 
contractual. Per enriquiment injust es va pagar la quantitat de 
3.501.097 euros. El contracte de l’expedient número 2 es va 
formalitzar el 31 d’octubre de 2016. 

- Segons la informació que figura en la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic, el nou contracte s’ha formalitzat el 31 de maig de 2017 
per un preu de 5,7 milions d’euros. La prestació del servei durant els 
mesos de març, abril i maig de 2017 s’ha realitzat sense cobertura 
contractual i se n’ha tramitat el pagament mitjançant expedients 
d’enriquiment injust. 
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Expedient número 3. Accions de comunicació 

- L’objecte del contracte no és determinat com requereix l’article 86.1 
del TRLCSP, ni el seu preu és cert ni està formulat en termes de preus 
unitaris o a tant alçat, com indiquen els apartats 1 i 2 de l’article 87. 

Expedient número 10. Obra CEIP número 5 Regina Violant, Almassora 

- El grau d’execució és molt baix, ja que l’obra està pràcticament 
parada per discrepàncies amb l’adjudicatari, que ha sol·licitat la 
suspensió temporal del contracte i l’aprovació d’un modificat. Pel 
que fa a això, els gestors ens han informat que la Conselleria podria 
plantejar la resolució del contracte per incompliments de 
l’adjudicatària en els terminis contractats. 

Expedient número 14. Funcionament Centre de Gestió Seguretat Viària 

- L’annex de característiques del contracte no s’ha datat ni signat 
l’òrgan de contractació. 

Expedient número 15. Adequació/ampliació CEIP Severí Torres, Castelló de 
la Ribera 

- L’apertura de les proposicions va tenir lloc el 9 de juny de 2015, però 
l’informe de valoració no es va signar fins al 7 de gener de 2016, sense 
que conste una justificació d’aquesta demora que ha representat una 
gestió lenta de l’expedient. S’ha de tenir en compte que l’informe de 
necessitat es va signar el 24 de febrer de 2014. 

- Igual com en l’expedient número 10, el grau d’execució és molt baix 
per discrepàncies amb l’adjudicatari pel que fa amb les possibles 
modificacions. Pel que fa a això, en febrer de 2017 la Conselleria ha 
resolt iniciar el procediment per a la resolució del contracte per 
incompliment de l’adjudicatari dels terminis parcials. 

Expedient número 19. Informació sobre el Museu de Sagunt, Antiquari del Castell 
i Museu de la Impremta i Arts Gràfiques 

- No consta en l’expedient la notificació de la resolució d’adjudicació 
a la resta de licitacions (requerida per l’article 151 del TRLCSP). 

Expedient número 21. Subministrament de productes hemoderivats 

- Tramitat per procediment negociat, en els PCAP s’indica que serà 
objecte de negociació el preu, però no consta en l’expedient que 
s’haja produït aquesta negociació, fet que incompleix l’article 178 del 
TRLCSP. 

Expedients números 23 i 24. Manteniment d’equips de fibra electrònica i 
manteniment de l’accelerador 
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- Els contractes es tramiten mitjançant procediment negociat de 
l’article 170.d del TRLCSP per existir un únic proveïdor capacitat per 
a realitzar la prestació. Els PCAP estableixen una fase de negociació, 
pròpia d’aquest procediment d’adjudicació, la realització de la qual 
no està documentada en els expedients. 

Expedient número 25. Adequació de la sala de maternitat 

- Igual com en l’expedient número 21, no consta que s’haja produït de 
manera efectiva la negociació dels termes del contracte prevista en 
el PCAP. 

- No consta en l’expedient la documentació següent: proposta 
d’adjudicació, acta de comprovació del replanteig, llicència d’obres i 
acta de mesurament general. 

Expedient número 26. Arrendament amb opció a compra de l’equip de raigs de la 
sala d’hemodinàmica 

- L’informe d’exclusivitat del proveïdor emés pel responsable de la 
Conselleria gestora no està motivat adequadament, de manera que 
es considera que en lloc d’un procediment negociat sense publicitat 
s’hauria d’haver realitzar un procediment obert per a conéixer si hi 
ha altres empreses que pogueren estar capacitades per a realitzar el 
subministrament. 

- Igual com en expedients anteriors, no consta que s’haja produït de 
manera efectiva la negociació dels termes del contracte prevista en 
el PCAP. 

- El contracte estipula que l’execució s’iniciarà a partir de l’1 d’octubre 
de 2016. Això no obstant, la recepció i posada en funcionament es va 
formalitzar el 8 de novembre, fet que incompleix tant la previsió 
contractual com el termini de quinze dies des de la formalització 
previst en l’article 112.2.c) del TRLCSP, el que implica que el contracte 
podria ser resolt. No hi ha constància en l’expedient de les actuacions 
que s’hagen pogut realitzar sobre la qüestió. 

Expedient número 27. Arrendament amb opció a compra d’un equip PET-TAC 

- L’informe de necessitats no analitza comparativament l’opció 
elegida de l’arrendament financer dels equips amb la de la seua 
adquisició inicial. 

- La valoració realitzada pel comité d’experts no detalla la puntuació 
que s’ha atorgat a cadascun dels subapartats inclosos en els PCAP. 
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- S’ha considerat un termini de trenta-cinc dies per a presentar les 
ofertes que es inferior al de quaranta que resulta d’aplicar l’article 
159 del TRLCSP. 

- L’execució del contracte s’ha iniciat superant el termini de quinze 
dies des de la formalització, el que implica, segons l’article 112.2.c) 
del TRLCSP, que el contracte podrà ser resolt excepte que les causes 
del retard siguen alienes a l’Administració i al contractista, aspecte 
que no s’ha pogut comprovar, ja que no consta una resolució 
motivada sobre la qüestió. 

Expedient número 28. Contracte basat en l’Acord Marc per al subministrament de 
medicaments antivirals 

- S’ha superat en deu dies el termini màxim de dos mesos indicat en 
el PCAP per a resoldre l’adjudicació. 

Expedient número 31. Contracte basat en l’Acord Marc per al subministrament de 
medicaments immunodepressors 

- No consta en l’expedient l’informe justificatius de la necessitat, 
requerit per la mateixa ordre d’inici. 

Expedient número 32. Subministrament vacuna meningococ-C 

- Entre la declaració d’urgència i la resolució d’adjudicació del 
contracte han transcorregut tres mesos i mig, un lapse de temps que 
no sembla justificar l’elecció del procediment d’urgència. 

Expedient número 33. Arrendament amb opció a compra vuit sistemes d’anestèsia 

- Igual com en l’expedient 27, l’informe de necessitats no analitza 
comparativament l’opció elegida de l’arrendament financer dels 
equips amb la de la seua adquisició inicial. 

- L’execució del contracte s’ha iniciat amb un retard de tres mesos i 
mig respecte a la data prevista, sense que conste en l’expedient una 
justificació de les causes de la demora i la seua imputabilitat. 

- L’objecte social de l’empresa adjudicatària és la consultoria 
d’aplicació, que no comprén el subministrament dels equips que és 
l’objecte del contracte signat. Això implica que no estan acreditades 
les condicions d’aptitud requerides per l’article 54 del TRLCSP. 

  



Contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2016 

146 

Expedient número 35. Subministrament de productes fitosanitaris 

- S’ha acceptat l’oferta presentada per l’adjudicatari sense que conste 
que s’haja realitzat una negociació dels terminis del contracte, i en 
concret del preu, segons requereix l’article 169.1 del TRLCSP. 

Expedient número 38. Neteja, bugaderia i manteniment a la residència de 
persones majors dependents i Centre de Dia de Borriana. 

- Amb data de 6 d’octubre de 2016, la Conselleria gestora va acordar la 
resolució del contracte llavors vigent, que cobria el període de 15 de 
juny de 2013 a 31 d’octubre de 2016, per haver observat en els últims 
mesos que l’adjudicatària estava prestant el servei de manera 
deficient. Alhora, es proposa la tramitació d’un contracte (l’expedient 
número 38), pel procediment d’emergència (que s’aprova el 17 
d’octubre de 2016), per a cobrir el període que hi haja entre la 
resolució del contracte vigent i la formalització d’un de nou (aquest 
últim es tramita per urgència i es licita el 27 d’octubre de 2016). No hi 
ha una motivació en l’expedient que justifique per què la Conselleria 
va iniciar la resolució del contracte vigent pocs dies abans que 
vencera, atés que les deficiències s’estaven observant des d’uns 
quants mesos abans. Si aquesta circumstància s’haguera analitzat en 
el moment oportú, es podria haver iniciat la tramitació del nou 
contracte amb temps suficient per a utilitzar el procediment ordinari 
corresponent. 

- La documentació de l’assegurança presentada per l’adjudicatari 
mostra que no cobreix el període de prestació del servei, ja que la 
pòlissa té venciment anterior a la data de formalització del contracte. 

Expedient número 39. Publicitat institucional i pla de mitjans per al programa 
“Palaus transparents” 

- L’oferta presentada per l’únic licitador es troba en els valors 
desproporcionats o anormals previstos pels PCAP, però no consta 
que la Conselleria li haja requerit que justifique la valoració i 
condicions de la seua oferta, tal com requereix l’article 152 del 
TRCLSP. 

4.2 Seguiment de contractes formalitzats en exercicis anteriors 

a) Liquidacions dels contractes d’assistència sanitària integral 

 L’objecte de la revisió ha sigut verificar el compliment de presentar 
liquidacions anuals d’acord amb el que s’estipula en els contractes i 
en els PCAP, i a tal efecte s’ha sol·licitat la informació corresponent a 
la Conselleria de Sanitat. En el quadre següent es resumeix la 
contestació rebuda de la Conselleria pel que fa a les liquidacions que 
estan pendents d’aprovació (PA) o en tràmit (TR): 
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Quadre 6. Liquidacions pendents d’aprovació o en tràmit 

Exercici 
86/2003 
Alzira 

87/2003 
Torrevella 

822/2004 
Dénia 

555/2006 
Manises 

700/2006 
Elx 

2009 - - PA PA - 
2010 - - PA PA PA 
2011 - - PA PA PA 
2012 - - PA PA PA 
2013 TR TR PA PA TR 
2014 TR TR TR TR TR 
2015 TR TR TR TR TR 
2016 TR TR TR TR TR 

 La revisió de compliment ha posat de manifest l’excepció que es 
descriu en el paràgraf n) de l’apartat 4 de l’Informe. Quant a l’anàlisi 
comptable de les dites liquidacions, les conclusions es comenten en 
l’Informe sobre el Compte de l’Administració de 2016. 

b) Mostra de contractes amb excepcions en l’informe de 2015 

 Els contractes revisats han sigut els següents: 

Quadre 7. Contractes amb excepcions en l’Informe de 2015 

Conselleria Objecte Excepció 2015 
Situació 
2016 

Habitatge Reparació pont p.k. 4+000 CV706. 
Cocentaina 

No consta documentació 
capacitat contractar 

Sense 
variació 

Educació 
Mòdul de formació en centres de 
treball a Europa per a estudiants d’FP 
2015 

No consta documentació 
sobre no concurrència 
prohibició de contractar 

Resolta 

Sanitat 
Reforma i ampliació del centre sanitari 
integrat de Xirivella 

No consta documentació 
obligacions tributàries i 
Seguretat Social 

Sense 
variació 

Igualtat 

Gestió del Centre de Reeducació de 
Menors “Colònia Sant Vicent Ferrer”, 
per a l’execució de les mesures 
judicials 

L’Adjudicatari no ha acreditat 
la solvència econòmica 

Sense 
variació 

Com es pot veure en el quadre anterior, en tres dels quatre expedients 
revisats persisteixen les excepcions indicades en l’informe de 2015, de 
manera que es manté la incertesa quant a la possible causa de nul·litat 
contractual. 
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4.3 Contractes menors 

Els aspectes més importants que s’han posat de manifest en les proves 
realitzades s’han inclòs com a excepcions en l’apartat 4 de l’Informe, i es 
comenten amb més detall en els apartats següents juntament amb altres 
qüestions de menor importància que també han sigut observades durant 
la fiscalització. 

Revisió en hospitals 

L’anàlisi de la gestió d’aquesta modalitat de contractació pels centres 
hospitalaris posa de manifest que, amb caràcter general, s’utilitzen els tres 
sistemes següents: 

- Mitjançant la tramitació d’expedients amb ajust a les normes 
establides en el TRLCSP per als contractes menors. Aquests 
contractes són els que els centres gestors comuniquen, generalment 
al ROCG, i s’inclouen en les relacions certificades que sol·licita 
aquesta Sindicatura. Sobre els esmentats contractes s’ha revisat una 
mostra els resultats de la qual es comenten més avant. 

- Com a pagaments per mitjà de caixa fixa. L’anàlisi realitzada per 
aquesta Sindicatura sobre les caixes fixes figura en l’apartat següent. 

- I també sota la modalitat definida pels centres hospitalaris com a 
“pagaments directes”, tramitada mitjançant documents ADOK, i els 
contractes de la qual no s’inclouen en les relacions certificades ni es 
comuniquen al ROCG. Sobre els contractes gestionats mitjançant 
aquest sistema de gestió no s’han realitzat proves en detall, ja que, 
amb caràcter general es pot indicar que la utilització d’aquest 
sistema comporta un incompliment general de les normes 
aplicables, tant les de tramitació previstes en el TRLCSP com les de 
comunicació de dades al ROCG. 

Quant a la fiscalització dels contractes inclosos en les relacions 
certificades pels hospitals visitats, cal indicar els aspectes següents: 

- Les mostres revisades han sigut: quatre contractes de l’Hospital 
Clínic de València, per un total de 134.854 euros; quatre contractes 
de l’Hospital Sant Joan d’Alacant, per un total de 63.710 euros; 
catorze contractes de l’Hospital d’Alcoi, per un total de 191.453 euros, 
(els imports són sense IVA). 

- En l’Hospital d’Alcoi no consta en cap cas que s’hagen sol·licitat les 
tres ofertes requerides. D’altra banda, s’observa un fraccionament 
indegut en set dels contractes revisats. 
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- En l’hospital de Sant Joan d’Alacant, la comunicació al ROCG d’un 
dels contractes revisats s’ha realitzat superant el termini previst per 
l’Ordre reguladora. 

Revisió en conselleries 

Les mostres revisades figuren en el quadre següent: 

Quadre 8. Mostra de contractes menors en conselleries 

Conselleria 
Nombre 
contractes 

Import 

euros 

Presidència 15 150.749 

Educació 5 86.433 

Economia 5 68.200 

Igualtat 7 143.914 

Transparència 4 49.267 

Les incidències observades en la fiscalització de les dites mostres han 
sigut les següents: 

Presidència: 

- No sol·licitud dels tres pressupostos requerits per la Llei 5/2013 ( en 
quatre contractes). 

- No comunicació de dades al ROCG en el termini establit en l’Ordre 
11/2013 (en deu contractes). 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport 

- No sol·licitud de les tres pressupostos requerits per la Llei 5/2013 (en 
dos contractes). 

- No comunicació de dades al ROCG en el termini establit en l’Ordre 
11/2013 (en un contracte). 

- Altres incidències. Tramitació com a contracte menor d’una operació 
qualificable com a subvenció. 

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives: 

- No sol·licitud dels tres pressupostos requerits per la Llei 5/2013 (en 
un contracte). 

- Fraccionament indegut de l’objecte contractual (en set contractes). 
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Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i 
Cooperació. 

- No sol·licitud dels tres pressupostos requerits per la Llei 5/2013 (en 
un contracte). 

- No comunicació de dades al ROCG en el termini establit en l’Ordre 
11/2013 (en dos contractes). 

- Fraccionament indegut de l’objecte contractual (en un contracte). 

- Altres incidències. En un cas, l’aprovació de la despesa no és correcta, 
i en un altre cas el contracte no preveu el termini d’execució. 

4.4 Revisió de la contractació tramitada per les caixes fixes 

Segons la informació facilitada per l’IGG en suport informàtic, en l’exercici 
de 2016 s’han utilitzat 257 comptes per a gestionar els fons de caixa fixa 
(255 comptes en 2015), i s’han realitzat pagaments per un import total de 
66,0 milions d’euros (68,1 milions d’euros en 2015). 

Durant l’exercici de 2016 ha estat vigent la normativa reguladora de les 
caixes fixes que, tal com s’ha indicat en informes anteriors, ha de ser 
objecte d’una àmplia revisió i actualització, ja que, al marge de la seua 
antiguitat, que data de l’exercici 1998, es considera que és insuficient en 
alguns aspectes importants per a la gestió i control adequats d’aquests 
fons, d’acord amb les diverses incidències que ha posat de manifest 
aquesta Sindicatura, tant sobre les caixes fixes en les conselleries com en 
els hospitals. En aquest sentit, cal indicar que durant 2017 s’han publicat 
les dues noves normes següents, el contingut i aplicació de les quals serà 
objecte de fiscalització en l’exercici de 2017: 

- Decret 25/2017, de 24 de febrer, del Consell, pel qual es regulen els 
fons de caixa fixa (en vigor des del 25 de març de 2017). 

- Ordre 2/2017, de 29 de març, de la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic, per la qual es desenvolupa el Decret 25/2017 (en vigor des 
del 8 de maig de 2017). 

En l’àmbit d’aquesta fiscalització, la revisió de les caixes fixes té un abast 
limitat, atés que l’objecte és analitzar exclusivament la gestió dels 
contractes que s’han tramitat mitjançant el sistema de pagaments 
esmentat. Cal tenir en compte que la Sindicatura de Comptes fiscalitza 
també el sistema de caixes fixes per mitjà d’uns altres dos informes, com 
són, amb caràcter general, el del Compte de l’Administració de la 
Generalitat de l’exercici 2016 i, amb caràcter específic, el d’auditoria del 
control intern i els sistemes d’informació del Registre de Factures, de la 
gestió de la factura electrònica i del sistema de caixes fixes. Pel que fa a 
això, es recomana llegir conjuntament tots els informes. 
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La fiscalització dels contractes tramitats per caixes fixes s’ha realitzat 
sobre la mostra de caixes que es detalla en el quadre següent, en el qual 
els imports figuren en milions d’euros. 

Quadre 9. Mostra de caixes fixes 

Caixes fixes  Conselleria Import 

G.V.C.S. Hospital Clínic València Sanitat 3,6 

G.C.D.S. Hospital Sant Joan Alacant Sanitat 1,8 

G.C.D.S. Hospital Alcoi Sanitat 1,4 

G.CJAPRDLP. Direcció General de Justícia Sanitat 0,6 

G.CAMACCDR. Laboratoris Agraris Agricultura 0,3 

G.C.E.C.D. Museu de Belles Arts de València Educació 0,2 

Els aspectes més importants que s’han posat de manifest en les proves 
realitzades s’han inclòs com a excepcions en l’apartat 4 de l’Informe, si bé 
es comenten amb més detall en els apartats següents juntament amb 
altres qüestions de menor importància que també han sigut observades 
durant la fiscalització. 

Revisió en hospitals 

- Realitzat un resum per conceptes s’observa que un alt percentatges 
del total es destina al pagament de productes farmacèutics i material 
sanitari, fet que no s’adequa al que s’estableix en l’article 1.1.a) del 
Decret 24/1998, que solament admet despeses de caràcter periòdic o 
repetitiu, de tracte successiu, en particular les referents a dietes, despeses 
de locomoció, material, conservació i manteniment o qualsevol altra despesa 
de característiques similars. 

- Les compres de medicaments i material sanitari, per les seues 
característiques de quantia, terminis, proveïdors, etc., haurien de ser 
objecte, amb caràcter general, d’un tractament de contractació 
ordinari quant a la publicitat, procediment i forma d’adjudicació. 
S’ha observat que en algunes compres pel mateix objecte i al mateix 
proveïdor s’ha superat l’import dels contractes menors, la 
contractació dels quals hauria de ser objecte de tramitació pels 
procediments ordinaris. 

- De la revisió d’una mostra de factures/justificants de les caixes fixes 
s’han observat, com a incidències més comunes, que no en tots els 
casos consta l’aprovació prèvia de la despesa per l’òrgan competent 
o la recepció adequada del bé o servei rebut. 
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- S’ha observat, en els tres centres revisats, indicis de fraccionament 
per adquisicions o serveis realitzats al mateix proveïdor i pel mateix 
objecte. 

- En l’Hospital de Sant Joan no s’han sol·licitat les tres ofertes per als 
casos aplicables. 

- Dotze dels tretze contractes inscriptibles de la mostra revisada no 
s’han comunicat al Registre de Contractes. 

Revisió en conselleries 

- En les caixes de les conselleries de Justícia i d’Agricultura s’han 
observat indicis de possible fraccionament en alguns contractes. 

- També s’ha observat en les tres caixes que no es comuniquen tots 
els contractes al ROCG, en els casos aplicables. 

4.5 Període mitjà de pagament a proveïdors 

En compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària (Reial Decret 
635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera), l’IGG 
publica en el seu portal web la informació relativa al període mitjà de 
pagament (PMP) de cada mes, tant el global de la Comunitat Valenciana 
com els individuals de cada entitat. 

Pel que fa a l’Administració de la Generalitat, les dades publicades sobre 
l’exercici 2016 mostren que el PMP, ha superat en tots els mesos el termini 
màxim de trenta dies previst en la normativa de morositat, i que ha 
oscil·lat entre un mínim de 58,40 dies en el mes de gener i un màxim de 
78,56 en el mes de maig. En el quadre següent es mostren els PMP de 
l’últim trimestre de l’exercici 2016 juntament amb els de l’exercici 
anterior, a efectes comparatius: 

Quadre 10. Període mitjà de pagament (PMP) 

Administració de la G. Octubre Novembre Desembre 

PMP 2015 82,21 90,51 79,75 

PMP 2016 65,21 61,67 59,69 

Font: Portal web de l’IGG 

L’anàlisi de les dades del quadre anterior posa de manifest que els 
períodes mitjans de pagament a proveïdors de l’Administració de la 
Generalitat durant l’últim trimestre de 2016 han disminuït respecte els del 
mateix període de l’exercici anterior i s’han situat en 59,69 dies en el mes 
de desembre de 2016.



 

 

III. LA GESTIÓ DE LA FACTURA ELECTRÒNICA, EL 
REGISTRE DE FACTURES DE LA GENERALITAT I LES 
CAIXES FIXES 

 AUDITORIA DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ I DE 
CONTROL INTERN 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes i, d’acord amb el que preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2017, ha auditat 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. 

El Registre de Factures de la Generalitat (RFG) es va crear mitjançant el 
Decret 134/2012, de 7 de setembre, i obliga a inscriure totes les factures 
dirigides a la Generalitat com a requisit previ a la seua tramitació i 
pagament al proveïdor. L’aplicació informàtica que gestiona el registre es 
denomina RUF (Registre Unificat de Factures). Al llarg d’aquest Informe 
s’utilitzaran indistintament les sigles RFG o RUF. 

L’aplicació RUF manté fluxos d’intercanvi d’informació amb altres 
aplicacions de gestió financera i comptable, tal com s’indica en l’apèndix 
1. 

La regulació estatal de la factura electrònica i dels registres comptables de 
factures s’ha efectuat mitjançant la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de 
Factures en el Sector Públic, que té caràcter bàsic, de manera que aquesta 
Llei i la seua normativa de desenvolupament és plenament aplicable a la 
Generalitat. 

Per la seua banda, el sistema d’acomptes de caixa fixa permet a les 
conselleries i organismes autònoms disposar de fons de caràcter 
extrapressupostari i permanent per a l’atenció immediata de despeses i la 
seua aplicació posterior al capítol corresponent del pressupost. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT 

La responsabilitat de la gestió del Registre de Factures de la Generalitat 
correspon a la Intervenció General de la Generalitat IGG) en la seua 
condició de centre gestor de la comptabilitat de la Generalitat. La 
Intervenció és també responsable d’elaborar el Compte de l’Administració 
de la Generalitat. Pel que fa a això, el Compte corresponent a 2016 es va 
presentar a la Sindicatura de Comptes el 29 de juny de 2017, segons la 
normativa d’aplicació. 

Pel que fa a les caixes fixes, cada conselleria és responsable de gestionar-
les correctament, mentre que la Tresoreria de la Generalitat és la 
responsable de fer-ne la gestió financera i la supervisió. 
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La gestió de les aplicacions i els actius informàtics que suporten la gestió 
del Registre de Factures de la Generalitat i del sistema de caixes fixes 
correspon a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions (DGTIC). 

Els distints òrgans de direcció de les conselleries i l’IGG han de garantir 
que les activitats de gestió de la caixa fixa, de les factures rebudes i la 
informació que figura en els comptes anuals són conformes a les normes 
que hi són d’aplicació. Així mateix, s’han d’establir els sistemes de control 
intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat i per permetre 
preparar i presentar els comptes anuals lliures d’incorrecció material 
deguda a frau o error. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió, 
basada en l’auditoria efectuada, sobre l’eficàcia del sistema de control 
intern implantat per a la gestió del Registre de Factures de la Generalitat i 
del sistema de caixes fixes. Hem portat a terme el treball conformement 
amb els Principis fonamentals de fiscalització de les institucions públiques de 
control extern i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel 
Consell de la Sindicatura, recollides en el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes. Aquests principis exigeixen que la Sindicatura 
complisca els requeriments d’ètica, com també planificar i executar 
l’auditoria a fi d’obtenir una seguretat raonable sobre l’eficàcia dels 
controls relacionats amb els procediments de gestió del Registre de 
Factures de la Generalitat i del sistema de caixes fixes. 

Una auditoria requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria en relació amb els objectius indicats. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos 
d’incorrecció material deguda a frau o error. 

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 condicions l’eficàcia dels controls interns implantats en els 
processos esmentats. 

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

c)  Auditoria de gestió del sistema de caixes fixes i en l’aplicació CAJA 
FIJA. 

Així mateix es pretén oferir propostes correctores a les possibles 
deficiències trobades en el curs de l’auditoria, per a la qual cosa es 
formulen les recomanacions pertinents que contribuïsquen a incrementar 
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l’eficàcia del sistema de control intern i l’eficiència dels processos de 
gestió. 

També s’ha efectuat un seguiment de les deficiències de control intern i 
de les recomanacions realitzades en l’informe especial Registre de Factures 
de la Generalitat. Auditoria dels sistemes d’informació i de control intern. Exercici 
de 2013 (Informe 2014/15). (Vegeu l’apèndix 3). 

El període revisat ha sigut l’exercici 2016, i el treball de camp ha finalitzat 
en setembre de 2017. 

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 
comptat amb la col·laboració d’experts externs. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió sobre 
l’eficàcia dels controls relacionats amb els procediments de gestió del 
Registre de Factures de la Generalitat i del sistema de caixes fixes. 

4. AUDITORIA DELS CONTROLS GENERALS DE TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ 

4.1 Introducció 

Els controls generals de tecnologies de la informació (CGTI) són aquells 
controls relacionats amb l’ús de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions (TIC) implantats en els distints nivells de l’estructura 
organitzativa general d’una institució i en els seus sistemes d’informació, 
que estableixen un marc general de confiança pel que fa al funcionament 
de la resta de controls implantats en els procediments i aplicacions 
informàtiques de gestió. La seua importància s’explica perquè tenen un 
efecte generalitzat, és a dir, que 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. 

En aquest cas són especialment importants, ja que diverses aplicacions 
corporatives molt significatives per a la gestió financera i pressupostària 
(RUF, CAJA FIJA, CONTAG) estan afectades pels mateixos CGTI en diferent 
grau. 

4.2 Fonaments de l’opinió amb excepcions 

D’acord amb la metodologia de treball detallada en l’apèndix 2, s’han 
revisat 57 controls generals de tecnologies de la informació relacionats 
amb les aplicacions i amb els procediments de registre de factures i caixa 
fixa, i analitzant-ne el grau d’eficàcia, que es resumeixen en el quadre 1. 
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Quadre 1. Grau de compliment dels CGTI avaluats 

 

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 
controls 
revisats Efectius 

Parcialment 
efectius 

No 
efectius 

Marc organitzatiu 8 2 1 11 

Gestió de canvis 7 2 0 9 

Operacions TI 8 3 1 12 

Accés a dades i programes 9 8 3 20 

Continuïtat del servei 3 1 1 5 

Total controls avaluats 
35 16 6 57 

61,4% 28,1% 10,5% 100,0% 

Com a resultat de la revisió efectuada, s’han observat una sèrie de 
deficiències significatives de control intern que representen un risc per a 
la integritat, confidencialitat, autenticitat, disponibilitat i traçabilitat de 
les factures i de les seues dades en els sistemes d’informació de la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. Aquestes deficiències es 
refereixen a: 

Marc organitzatiu 

a) Mitjançant l’Acord de 30 de desembre de 2016, del Consell, pel qual 
es va aprovar el “Pla estratègic de la Generalitat en matèria de 
tecnologies de la informació i les comunicacions 2016-2020”, 
s’estableixen els objectius, però no concreta les previsions 
pressupostàries estimades per a cada un dels exercicis en què estarà 
vigent. Aquesta inconcreció representa un risc que no es consignen 
anualment els pressupostos necessaris per a aconseguir els objectius 
establits en el pla estratègic, i sense recursos aplicats no s’assoliran 
els objectius esmentats. 

b) La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions ha implantat nombroses mesures de seguretat sobre 
el conjunt de sistemes d’informació que intervenen en la gestió de 
les factures, moltes de les quals en línia amb l’Esquema Nacional de 
Seguretat (ENS, Reial Decret 3/2010, de 8 de gener). També s’han 
emprés accions per a implantar l’Esquema Nacional 
d’Interoperatibilitat (ENI, Reial Decret 4/2010, de 8 de gener). No 
obstant això, encara no s’ha realitzat un pla d’adequació a l’ENS i 
l’ENI. Tampoc no s’ha realitzat l’auditoria biennal de seguretat que 
exigeix l’article 34 de l’ENS. 
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 Aquestes circumstàncies, a més d’implicar un incompliment legal, 
representen un risc alt en relació amb la seguretat de la informació i 
l’objectiu de la interoperatibilitat entre les administracions 
públiques. 

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

c) La metodologia de desenvolupament de la direcció general preveu la 
necessitat que s’aproven les sol·licituds de canvi en les aplicacions 
abans que passen a producció. No obstant això, en diversos dels 
casos analitzats, no hi ha constància formal ni de l’aprovació del pas 
a producció, ni de la realització de proves pels responsables 
funcionals (usuaris finals) en l’entorn de proves abans de la 
implantació en l’entorn real. Aquesta circumstància significa un risc 
mitjà que els canvis en les aplicacions no complisquen els 
requeriments dels usuaris que van sol·licitar el canvi. 

d) Hem detectat debilitats en la segregació de funcions en l’accés i 
transport a l’entorn real o de producció dels canvis en les aplicacions 
RUF i CAJA FIJA. Hi ha la possibilitat que el personal amb capacitats 
de desenvolupament puga introduir modificacions no autoritzades a 
les dades i els programes que estan en l’entorn de producció, ja siga 
de manera accidental o deliberada. Aquesta situació representa un 
risc alt d’incorreccions materials en les dades processades. 

 En al·legacions, la DGTIC ha indicat que no disposa de personal 
suficient per a garantir la segregació de funcions en la gestió de 
canvis en les aplicacions. Estem d’acord amb aquesta matisació que 
afecta també altres aspectes de la gestió dels sistemes d’informació 
de la Generalitat. Aquest problema ha de ser abordat per la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic perquè es dote la DGTIC del 
personal suficient per a assegurar una gestió de les TIC eficaç, amb 
els controls adequats i generalment acceptats com a bones 
pràctiques en aquesta matèria. 

Operacions dels sistemes d’informació 

e) En la comprovació dels controls referents a la configuració de les 
tasques programades sobre les aplicacions RUF i CONTAG hem 
observat que, si bé en la majoria dels casos es realitza una gestió 
correcta d’usuaris, en dos casos hi ha únicament un usuari amb 
permisos d’accés. Aquesta forma de treball ha comportat que tant el 
nom com la contrasenya d’aquest únic usuari siguen coneguts 
necessàriament per diversos operadors de l’àrea de sistemes. Això 
implica el risc alt que no es puga identificar, en cas necessari, quina 
tasca ha programat cada usuari, és a dir, hi ha una falta de 
traçabilitat de les accions en els sistemes 
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f) Encara que no hi ha un procediment aprovat formalment per a 
controlar l’accés físic al CPD del CA9O1 que alberga els servidors de 
suport de les aplicacions revisades, hem verificat que els 
procediments aplicats són coneguts pel personal de sistemes, i 
arrepleguen unes mesures de seguretat raonables. No obstant això, 
la inexistència d’un procediment aprovat formalment a l’adequat 
nivell directiu (direcció general o subdirecció general) representa un 
risc mitjà que eventualment no s’apliquen les mesures de seguretat 
necessàries en l’autorització dels accessos al CPD. 

 La DGTIC, en al·legacions, ha aportat un procediment per escrit 
aprovat el 21 de novembre de 2017 pel subdirector general de 
Producció i Consolidació de les TIC Corporatives, que regula els 
accessos al CPD de manera completa i detallada 

g) Hem verificat que les condicions físiques del CPD del CA9O 
compleixen amb els requisits mínims de seguretat (refrigeració, sòls 
tècnics, SAI, grup electrogen,...). No obstant això, el manteniment de 
l’equipament del CPD el realitza la mateixa empresa que gestiona el 
manteniment de la resta d’equips del CA90, els nivells de prestació 
de servei del qual poden resultar insuficients per a una 
infraestructura més complexa i estratègica com és el CPD. Aquesta 
circumstància representa un risc mitjà per a l’operativitat, entre 
altres, de les aplicacions RUF, CAJA FIJA i CONTAG-SIP. 

Controls d’accés a dades i programes 

h) Les polítiques de configuració de seguretat de les contrasenyes 
d’accés (període de caducitat de contrasenyes, períodes d’inactivitat 
per a bloquejos, bloquejos per intents fallits, etc.) als sistemes no són 
tan robustes com exigeix l’ENS i les bones pràctiques en matèria de 
gestió de TI. Aquesta configuració deficient de les polítiques 
d’autenticació representa un risc alt d’accessos no autoritzats a 
l’aplicació, a les dades i als sistemes en general. 

i) Hem detectat que figuren, com a usuaris administradors en els 
sistemes, persones que no ho necessiten per les funcions que tenen 
assignades. Considerem que aquesta situació representa un risc alt 
d’accessos no autoritzats a les dades i als sistemes en general. 

j) La Conselleria disposa de procediments per a l’alta, modificació i 
baixa d’usuaris de les aplicacions. Hem detectat deficiències de 
control en el procediment per a les modificacions i baixes d’usuaris. 

 S’ha configurat un procés de revisió d’usuaris que permet detectar la 
inactivitat d’aquests en les aplicacions gestionades des del portal 
CAUCE, de manera que en el cas que la inactivitat siga superior a 90 

                                                
1 Centre de Processament de Dades del Centre Administratiu 9 d’Octubre 
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dies, bloqueja les credencials de l’usuari sobre l’aplicació en qüestió. 
No obstant això, hem detectat usuaris amb períodes d’inactivitat 
superior a aquest període que no han sigut cancel·lats  

 L’aplicació deficient del procediment de gestió d’usuaris quant a les 
baixes o canvis d’adscripció (canvis de lloc de treball) i bloqueig dels 
usuaris representa un risc mitjà d’accessos indeguts a les aplicacions 
per part d’usuaris que ja no havien d’estar autoritzats. 

Continuïtat del servei 

k) L’estratègia de recuperació de dades es basa en la realització de 
còpies de seguretat d’acord amb procediments documentats, i es 
disposa d’un esborrany de pla de recuperació davant de desastres 
que no ha sigut aprovat i no es troba operatiu. No hi ha un pla de 
continuïtat de l’activitat aprovat a alt nivell (conseller) que 
garantisca la recuperació dels sistemes i les dades en un període i 
amb una qualitat de les dades preestablida. 

 Aquesta situació implica un risc mitjà que davant de la 
materialització d’un incident greu no es puga recuperar l’activitat en 
uns terminis raonables. 

4.3 Opinió amb excepcions sobre l’eficàcia dels controls generals de 
tecnologies de la informació 

En la nostra opinió, excepte per les deficiències significatives de control 
intern descrites en l’apartat anterior, cal concloure que, en conjunt, 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. 

4.4 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar les recomanacions 
que s’indiquen tot seguit, destinades a esmenar les deficiències 
significatives de control intern que s’han observat: 

a) El Consell de la Generalitat hauria d’aprovar un pla financer 
(previsions pressupostàries) plurianual que aporte major seguretat a 
l’èxit dels objectius previstos en l’Acord de 30 de desembre de 2016, 
del Consell, pel qual s’aprova el Pla Estratègic de la Generalitat en 
matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions 2016-
2020. 

b) La Conselleria ha d’emprendre les actuacions necessàries per arribar 
a un compliment satisfactori dels esquemes nacionals de seguretat i 
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interoperatibilitat, implantar les mesures incloses en aquests plans i 
realitzar les auditories de seguretat legalment obligatòries. 

c) Pel que fa a la gestió dels canvis en les aplicacions, recomanem afegir 
un apartat en l’eina de gestió, per mitjà del la qual se sol·liciten i 
gestionen els canvis, que mostre i faça evident que s’han realitzat 
proves i que el canvi funciona correctament. 

d) Recomanem implantar un control que compense la falta de 
segregació de funcions en l’entorn de l’aplicació CAJA FIJA i la resta 
d’aplicacions corporatives. 

e) La Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions 
ha d’eliminar usuaris genèrics i utilitzar solament usuaris 
nominatius amb capacitats per a modificar i planificar tasques 
programades sobre els sistemes de RUF i CONTAG-SIP. 

f) S’ha de provar formalment el procediment que regula les 
aprovacions i requisits per a accedir al CPD, que ja s’estan aplicant 
en la pràctica. 

 Aquesta recomanació ha sigut implantada el 21 de novembre de 
2017. 

g) Recomanem a la Conselleria contractar un servei de manteniment 
específic per al CPD del CA9O que adeqüe les prestacions i nivells de 
servei a les necessitats d’una infraestructura crítica i complexa. La 
supervisió de l’adequació de la prestació del servei hauria de 
correspondre a la DGTIC. 

h) La DGTIC ha de modificar les polítiques d’autenticació 
(contrasenyes) per a l’accés als sistemes d’informació que donen 
suport a RUF i CAJA FIJA per a ajustar-les als criteris de l’ENS. 

i) Recomanem que la DGTIC revise periòdicament els permisos 
assignats als usuaris administradors i els reduïsca al mínim 
necessari per a garantir que els sistemes funcionen adequadament. 

j) Recomanem implantar un procediment de gestió d’usuaris que 
incloga: 

- L’obligació dels distints responsables funcionals de notificar a 
la DGTIC els canvis d’adscripcions i baixes d’usuari que 
pertanyen als seus serveis. 

- Un procés automàtic que bloque els permisos en les aplicacions 
d’aquells usuaris detectats com a baixa en la base de dades de 
nòmines. 
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- Un control automàtic, millorat en relació amb l’actual, per a 
detectar i cancel·lar usuaris inactius, de manera que es 
garantisca que es cancel·len els permisos d’aquests usuaris. 

k) El màxim nivell directiu hauria d’elaborar i aprovar un pla de 
continuïtat de l’activitat que definisca i documente les accions 
necessàries per a recuperar i restaurat les activitats crítiques 
parcialment o totalment interrompudes dins d’un temps 
predeterminat després d’una interrupció no prevista o desastre. 

 També s’han d’aprovar degudament els procediments de còpies de 
seguretat i de recuperació d’aquestes. 

En l’apèndix 3 es resumeix el seguiment de les recomanacions efectuades 
en l’informe especial Registre de Factures de la Generalitat. Auditoria dels 
sistemes d’informació i de control intern. Exercici de 2013. (Informe 2014/15). 

5. AUDITORIA DELS CONTROLS INTERNS DEL REGISTRE DE FACTURES DE 
LA GENERALITAT 

5.1 Introducció 

El nombre total de factures gestionades per l’Administració de la 
Generalitat ha tingut l’evolució que es pot observar en el quadre 2 i el 
gràfic 1, on s’aprecia que en 2016 el 98% de l’import facturat a la 
Generalitat ha sigut mitjançant factures electròniques. 
 

Quadre 2. Factures rebudes 

Tipus de factura 

2015 2016 Variació 

Nombre 
factures 

Milions 
euros 

Nombre 
factures 

Milions 
euros 

Nombre 
factures 

Milions 
euros 

Paper 161.309 1.017 41.991 96 -74,0% -90,6% 

Electrònica 449.423 3.746 577.242 4.637 28,4% 23,8% 

TOTAL 610.732 4.763 619.233 4.733 1,4% -0,6% 
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Gràfic 1. Evolució del nombre de factures rebudes 

 

En l’apèndix 1 d’aquest Informe es descriu en detall el procés de gestió de 
l’RFG. 

Els controls incorporats en el procés de gestió de les factures rebudes per 
la Generalitat, i en l’aplicació informàtica RUF, tenen com a finalitat 
assegurar la integritat, exactitud i validesa de les transaccions i dades 
durant tot el processament, manual o automatitzat, de les factures i la 
seua comptabilització.  

5.2 Fonaments de l’opinió amb excepcions  

D’acord amb la metodologia de treball detallada en l’apèndix 2, s’han 
revisat 42 controls del procés de gestió i se n’ha analitzat el grau d’eficàcia, 
que es resumeixen en el quadre 3. 
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Quadre 3. Grau de compliment dels controls  

Àrea 

Eficàcia dels controls Total 
controls  

revisats  
Efectius 

Parcialment 
efectius 

No 
efectius 

Registre de les factures 11 2 0 13 

Tramitació de les factures 8 4 1 13 

Comptabilització  12 1 0 13 

Controls posteriors 0 2 1 3 

Total controls avaluats 

31 9 2 42 

73,8% 21,4% 4,8% 100,0% 

Com a resultat de la revisió efectuada, s’han observat una sèrie de 
deficiències significatives de control intern que representen un risc per a 
la integritat (completesa), exactitud i validesa de les factures registrades 
en RUF i la seua comptabilitat. Aquestes deficiències es refereixen a: 

a) Tant l’aplicació RUF com l’aplicació comptable CONTAG-SIP 
disposen d’un camp denominat “Expedient” que, d’ordinari, no 
s’emplena a l’hora de comptabilitzar les factures. L’absència de la 
informació sobre el número d’expedient de contractació que origina 
la factura representa un risc de control alt, ja que no es poden 
realitzar de manera automatitzada controls en relació amb els 
expedients de despesa que generen les factures. Això dificulta la 
detecció d’errors (per exemple de factures duplicades) o 
irregularitats (per exemple de despeses sense un expedient de 
contractació degudament aprovat). Tampoc es pot verificar 
automatitzadament el grau d’execució dels contractes o qualsevol 
tipus d’anàlisi comptable sobre els mateixos. 

b) L’IGG obté la informació de les factures pendents de comptabilitzar 
en el pressupost per mitjà del mòdul OPA (obligacions pendents 
d’aplicar al pressupost) de l’aplicació CONTAG-SIP, en el qual cada 
mes s’aboquen automàticament les dades de les noves factures 
registrades en RUF i de les comptabilitzades en CONTAG-SIP en 
aquest període. El saldo resultant correspon a les factures pendents 
de comptabilitzar i no es registra comptablement de manera 
automatitzada, sinó que solament es comptabilitza al tancament de 
l’exercici de manera manual. Hem detectat errors en les dades de 
traspàs d’informació a OPA en conceptes pressupostaris mixtos, que 
poden ascendir aproximadament a 9,1 milions d’euros. 

 El procediment de càlcul i de comptabilització no garanteix que es 
registren adequadament aquestes factures, el que representa un risc 
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mitjà que no es registren adequadament totes les que estan 
pendents d’imputar pressupostàriament. 

 D’acord amb la informació facilitada en al·legacions per al tancament 
comptable de l’exercici de 2017, es realitzaran les modificacions 
necessàries en l’aplicació que permeten esmenar la deficiència 
indicada, qüestió que serà comprovada en fiscalitzacions posteriors. 

c) L’article 4 del Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell pel qual 
es crea i regula el Registre de Factures de la Generalitat i l’article 3 de 
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica 
i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic, 
estableixen l’obligatorietat d’inscripció en el registre esmentat de 
totes les factures dirigides a les administracions públiques. Ara bé, la 
comptabilitat i la tresoreria dels centres docents es gestionen de 
manera separada a les de la Generalitat i posteriorment reten els 
comptes justificatius a la Intervenció de la Generalitat (Ordre de la 
Conselleria d’Educació de 18 de maig de 1995). El volum aproximat 
de recursos de la Generalitat gestionat per aquests centres suma 55,1 
milions d’euros. 

 Hem observat que les factures rebudes per l’activitat d’aquests 
centres no es registren ni en FACe ni en RUF, sinó que es remeten 
directament als centres que tramiten els pagaments corresponents. 
Aquest procediment, a més d’un incompliment normatiu, representa 
un risc alt per al registre comptable adequat de les obligacions de la 
Generalitat, ja que no es disposa d’informació completa i fiable sobre 
aquestes. 

d) El procediment de registre de les factures electròniques conté tràmits 
en format electrònic (recepció i registre de factures) i tràmits per als 
quals la factura electrònica s’imprimeix i continua la seua gestió en 
format paper (conformitat i aprovació de les factures, fiscalització...), 
amb les distintes signatures sobre la còpia en paper. Aquest 
manteniment de procediments administratius en format paper, a 
més d’un incompliment normatiu, genera un risc alt d’ineficiència 
en la gestió i incrementa la probabilitat d’errors. 

e) L’article 12.1 i 2 del Decret 134/2012, de 7 de setembre, preveu un 
control en el marc del Pla Anual de Control Financer Permanent de 
l’IGG que verifique que les factures registrades en RUF constitueixen 
obligacions reals de pagament i que no hi ha factures pendents 
d’anotar. D’altra banda, l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, preveu que l’IGG realitze informes trimestrals i 
requeriments als òrgans gestors sobre les factures registrades en RUF 
i no comptabilitzades en els terminis previstos. 

 Encara que els control esmentats es porten a terme, d’acord amb els 
mateixos informes derivats d’aquests controls, persisteixen 
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incidències relatives a retards en el registre i comptabilització de les 
factures i de justificació inadequada de la inscripció de les baixes, el 
que posa de manifest un risc mitjà d’incompliment de la normativa 
que regula aquests aspectes de la gestió de les factures. 

f) Les baixes de les factures en RUF es realitzen per les unitats de 
destinació o unitats tramitadores i, en general, s’anota la causa de la 
baixa i es notifica al destinatari. Això no obstant, en les proves 
realitzades hem observat diverses incidències pel que fa als canvis 
d’estat de les factures que es donen de baixa. En les revisions 
realitzades per l’IGG s’han posat de manifest incidències en relació 
amb els motius de baixa o les notificacions. 

 La tramitació incorrecta de les baixes de factures representa un risc 
mitjà que no s’inscriguen adequadament en el registre totes les 
factures en fase disponible (és a dir, que es donen de baixa factures 
quan no s’escau). 

5.3 Opinió amb excepcions sobre l’eficàcia dels controls interns del Registre 
de Factures de la Generalitat 

En la nostra opinió, excepte per les deficiències significatives de control 
intern descrites en l’apartat anterior, cal concloure que, en conjunt, el 
nivell de control existent en els procediments de gestió aporta un nivell 
de confiança raonable per garantir la integritat (completesa), exactitud i 
validesa de les transaccions i dades que figuren en el Registre de Factures 
de la Generalitat i la comptabilització posterior que se n’ha fet. 

5.4. Altres qüestions significatives que no afecten l’opinió sobre el control 
intern 

Hem realitzat una sèrie d’anàlisis de dades a fi de verificar diversos 
aspectes relacionats amb la validesa, exactitud i integritat de les dades de 
les factures gestionades amb RUF. En les proves hem observat les 
deficiències següents que han de ser analitzades per l’IGG com a 
responsable de l’RFG a fi de millorar els controls en l’aplicació. 

- RUF no conserva la unitat monetària en què està expressat l'import 
(requerida per l'article 5.3 de l'Ordre HAP/492/2014). Encara que totes 
les factures estan registrades en RUF en euros, algunes s'han rebut 
en la moneda del país d'origen. 

- Hi ha factures rebudes en paper en què no és possible identificar en 
RUF la codificació DIR3 de la unitat de destinació o unitat 
tramitadora.  

- Hem revisat la interfície entre FACe i RUF i la integritat de les dades 
de les factures transmeses. Les proves realitzades han posat de 
manifest discrepàncies en els codis DIR3 entre FACe i RUF al llarg de 



La gestió de la factura electrònica, el Registre de Factures de la Generalitat i les caixes fixes 
Auditoria dels sistemes d’informació i de control intern. Exercici de 2016 

167 

2016. No obstant això, aquesta incidència es va esmenar bastant amb 
la integració de RUF amb FACe a partir de juny de 2016, ja que després 
d’aquesta data les incidències en els codis DIR3 eren residuals. 

- Hem detectat diferències en l'estat de les factures entre FACe i RUF, 
en un nombre significatiu de factures. 

5.5 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar les recomanacions 
que s'assenyalen tot seguit a fi d’esmenar les deficiències significatives de 
control intern observades: 

a) A fi de millorar el control sobre l'execució dels contractes i les 
factures rebudes, recomanem que la CHME implante les mesures 
següents: 

- Tots els expedients de contractació, inclosos els menors, han de 
tenir un codi únic d'identificació, en substitució dels diversos 
mètodes de codificació actuals que impossibiliten un 
seguiment i control automatitzat eficaç. 

- Les factures han d'indicar el codi únic d'identificació de 
l'expedient. La nova versió 3.2.2 del format Facturae conté 
camps específics per a fer-ho.  

- En els plecs de clàusules administratives particulars s'ha 
d'incloure una clàusula que obligue que el proveïdor arreplegue 
en la factura el codi únic d'identificació de l'expedient de què 
porta causa. 

- Totes les factures han de registrar-se amb indicació del codi 
únic d'identificació de l'expedient, tan prompte com entren en 
el sistema. Aquest procés serà automàtic si les factures 
electròniques ja incorporen la dada. 

- Si una factura no es corresponia amb cap expedient de 
contractació, s'assignarà en RUF/CONTAG un codi únic 
d'identificació genèric corresponent a caixa fixa, si la factura es 
gestionava per aquest procediment, o un altre codi distint si la 
factura no es corresponia amb cap expedient ni es gestionava 
per la caixa fixa.  

b) Han de millorar-se els controls existents en CONTAG-SIP per al 
registre de factures pendents de comptabilitzar pressupostàriament. 
Cal revisar els criteris de selecció de les factures de RUF pendents 
d'aplicar a pressupost que s'imputen al compte 409 i és convenient 
que es generen apunts comptables mensuals automatitzats, prèvia 
verificació per part de l’IGG. 
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c) Totes les factures rebudes per la Generalitat han de registrar-se en 
l’RFG, incloses les derivades de la gestió dels centres educatius. 

 Recomanem que l’IGG i la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport aborden de manera planificada la modificació dels 
procediments de gestió i comptabilitat de l'activitat dels centres 
docents, de manera que, garantint-ne l’autonomia en la gestió, 
s'integre aquesta gestió en la comptabilitat i tresoreria de la 
Generalitat i es registren les seues factures en l’RFG.  

 Segons ens han informat, la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport ha estat desenvolupant un mòdul en l'aplicació 
ÍTACA de gestió dels centres docents per a habilitar un registre de 
factures per a aquests centres que va entrar en funcionament al 
novembre de 2016. No hem comprovat si en 2017 aquest registre de 
factures d'educació funcionava adequadament i si estava 
correctament integrat amb FACe. 

d) La CHME ha d'adaptar, tan prompte com siga possible, el 
procediment de registre de factures i de comptabilitat al que 
estableixen els articles 26.1 i 16.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Els documents electrònics generats per les aplicacions han de 
complir els requisits del Reial Decret 4/2012, de 8 de gener, pel qual 
s'aprova l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. 

e) Ha de realitzar-se un seguiment de la implantació de les 
recomanacions derivades dels informes de control financer 
permanent de RUF realitzats per l’IGG i promoure actuacions 
addicionals per a millorar els terminis de tramitació de les factures 
fins que se’n faça la comptabilització i pagament. Una de les 
possibles millores que pot contribuir a aquest objectiu és la 
tramitació electrònica íntegra de totes les fases del procediment 
(vegeu recomanació d). 

f)  En la línia d'allò que es va assenyalar en el nostre informe de RUF de 
2013, recomanem l'aprovació d'un procediment que regule la 
tramitació de les baixes en RUF i la comunicació d’aquestes al 
proveïdor. Quan es tracte d'una baixa que, pels motius que siga 
(errors, etc.), no haja de ser comunicada, recomanem implantar en el 
sistema la necessitat que la baixa siga aprovada per dues persones 
perquè siga efectiva. 
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6. AUDITORIA DELS CONTROLS INTERNS EN ELS PROCEDIMENTS DE 
GESTIÓ DE LES CAIXES FIXES DE LA GENERALITAT 

6.1 Introducció 

Simultàniament a aquesta auditoria del control intern, la Sindicatura de 
Comptes ha fiscalitzat diversos aspectes relacionats amb el compliment 
de la legalitat del sistema de caixes fixes mitjançant dos informes referits 
a l’exercici 2016: 

a) Informe de fiscalització del Compte de l’Administració de la 
Generalitat. En aquesta fiscalització s’han verificat els aspectes 
formals en la formació i rendició dels comptes justificatius i de les 
actes d’arqueig i conciliació. S’han posat de manifest alguns casos 
d’absència d’una segregació adequada de funcions. 

b) Informe de fiscalització de la contractació de l’Administració de la 
Generalitat. En aquesta fiscalització s’ha verificat si els contractes 
gestionats mitjançant les caixes fixes compleixen amb la normativa 
d’aplicació. S’indica que, tal com s’ha manifestat en informes 
anteriors, les adquisicions de farmàcia i productes sanitaris es 
tramiten, en un volum important, com a contractes menors per mitjà 
del sistema de caixes fixes, fet que incompleix en aquests casos la 
normativa que hi és d’aplicació, tant la de contractació com la de 
caixes fixes. Especialment important és la infracció del principi de 
publicitat, atés que gran part d’aquestes compres es realitza 
mitjançant fraccionament indegut de l’objecte dels contractes, fet 
que incompleix l’article 86.2 del TRLCSP. 

En aquesta auditoria s’han revisat els procediments de creació i dotació 
de fons a les caixes fixes, la gestió de l’aprovació i pagament de les factures 
i la comptabilització i control de les despeses justificades, amb objecte 
d’identificar els riscos existents, els controls implantats per a mitigar els 
riscos i de comprovar si funcionen adequadament. Els controls implantats 
en el procediment de tramitació i pagament de les factures mitjançant el 
sistema de caixes fixes tenen per finalitat assegurar la integritat 
(completesa), exactitud i validesa de les transaccions i dades durant tot el 
processament manual o automatitzat, de les factures i la seua 
comptabilització. 

D’acord amb la metodologia de treball detallada en l’apèndix 2, s’han 
revisat 21 control del procés de gestió i se n’ha analitzat el grau d’eficàcia, 
que es resumeixen en el quadre 4. 
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Quadre 4. Grau de compliment dels controls  

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 
controls 
revisats Efectius Parcialment 

efectius 
No 
efectius 

Aprovació caixes fixes  3 2 2 7 

Pagament de les factures  6 1 3 10 

Justificació, comptabilització i 
control posterior 

0 3 1 4 

Total controls avaluats 
9 6 6 21 

42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

D'altra banda, cal indicar que els controls de legalitat no són objecte de 
revisió en aquesta auditoria. Tal com s’ha assenyalat més amunt, el 
control de legalitat s'ha realitzat en les dues fiscalitzacions abans 
mencionades. 

6.2 Fonaments de l’opinió amb excepcions 

Com a resultat de la revisió efectuada, s’ha observat una sèrie de 
deficiències significatives de control intern que representen un risc per a 
la integritat (completesa), exactitud i validesa de les transaccions i dades 
registrades en el sistema de caixa fixa i la seua comptabilització. Aquestes 
deficiències es refereixen a: 

a) Els fitxers generats per l’aplicació CAJA FIJA per a trametre a l’entitat 
bancària els pagaments que cal realitzar estan suficientment 
protegits. Aquest fet representa un risc alt que persones no 
autoritzades modifiquen dades dels fitxers de pagament. 

b) Una part de la tramitació de caixa fixa és electrònica (factura 
electrònica, banca electrònica, etc.), però una altra part substancial 
del procediment es continua gestionant en suport paper 
(conformitat, aprovació de la despesa, justificació, 
comptabilització…). La tramitació en suport paper introdueix un risc 
alt d’ineficiència en la tramitació del procediment de caixa fixa i 
representa un incompliment de les exigències de transformació o 
conversió en electrònics dels procediments de l’Administració 
Pública previstos en la normativa vigent. 

c) La normativa reguladora de les caixes fixes preveu la rendició i 
justificació, almenys mensual, de les despeses pagades per mitjà 
d’aquest procediment. Els controls financers a posteriori realitzats 
per l’IGG posen de manifest que aquesta obligació no es compleix 
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sempre. També es posen de manifest en aquests informes diversos i 
nombrosos incompliments pel que fa a les despeses justificades. 

 La falta de seguiment i d’accions per a esmenar les deficiències que 
s’han posat de manifest reiteradament en els controls realitzats per 
l’IGG pel que fa a les despeses de caixa fixa representa un risc alt que 
es continuen cometent les mateixes deficiències en la gestió i 
justificació de les despeses de caixa fixa. 

6.3 Opinió amb excepcions sobre l’eficàcia dels controls dels procediments 
de gestió de les caixes fixes de la Generalitat 

En la nostra opinió, excepte pels efectes de les deficiències significatives 
de control intern descrites en l’apartat anterior, cal concloure que, en 
conjunt, el nivell de control existent en els procediments de gestió de la 
caixa fixa, aporta un nivell de confiança raonable per a garantir la 
integritat (completesa), exactitud i validesa de les transaccions i dades 
registrades en el sistema de caixa fixa i en la seua comptabilització. 

6.4 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització, cal efectuar les recomanacions 
que s’indiquen tot seguit, a fi d’esmenar les deficiències significatives de 
control intern observades: 

a) Recomanem augmentar les mesures de seguretat sobre els fitxers 
generats per l’aplicació CAJA FIJA per a la remissió per banca 
electrònica de les relacions de pagaments a les entitats bancàries. 

b) La CHME ha d’adaptar l’aplicació de caixa fixa perquè tots els tràmits 
siguen en format electrònic en compliment del que s’estableix en els 
articles 26.1 i 16.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i es generen 
expedients i documents adaptats a l’Esquema Nacional de Seguretat. 

c) S’han de millorar els controls existents en els procediments de gestió 
de caixa fixa, en particular: 

- Ha de fer-se un seguiment de les incidències que han detectat 
els controls financers a posteriori de l’IGG, que són similars a 
les que ha indicat la Sindicatura en els seus informes anuals, i 
s’han d’adoptar mesures que garantisquen o faciliten que 
s’esmenen. 

- A fi de garantir que les despeses s’ajusten a la normativa, s’han 
de realitzar comprovacions addicionals sobre els comptes 
justificatius tramesos a les intervencions delegades perquè les 
comptabilitzen. 
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- Encara que la modificació de la normativa reguladora de les 
caixes fixes realitzada en 2017 millora la situació anterior, 
considerem que es requereix una major concreció quant als 
tipus de despeses que es poden o no tramitar per aquest 
concepte (per a evitar, per exemple, comprar reiteradament 
medicaments en els hospitals). 
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APÈNDIX 1. LA FACTURA ELECTRÒNICA, EL REGISTRE DE FACTURES DE LA 
GENERALITAT I EL SISTEMA DE CAIXA FIXA 

1. Introducció 

El Registre de Factures de la Generalitat es va crear mitjançant el Decret 
134/2012, de 7 de setembre, del Consell de la Generalitat, per a registrar i 
obtenir informació real de totes les obligacions de la Generalitat, incloent-
hi aquelles que, per diferents motius, no hagueren pogut ser reconegudes 
ni, per tant, aplicades a l’exercici corrent tot i tractar-se de béns i serveis 
efectivament rebuts en el dit exercici. 

L’aprovació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura 
Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector 
Públic, que té caràcter bàsic, va introduir una sèrie de requisits que l’RFG 
havia de complir. Segons l’article 8.2 d’aquesta Llei 25/2013, el registre 
comptable de factures d’una administració ha d’estar interrelacionat o 
integrat en el seu sistema d’informació comptable a fi de registrar totes 
les factures de l’entitat i de proporcionar al sistema comptable la 
informació necessària per al seguiment del compliment dels compromisos 
de pagament i per a determinar el període mitjà de pagament a proveïdors. 

Des de l'1 de juliol de 2014 és obligatòria la facturació electrònica per als 
proveïdors –persones jurídiques– de béns i serveis de l'Administració de 
la Generalitat i les seues entitats autònomes, segons estableix la disposició 
addicional tercera de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de la Generalitat. 
Per tant, en l'exercici 2016, tots els proveïdors de la Generalitat que no 
foren persones físiques tenien l'obligació de presentar les factures pels 
serveis prestats o béns subministrats a la Generalitat en format electrònic, 
qualsevulla que fóra el seu import. No obstant això, els proveïdors 
persones físiques poden presentar les factures en paper siga quin siga 
l'import. 

D'altra banda, i amb vigència a partir de 2017, la Llei 13/2016, de 29 de 
desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i 
d'Organització de la Generalitat, en la seua disposició addicional 2a regula 
l'excepció de l'obligació de facturació electrònica de les factures de 
proveïdors de la Generalitat l'import de les quals no supere els 3.000 euros. 

L'aplicació informàtica que suporta l’RFG es denomina RUF i manté fluxos 
d'intercanvi d'informació amb altres aplicacions de gestió financera i 
comptable, principalment amb: 

- CONTAG-SIP, aplicació de gestió pressupostària i comptable.  

- CAJA FIJA, desenvolupada per a la gestió dels fons de caixa fixa.  

- ORIÓN LOGIS, aplicació de gestió de compres de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. 
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- La Plataforma de Facturació Electrònica de la Generalitat, GE-FACTURA 
(eliminada l'1 de juliol de 2017).  

- El Punt General d'Entrada de la Factura Electrònica de l'Administració de 
l'Estat, FACe. 

En el següent esquema general es mostra com es relacionen totes aquestes 
aplicacions dins del procés general de gestió de la despesa. Els processos i 
aplicacions de gestió es representen horitzontalment i les fletxes indiquen 
fluxos de dades o transaccions. 

Esquema 1. Mapa general de processos i aplicacions 

 

En tot aquest sistema tan complex, la factura és l’element central que 
connecta i interrelaciona diversos processos i aplicacions informàtiques, 
la finalitat de les quals, en última instància, és que la despesa es gestione 
d’acord amb la normativa aplicable i que quede degudament anotat en el 
sistema comptable-pressupostari. En aquestes circumstàncies és 
fonamental que els controls interns funcionen eficaçment. 

Com que la factura és electrònica i els processos estan automatitzats, la 
metodologia i els procediments d’auditoria han d’estar adaptats a l’entorn 
digital. 
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2. El Registre de Factures de la Generalitat 

El procediment de gestió de les factures, des que se’n fa la recepció fins 
que es paguen, es representa de manera simplificada en l’esquema 2. 
Representa el procés “ordinari”, és a dir, no recull el procés quan les 
factures es gestionen mitjançant caixes fixes (vegeu apartat 3 següent), ni 
el procés relatiu a la despesa sanitària (vegeu l’informe especial Auditoria 
dels CGTI de l’aplicació ORIÓN LOGIS, exercici 2016). 
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Esquema 2. Procediment “ordinari” de gestió de les factures 
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Els proveïdors de la Generalitat que presenten les seues factures en format 
electrònic ho poden fer per mitjà de dos sistemes: 

a) FACe, punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració de l’Estat. 

b) Ge-factura, punt d’entrada de factures electròniques de la 
Generalitat. Aquesta plataforma ha estat en funcionament fins al 30 
de juny de 2017 i a partir de llavors s’ha d’utilitzar FACe. 

Els proveïdors que no estiguen obligats a presentar factures electròniques 
i ho faces en format paper, ho poden fer per mitjà d’un punt de registre 
general d’entrada de documents administratius o bé directament en una 
unitat de registre de l’RFG. 

Després de l’entrada d’una factura en RUF es realitzen una sèrie de 
validacions automatitzades d’acord amb la disposició addicional quarta 
Regles de validació de les factures electròniques aplicables en fase d’anotació en 
els registres comptables de factures de l’Ordre HAP/492/2014, de manera que 
solament aquelles que no superen aquestes validacions podran ser 
rebutjades en aquesta fase. La resta de factures quedaran anotades 
automàticament en el RUF, disponibles per a la tramitació posterior, sense 
que això prejutge el resultat d’aquesta tramitació. 

Una vegada registrada una factura en l’aplicació RUF, es pot trobar 
classificada en un dels estats següents: 

Registrada Es troba en aquesta fase la factura que entra en RUF, fins 
que es tramet a la unitat tramitadora encarregada de 
verificar-la i tramitar-la. Sols passen per aquest estat les 
factures manuals, les electròniques passen directament a 
enviades quan es registren. 

Enviada La factura s’ha tramés des del punt de registre a la unitat 
tramitadora que realitzarà les comprovacions oportunes. 
Amb la factura electrònica l’enviament és automàtic. 

Disponible Després de donar la conformitat a les factures i 
preassignar-les a les seues aplicacions pressupostàries, es 
canvia d’estat en RUF a fase de disponible, prèviament a 
la proposta de comptabilització en l’aplicació CONTAG-
SIP. 

Comptabilitzada Es troben en aquesta fase les factures la comptabilització 
de les quals ha proposat la unitat tramitadora i, prèvia 
fiscalització dels documents comptables per la 
Intervenció, es registren pressupostàriament en CONTAG-
SIP. 
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Baixa Es troben en aquest estat les factures que, una vegada 
revisades, no han sigut trobades conformes i han sigut 
retornades als proveïdors perquè les esmenen, o bé per 
tractar-se de factures que han sigut substituïdes per 
factures rectificatives substitutives, i en aquest cas es 
donen de baixa automàticament”. 

Tots aquestes estats de les factures en RUF tenen la seua equivalència en 
FACe. Ambdues aplicacions intercanvien informació sobre l’estat de les 
factures mitjançant serveis web. 

Els terminis de tramitació en cada etapa es van establir mitjançant la 
Resolució de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda i Pressupost de 28 de 
maig de 2013, de manera que no es podien superar els quinze dies hàbils 
des de la recepció de la factura fins que se’n fa la comptabilització 
pressupostària. Posteriorment, mitjançant la Resolució de 26 d’abril de 
2016, de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda, es va modificar el temini 
màxim de tramitació, de manera que des que es rep la factura fins que es 
comptabilitza el document de proposta de pagament en el sistema 
comptable no podran transcórrer més de 25 dies. 

El Pla General de Comptabilitat Pública estableix que si al tancament de 
l’exercici hi ha obligacions que siguen vençudes, líquides i exigibles 
derivades de despeses realitzades o de béns i serveis rebuts que no s’han 
aplicat al pressupost, encara que això siga procedent, aquestes obligacions 
es comptabilitzen en el compte 409, “Creditors per operacions pendents 
d’aplicar a pressupost”. Les despeses produïdes i no vençudes es 
comptabilitzen el compte 411. 

El sistema comptable CONTAG-SIP de la Generalitat disposa d’un mòdul 
denominat PISCIS que inclou una funcionalitat de control de les 
obligacions pendents d’aplicar al pressupost (OPA). En aquest mòdul 
s’introdueixen mensualment les dades de factures pendents de 
comptabilitzar per mitjà d’interfícies automàtiques amb les aplicacions 
RUF i CONTAG-SIP mitjançant tasques programades, encara que no es 
generen assentaments comptables fins al tancament de l’exercici. 

Si no hi ha crèdit pressupostari o per altres motius les factures estan 
registrades en RUF en alguna de les fases anteriors a la de 
“Comptabilitzada”, els imports es comptabilitzen manualment al 
tancament en els comptes no pressupostaris 409 o 411 perquè tinguen el 
ser reflex comptable en el balanç. 

3. El sistema de caixes fixes de la Generalitat 

Els acomptes de caixa fixa són provisions de fons de caràcter 
extrapressupostari i permanent que es realitzen a les habilitacions per a 
l’atenció immediata de despeses i la posterior aplicació d’aquestes al 
capítol corresponent del pressupost de l’any en què es realitzen. Els fons 
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destinats a acomptes de caixa fixa tenen el caràcter de fons públics i 
formen part de la tresoreria de la Generalitat (article 63.1 i 3 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer). 

Mitjançant aquest procediment de gestió de fons s’habiliten comptes 
bancaris als habilitats i caixers autoritzats per a atendre pagaments per 
despeses de petita quantia, fins a un màxim de 12.020 euros en 2016 (a 
partir de 2017 aquest límit s’ha reduït a 5.000 euros). 

Les despeses que es poden realitzar mitjançant aquest procediment són, 
d’acord amb l’article 2 del Decret 24/1998, de 10 de març, “despeses de 
caràcter periòdic o repetitiu, de tracte successiu, en particular les referents 
a dietes, despeses de locomoció, material, conservació i manteniment o 
qualsevol altre de característiques similars”. 

Durant l’exercici 2016 es van autoritzar un total de 278 caixes fixes, 258 
corresponents a òrgans de les conselleries de la Generalitat, 13 al SERVOF, 
7 a l’INVASAT i 3 a l’IVAT, que van realitzar pagaments per un import total 
de 67,3 milions d’euros, 66,0 milions d’euros corresponien a caixes de 
l’Administració de la Generalitat. 

Actualment tota la informació relativa a les despeses gestionades per les 
caixes fixes és accessible públicament per mitjà del Portal de transparència 
de la Generalitat Valenciana. 

El procediment de gestió de les factures mitjançant el sistema de caixes 
fixes es representa en l’esquema 3. 

Cada caixa fixa es gestiona per un habilitat i un comptedant, que són els 
responsables de la gestió diària i disposen d’un compte bancari per a 
realitzar els pagaments de caixa fixa amb un règim de disposició de fons 
mancomunat. Aquests comptes bancaris es gestionen de manera 
centralitzada, així que els seus saldos i pagaments es centralitzen i 
canalitzen a un únic compte bancari de caixes fixes de la Tresoreria de la 
Generalitat. D’aquesta manera, encara que el saldo dels comptes bancaris 
de les caixes fixes sempre és zero, es poden realitzar pagaments que 
integren en el compte centralitzat de la Tresoreria, que sí que té saldo i 
està vinculat a una pòlissa de crèdit. 

D’acord amb el que s’estableix en l’article 103 de la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, l’IGG inclou les caixes fixes en els plans de control financer 
permanent anuals i realitza les verificacions dels comptes justificatius 
presentats pels responsables d’acord amb el que s’estableix en la 
instrucció segona de la Circular de 22 de febrer de 2005, de l’IGG. 
Addicionalment, l’article 12 de l’Ordre de 17 d’abril de 1998 estableix que 
els responsables de cada caixa pagadora elaboraran una acta d’arqueig i 
una acta de conciliació l’últim dia de cada trimestre que remetran a les 
subsecretaries perquè l’aproven adjuntant una còpia a la Intervenció 
delegada. 
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Esquema 3. Procediment de gestió de les factures mitjançant caixa fixa 
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4. La factura electrònica i els portals GE-Factura i FACe 

L’article 9 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació 
(Reial Decret 1619/2012) defineix la factura electrònica com aquella que, 
complint els requisits establits pel Reglament, ha sigut expedida i rebuda 
en format electrònic. 

La normativa estableix tres característiques de les factures electròniques: 

- Ha de tenir un format estructurat i estar signada amb signatura 
electrònica avançada o tenir segell electrònic avançat (article 5 de la 
Llei 25/2013). 

 El format admés per FACe i GE-Factura és Facturae en les seues 
versions 3.2 i 3.2.1. A partir de gener de 2018 s’utilitzarà la versió 
3.2.2. Aquest format és un arxiu de text que defineix els camps d’una 
factura segons les normes del format XML. 

 Els arxius generats per Facturae tenen extensió XML si no estan 
signats o XSIG (acrònim d’XML Signed) quan estan signats. La 
diferència és que el format XSIG inclou al final de l’arxiu la signatura 
electrònica de la factura. Es requereix que totes les factures que 
s’envien a FACe estiguen signades (han de portar l’extensió XSIG) 
perquè tinguen validesa legal plena. 

- La transmissió ha de ser telemàtica (ha de partir d’un ordinador i ser 
recollida per un altre ordinador). 

- Aquest format electrònic i transmissió telemàtica han de garantir la 
seua integritat i autenticitat per mitjà d’una signatura electrònica 
avançada. 

 L’autenticitat de l’origen de la factura, en paper o electrònica, 
garantirà la identitat de l’obligat a expedir-la i de l’emissor de la 
factura. Per la seua banda, la integritat del contingut de la factura, en 
paper o electrònica, garantirà que aquest contingut no ha sigut 
modificat. Ambdós requisits es podran garantir mitjançant controls 
de gestió, que hauran de permetre crear una pista d’auditoria fiable 
que establisca la connexió necessària entre la factura i el lliurament 
de béns o prestació de serveis que aquesta documenta (article 8 del 
Reglament de Factures). 

El punt d’entrada de factures electròniques de la Generalitat GE-Factura 
és el sistema creat en 2010 per a permetre la facturació electrònica a 
l’Administració de la Generalitat. El Decret 87/2010, de 21 de maig, va 
establir les condicions tècniques i normatives per a expedir factures 
electròniques, i va regular el procediment per a l’accés i ús de la 
plataforma de facturació electrònica i va aprovar el format Ge-factura. L’1 
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de juliol de 2017 va deixar de funcionar i a partir d’aquesta data el servei 
el presta exclusivament FACe. 

FACe és el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de 
l’Administració General de l’Estat, d’acord amb la Llei 25/2013 d’Impuls de 
la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el 
Sector Públic. Està obert a l’ús per terceres administracions públiques. 
Aquesta plataforma permet enviar factures electròniques per mitjà 
d’internet, i ofereix dos mètodes diferents de connexió. 

1. Un portal web (connexió simple), per a proveïdors o administracions 
petites amb poc volum de facturació, que es connecten de manera 
interactiva. 

 Per mitjà d’aquest portal l’organisme accedeix a la bústia o bústies 
de les seues unitats (oficina comptable, òrgan gestor, unitat 
tramitadora) i es pot descarregar la factura electrònica i els annexos 
que ha presentat el proveïdor i actualitzar l’estat de tramitació de la 
factura perquè siga notificat al proveïdor. 

2. Interfícies automatitzades de serveis web (connexió complexa), per 
a proveïdors i administracions amb un major volum i majors mitjans 
tècnics. Aquests permeten remetre factures en format electrònic a 
aquells organismes de les administracions que estiguen donats 
d’alta en el sistema. 

 La interfície de serveis web permet que el sistema informàtic que 
dóna suport al registre comptable de factures de l’Administració 
destinatària es puga descarregar les factures de manera automàtica 
sense la necessitat d’acció humana en la descàrrega de la factura des 
de FACe. 

Les dues possibilitats són excloents quant a l’obtenció de la factura. Si una 
Administració Pública decideix obtenir les factures per interfície de serveis 
web, no se les podrà descarregar pel portal web de gestió interna. 

Si posseeix usuari amb permisos d’administrador de les seues unitats, 
sempre podrà, per mitjà del dit portal web intern, gestionar les seues 
unitats, administrant els rols, relacions i usuaris, encara que estiga 
utilitzant la descàrrega de factures per mitjà de la interfície de serveis web. 

Les administracions públiques diferents a l’Administració General de 
l’Estat hauran de signar un acord d’adhesió per a utilitzar el sistema. La 
Generalitat està integrada en la plataforma FACe des del 12 de setembre 
de 2014. 
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5. Entorn tecnològic dels sistemes d’informació 

Un sistema d’informació és un conjunt organitzat de recursos perquè la 
informació es puga recollir, emmagatzemar, processar o tractar, mantenir, 
usar, compartir, distribuir, posar a disposició, presentar o transmetre. En 
aquest cas, la informació es refereix a les factures rebudes per la 
Generalitat. 

La descripció gràfica simplificada de l’entorn tecnològic dels processos 
analitzats es mostra en l’esquema següent: 

Esquema 4. Entorn tecnològic dels processos analitzats 

 

Tot aquest sistema està gestionat per la Direcció General de Tecnologies 
de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) amb qui hem coordinat el 
treball. 

Els controls generals de tecnologia de la informació són en gran manera 
comuns per a les tres aplicacions interrelacionades: RUF, CONTAG i CAJA 
FIJA. 
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APÈNDIX 2.METODOLOGIA DE L’AUDITORIA  

1. Controls generals de tecnologies de la informació 

Els controls generals de l’entorn de tecnologies de la informació (CGTI) 
estableixen un marc general de confiança pel que fa al funcionament dels 
controls en els processos i aplicacions de gestió. Han de dissenyar-se per 
a proporcionar una garantia raonable que les dades, la informació i els 
actius dels sistemes d’informació compleixen les propietats següents, que 
coincideixen amb les cinc dimensions de la seguretat de la informació que 
estableix l’Esquema Nacional de Seguretat: 

- Confidencialitat, és la propietat de la informació per la qual es 
garanteix que únicament hi pot accedir personal autoritzat. 

- Integritat, és la propietat de la informació per la qual es garanteix 
l’exactitud de les dades transportades o emmagatzemades, 
assegurant que no s’ha produït la seua alteració, pèrdua o destrucció, 
ja siga de manera accidental o intencionada, per errors de 
programari o maquinari o per condicions mediambientals.  

- Disponibilitat, es tracta de la capacitat d’un servei, un sistema o una 
informació, de ser accessible i utilitzable pels usuaris o processos 
autoritzats quan aquests ho requerisquen. 

- Autenticitat, és la propietat o característica segons la qual una 
entitat és qui diu ser o bé que garanteix la font de què procedeixen 
les dades. 

- La traçabilitat, és la propietat o característica segons la qual les 
actuacions d’una entitat poden ser imputades exclusivament a la 
dita entitat. 

La finalitat de l’auditoria és verificar l’eficàcia dels CGTI, és a dir que 
garanteixen raonablement aquestes propietats.  

Per a poder confiar en els controls implantats en les aplicacions 
informàtiques és requisit fonamental que els controls generals de l’entorn 
de TI siguen efectius i, per tant, permeten garantir el bon funcionament 
d’aquells. En cas contrari, no es podrà confiar en els controls automàtics 
que s’hi integren. 

Prenent en consideració els diferents nivells que conformen els sistemes 
d’informació, la revisió dels CGTI s’ha estructurat en les àrees que es 
detallen tot seguit, i que es concreten en l’anàlisi dels següents aspectes 
(que inclouen els controls rellevants identificats): 
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A. Marc organitzatiu 

A.1 Organització i personal de l’àrea TI 

A.2 Planificació, polítiques i procediments 

A.3 Compliment normatiu (LOPD) 

B. Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

B.1 Adquisició d’aplicacions i sistemes 

B.2 Desenvolupament i manteniment d’aplicacions 

B.3 Gestió de canvis 

C. Operacions dels sistemes d’informació 

C.1 Operacions de TI 

C.2 Seguretat física 

C.3 Serveis externs 

D. Accés a dades i programes (seguretat lògica)  

D.1 Protecció de xarxes i comunicacions 

D.2 Procediments de gestió d’usuaris 

D.3 Mecanismes d’identificació i autenticació 

D.4 Gestió de drets d’accés  

E. Continuïtat del servei 

E.1 Còpies de seguretat 

E.2 Plans de continuïtat 

2. Revisió dels controls interns dels processos de gestió i de les aplicacions 
revisades 

Els controls dels processos de gestió han de dissenyar-se per a 
proporcionar una garantia raonable que les dades, la informació i els 
actius dels sistemes d’informació compleixen les propietats següents: 

- Integritat (completesa), s’han registrat tots els fets i transaccions que 
havien de registrar-se en el període. S’utilitza amb un sentit diferent 
al dels CGTI. 

- Exactitud, les quantitats i altres dades relatives a les transaccions i 
fets s’han registrat adequadament. 

- Validesa, les transaccions i fets registrats han ocorregut, 
corresponen a l’entitat i han sigut degudament aprovats; els output 
del sistema contenen només dades vàlides. Propietat també 
denominada succés o ocurrència. 
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Aquestes característiques coincideixen amb les afirmacions implícites en 
la informació financera segons la GPF-OCEX 1317. 

La finalitat de la revisió dels controls d’aplicació és determinar si el nivell 
de control existent en les aplicacions i l’eficàcia dels controls clau 
garanteixen que s’executen correctament els processos de gestió i 
mitiguen el risc d’errors i irregularitats, per garantir la validesa, 
completesa i exactitud de la informació.  

3. Criteris d’avaluació dels controls interns 

Amb l’objectiu de facilitar la comprensió de l’eficàcia dels controls, 
aquests s’han categoritzat en els nivells següents:  

Quadre 5.  Avaluació dels controls interns 

Efectius Parcialment efectius No efectiu/no verificable 

El control s’ha implantat 
en la seua totalitat i no 
presenta debilitats de 
cap tipus 

El control no s’ha 
implantat en la seua 
totalitat o presenta 
alguna debilitat 

El control no s’ha arribat a 
implantar o es realitza un 
control irregular de 
l’activitat o no es guarda 
evidència del control 

4. Criteris per a categoritzar les deficiències de control 

Segons la secció 2850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, les 
deficiències de control es classifiquen de la manera següent: 

- Una deficiència de control intern existeix quan el disseny o el 
funcionament d’un control no permet al personal de l’entitat o a la 
seua direcció, en el curs ordinari de les operacions, prevenir o 
detectar errors o irregularitats en un termini raonable.  

- Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern, 
o una combinació de deficiències, que afecten adversament la 
capacitat de l’entitat per a iniciar, autoritzar, registrar, processar o 
transmetre informació financera o pressupostària de manera fiable, 
de conformitat amb els principis o normes comptables i/o 
pressupostàries que hi són d’aplicació. Així mateix hi ha una 
probabilitat remota que no siga previnguda o detectada una 
manifestació errònia en els comptes anuals (no clarament trivial). 

- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control 
intern o una combinació d’aquestes, respecte de les quals hi ha una 
raonable possibilitat que una manifestació errònia significativa en 
els comptes anuals no siga previnguda o detectada i corregida en 
termini oportú. 
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Aquesta classificació manté una relació directa amb el risc que representa 
la deficiència de control, tal com es mostra en el quadre següent. 

Quadre 6. Classificació de les deficiències de control en funció del risc 

  

Risc 
 

Probabilitat de 
contingència o 
vulnerabilitat 
d’acord amb 
l’impacte 
potencial de la 
incidència 
detectada 

Alt 
Aspectes de control o debilitats materials que poden 
arribar a afectar de manera molt significativa el 
control intern o la integritat de la informació 

Mitjà 

Aspectes de control o deficiències significatives que 
no representen una bona pràctica i que podrien 
repercutir en el sistema de control intern o en la 
integritat de les dades 

Baix 
Deficiències de control intern que no afecten 
significativament el control intern, però que han de 
ser considerades per la direcció de l’entitat 

5. Proves de dades 

Els treballs d’auditoria en entorns informatitzats requereixen analitzar i 
revisar un volum cada vegada més important d’informació en format 
digital. 

La comprovació del funcionament adequat de les interfícies entre 
aplicacions, de la integritat de la informació, la identificació de diferents 
tipus de transaccions, i d’altres moltes proves necessàries més per a 
formular les conclusions d’auditoria requereixen l’anàlisi exhaustiva de 
les bases de dades que contenen la informació econòmica i comptable. 

Els volums de dades tan elevats que cal revisar fan necessària la utilització 
de tècniques i eines d’auditoria d’anàlisi i extracció de dades, junt amb la 
metodologia que permeta explotar tot el seu potencial. La Sindicatura de 
Comptes descriu en la secció 2813 del seu Manual de fiscalització la 
metodologia que utilitza en la realització de les proves de dades (vegeu 
detalls en el document publicat en la web). 

6. Revisió d’interfícies 

S’han revisat les distintes interfícies entre les aplicacions RUF, CAJA FIJA, 
CONTAG-SIP, GE-Factura i FACe, i la integritat de les dades transmeses, 
mitjançant l’anàlisi dels controls existents i proves de dades. 
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APÈNDIX 3. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE L’INFORME DE 2013 
DEL REGISTRE DE FACTURES DE LA GENERALITAT21 

1. Sobre els controls generals de les tecnologies de la informació 

Recomanacions de l’informe de 2013 
Estat a  
31-12-2016 

Gestió de 
canvis 

1 

Recomanem aplicar en els projectes de 
desenvolupament que afecten el RUF mesures de 
control de versions de codi com les que s’estan 
aplicant per a altres desenvolupaments per mitjà 
d’aplicacions específiques per a aquesta tasca. 

Aplicada 

2 

Recomanem establir una segregació adequada de 
funcions en el desenvolupament d’aplicacions per als 
traspassos a l’entorn productiu. La capacitat de 
realitzar els traspassos a l’entorn de producció hauria 
d’estar restringida a personal que no tinga accés a 
l’entorn de desenvolupament.  

En cas que no siga possible establir aquesta 
segregació de tasques, haurien d’implantar-se 
controls compensatoris addicionals, com per 
exemple: 

- Revisar periòdicament els traspassos efectuats, 
que garantisquen que únicament s’han realitzat 
canvis autoritzats. 

- Incorporar avisos automàtics als responsables 
cada vegada que es realitze un traspàs, per a 
garantir que no n’hi haja cap que passe inadvertit. 

Aplicada 
 

3 

Recomanem que les diferents fases dels canvis en les 
aplicacions les aproven formalment en tots els casos 
els responsables de l’aplicació i els responsables 
funcionals abans d’implantar-les en l’entorn real. 

No aplicada 

Operacions 
dels SI 

4 

Recomanem definir indicadors i valors objectius o 
normals per als diferents serveis de TI, així com un 
procediment que garantisca el seguiment periòdic 
dels valors reals. S’ha de preveure l’assignació de les 
responsabilitats de seguiment dels indicadors de 
serveis. 

No aplicada 

5 
Recomanem que s’aprove una relació de totes les 
persones amb autorització per a accedir al CPD i la 
creació d’un registre en què s’anoten totes les 
entrades que es produïsquen. 

Aplicada 
parcialment 

 
 
 
Accés a 
dades i 
programes  
 

6 

Recomanem aprovar polítiques i procediments per 
escrit per a la configuració dels elements de seguretat 
de la xarxa de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública. 

No aplicada 

7 
Recomanem, en la mesura que siga possible, eliminar 
o reduir usuaris genèrics i/o compartits per als 
accessos a la xarxa de la Generalitat. 

Aplicada 
parcialment  

                                                
21 Registre de factures de la Generalitat. Auditoria dels sistemes d’informació i de control intern. Exercici de 2013. 
(Informe 2014/15) 
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Recomanacions de l’informe de 2013 
Estat a  
31-12-2016 

 

8 

Recomanem que s’establisquen procediments que 
garantisquen la ràpida comunicació al departament 
de sistemes de les baixes de personal o canvis en llocs 
de treball per a realitzar els canvis oportuns en els 
usuaris de les aplicacions. El procediment ha de 
preveure una revisió periòdica dels usuaris 
autoritzats per a l’accés a les aplicacions. 

No aplicada 

Continuïtat 
del servei 

9 
Recomanem que els responsables funcionals de les 
aplicacions aproven els períodes de retenció de les 
còpies de seguretat de les dades. 

No aplicada 

10 

Recomanem realitzar proves periòdiques de 
restauració de les còpies de seguretat de manera que 
es verifique que, en cas de desastre, es podrà 
recuperar la informació que s’hi conté en els terminis 
precisos. Aquestes proves han de quedar 
documentades. 

Aplicada 

11 

Recomanem que s’aprove un pla de continuïtat que 
garantisca la recuperació dels serveis crítics en els 
terminis previstos. Els plans de recuperació de 
l’activitat hauran de basar-se en una anàlisi prèvia de 
riscos i identificació d’actius crítics i han de preveure 
plans de proves. 

No aplicada 

 

2. Sobre els controls del Registre de Factures de la Generalitat 

Recomanacions de l’informe de 2013 Estat 

1 Recomanem que es realitzen revisions periòdiques de les factures 
registrades en RUF a fi de detectar possibles duplicats. 

Aplicada 
parcialment 

2 

Recomanem modificar els controls implantats en l’aplicació per a 
configurar una notificació automatitzada al proveïdor de les baixes 
de factures en l’RFG. En els casos en què no s’escaiga la 
comunicació al proveïdor s’hauria de preveure una doble aprovació 
de la baixa en l’aplicació. 

Aplicada 
parcialment 

3 

Recomanem elaborar i aprovar un procediment que regule la gestió 
i tramitació de les factures incloses en mecanismes extraordinaris 
de pagament a què s’aculla la Generalitat, i les circumstàncies, 
forma, terminis i responsabilitats per a activar els bloquejos de 
factures. 

Sense 
validesa en 
el marc 
actual 

4 
Recomanem millorar els controls de l’aplicació RUF per a garantir 
que no es donen incoherències entre la informació sobre la 
facturació entre RUF i CONTAG-SIP (facturació residual pendent 
d’aplicació, errors i duplicats, etc.). 

Aplicada  
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes i, d’acord amb el que preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2017, ha auditat els controls generals de tecnologies 
de la informació dels procediments de gestió de les compres de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (CSUSP o la Conselleria). 

En termes pressupostaris, les obligacions reconegudes en 2016 del capítol 
2 de la CSUSP són de 2.617,6 milions d’euros. És a dir, representen un 76,5% 
dels 3.421,0 milions d’euros corresponents a aquest capítol en el conjunt 
del Compte de l’Administració. 

La gestió de les comptes de la Conselleria es realitza de manera 
descentralitzada, per mitjà de 40 centres gestors de compres en els 24 
departaments sanitaris en què es divideix el territori de la Comunitat 
Valenciana. En aquesta gestió s’utilitzen diverses aplicacions 
informàtiques, les principals són: 

- ORION LOGIS, aplicació de gestió de compres de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública. 

- RUF, aplicació del Registre de Factures de la Generalitat. 

- CONTAG-SIP, aplicació de gestió pressupostària i comptable 

- CAJA FIJA, desenvolupada per a gestionar els fons de caixa fixa. 

Les dades següents relacionades amb l’aplicació ORION LOGIS posen de 
relleu la seua importància en la gestió de la CSUSP i l’evolució que ha 
experimentat des d’anterior informe especial realitzat: 

Quadre 1. Dades bàsiques d’ORION LOGIS 

 2013 2016 Variació 

Nombre usuaris ORION LOGIS 6.372 7.472 17,26% 

Nombre de factures 415.011 531.244 28,01% 

Import total factures (milions d’euros) 1.569 2.625 67,30% 

Nombre articles 90.635 124.935 37,84% 

Nombre proveïdors 4.675 5.595 19,68% 
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2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT 
UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA I DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA 
GENERALITAT 

D’acord amb la normativa, la responsabilitat de la gestió de les compres 
de béns i serveis per a les institucions sanitàries correspon a la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública, específicament a la Direcció General 
de Recursos Humans i Econòmics (DGRHE). 

La gestió de les aplicacions i els actius informàtics que suporten la gestió 
de les compres de béns i serveis per a les institucions sanitàries correspon 
a la Direcció General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat 
(DGITC). 

Per la seua banda, la Intervenció General de la Generalitat (IGG), en la seua 
qualitat de centre gestor de la comptabilitat pública, és responsable 
d’elaborar el Compte de l’Administració de la Generalitat. El Compte 
corresponent a 2016 es va presentar a la Sindicatura de Comptes el 29 de 
juny de 2017, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

Els distints òrgans de direcció de les conselleries i l’IGG han de garantir 
que les activitats de gestió de compres, les operacions pressupostàries i la 
informació que figuren en els comptes anuals són conformes amb les 
normes aplicables. Així mateix han d’establir els sistemes de control 
intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat i per a permetre 
presentar i presentar els comptes anuals lliures d’incorrecció material, 
deguda a frau o error. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió, 
basada en l’auditoria efectuada, sobre l’eficàcia del sistema de control 
intern implantat per a la gestió de compres de béns i serveis de la CSUSP. 
En particular, l’objectiu d’aquest treball ha consistit a analitzar els controls 
generals de les tecnologies de la informació (CGTI), el bon funcionament 
dels quals condiciona l’eficàcia dels controls interns implantats en el 
procés de compres i en ORION LOGIS.  

Hem dut a terme el treball conformement amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura, 
arreplegats en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Els 
esmentats principis exigeixen que la Sindicatura complisca els 
requeriments d’ètica, així com planificar i executar l’auditoria a fi 
d’obtenir una seguretat raonable sobre l’eficàcia dels CGTI relacionats 
amb els procediments de gestió de compres de béns i serveis de la 
Conselleria. 
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Una auditoria requereix aplicar procediments per a obtenir evidència 
d’auditoria en relació amb els objectius assenyalats. Els procediments 
seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos 
d’incorrecció material deguda a frau o error. 

Així mateix es pretén oferir propostes correctores a les possibles 
deficiències trobades en el curs de l’auditoria, per a la qual cosa es 
formulen les recomanacions pertinents que contribuïsquen a incrementar 
l’eficàcia del sistema de control intern i l’eficiència dels processos de 
gestió.  

També s’ha efectuat un seguiment de les deficiències de control intern i 
de les recomanacions realitzades en l’informe especial Auditoria dels 
sistemes d’informació i de control intern. Gestió de compres de la Conselleria de 
Sanitat. Exercici 2013 (Informe 2014/16). (Vegeu l’apèndix 3). 

El període revisat ha sigut l’exercici 2016, i el treball de camp ha finalitzat 
l’abril de 2017. 

Donades les especials característiques 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 
comptat amb la col·laboració d’experts externs. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar la nostra opinió sobre 
l’eficàcia dels CGTI relacionats amb els procediments de gestió de compres 
de béns i serveis de la CSUSP. 

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ DESFAVORABLE 

D’acord amb la metodologia de treball detallada en l’apèndix 2 s’han 
revisat 48 CGTI relacionats amb l’aplicació ORION LOGIS de gestió de 
comptes de la CSUSP i se n’ha analitzat el grau d’eficàcia, que es resumeix 
en el quadre 2. 

Com a resultat de la revisió efectuada, s’han observat una sèrie de 
debilitats materials de control intern que representen un risc elevat per a 
la integritat, confidencialitat, autenticitat, disponibilitat i traçabilitat de 
les dades de compres i del sistema d’informació de la Conselleria.  
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Quadre 2. Grau de compliment dels CGTI avaluats  

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcialment 
efectius 

No 
efectius 

Marc organitzatiu 3 0 2 5 

Gestió de canvis 8 0 0 8 

Operacions TI 5 1 0 6 

Accés a dades i programes 12 5 8 25 

Continuïtat del servei 3 0 1 4 

Total controls avaluats 
31 6 11 48 

64,6% 12,5% 22,9% 100,0% 

Les debilitats materials de control intern observades es refereixen a: 

Marc organitzatiu i compliment normatiu 

a) La CSUSP ha realitzat accions encaminades al compliment de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre (LOPD) i 
el seu reglament de desplegament, el Reial Decret 1720/2007, i 
disposa del document de seguretat LOPD que descriu el conjunt de 
mesures de seguretat que la CSUSP ha implantat per tal de complir 
amb l’esmentat reglament.  

 No obstant això, la CSUSP no ha complit amb l’obligació que estableix 
l’article 96 del Reial Decret 1720/2007, de realitzar la corresponent 
auditoria biennal de compliment, sent 2011 la data de l’últim informe 
d’auditoria disponible. L’incompliment legal podria ser considerat 
per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) com a 
“infracció greu” d’acord amb l’article 44 de l’LOPD. Sense perjudici 
del risc de sanció, l’absència d’aquest control representa un risc alt 
en relació amb la confidencialitat de la informació. 

b) La CSUSP encara no ha realitzat un pla d’adequació a l’Esquema 
Nacional de Seguretat (ENS), ni hi ha previsions concretes per a fer-
ho. Tampoc s’ha realitzat l’auditoria biennal de seguretat dels seus 
sistemes d’informació que exigeix l’article 34 de l’ENS. 

 Aquesta circumstància, a més de constituir un incompliment legal, 
representa un risc alt pel que fa a la seguretat de la informació. 
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Operacions dels sistemes d’informació 

c) El contracte amb el proveïdor que suporta el desenvolupament 
d’evolutius i el manteniment de l’aplicació ORION LOGIS va finalitzar 
en 2016 i en el segon semestre estava prestant els serveis sense 
contracte en vigor i facturava pels serveis a mesura que els anava 
prestant. Hem detectat factures per import de 255.601 euros del dit 
proveïdor que no estan emparades pel contracte. 

 El fet que no haja existit un contracte en vigor que regule les 
condicions en què es presta el servei de suport a l’aplicació ORION 
LOGIS i garantisca una continuïtat en aquest servei, ha representat 
un incompliment de l’ens i de la normativa de contractes públics. 
Però a més implica un risc mitjà que no es puga mantenir el nivell de 
servei requerit per a fer una gestió adequada de les compres en tots 
els departaments de salut. 

 En juliol de 2017 es va formalitzar el nou contracte que cobreix el dit 
servei. 

Controls d’accés a dades i programes 

d) S’han identificat un total de 7.472 usuaris amb accés a l’aplicació 
ORION LOGIS, dels quals hem comprovat que 2.123 (28,4%) eren 
usuaris inactius des de fa més de sis mesos. En 2016 no es va realitzar 
cap revisió d’usuaris de l’aplicació. Segons ens han informat, en maig 
de 2017 es va efectuar una revisió i es va cancel·lar l’accés a 2.020 
usuaris. 

 La situació descrita representa un risc valorat com a mitjà que es 
produïsquen accessos no autoritzats a l’aplicació ORION LOGIS, 
utilitzant algun usuari inactiu. 

e) Les polítiques de configuració de les contrasenyes d’accés, tant a 
l’aplicació ORION LOGIS com a la base de dades i als sistemes 
operatius dels servidors respectius, no són tan robustes com 
exigeixen l’ENS i les bones pràctiques en matèria de gestió de 
Tecnologies de la Informació (TI). 

 Aquesta configuració deficient de les polítiques d’autenticació 
representa un risc alt d’accessos no autoritzats a l’aplicació, a les 
dades i als sistemes en general. 

f) S’han identificat 16 usuaris amb accés a ORION LOGIS que disposen 
d’identificadors d’accés genèrics. Nou d’aquests usuaris tenen perfil 
d’administració. 
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 Dels 54 usuaris amb accés al sistema operatiu del servidor 
d’aplicacions se n’han detectat 18 (33,3% del total) que disposen 
d’identificadors d’accés genèrics. 

 S’han identificat 111 usuaris (54,7% del total d’usuaris) amb accés al 
servidor de la base de dades d’ORION LOGIS i 51 usuaris (21,61% del 
total d’usuaris) amb accés a la base de dades que disposen 
d’identificadors d’accés genèrics. 

 Considerem que aquesta situació representa un risc alt d’accessos no 
autoritzats a les dades i als sistemes en general i de falta de control 
per pèrdua de la traçabilitat de les accions en l’aplicació, en la base 
de dades i en els sistemes. 

g) D’acord amb el que s’estableix en l’ENS, els drets d’accés de cada 
usuari s’han de limitar, d’acord amb els principis de mínim privilegi 
i de necessitat de conéixer. A més, s’ha d’aplicar el principi bàsic de 
control intern de segregació de tasques incompatibles. Això no 
obstant, hem detectat un nombre molt elevat d’usuaris amb 
permisos en l’aplicació ORION LOGIS que tenen assignats privilegis 
que no són necessaris per a realitzar les tasques del seu lloc de treball 
i que presenten conflicte des del punt de vista de la segregació de 
funcions. 

 Aquesta situació implica un risc alt d’accés no autoritzats a 
l’aplicació, d’introducció d’operacions no autoritzades i d’existència 
d’errors o irregularitats. 

Continuïtat del servei 

h) L’estratègia de recuperació de dades es basa a realitzar de còpies de 
seguretat d’acord amb un procediment documentat. També es 
disposa d’un pla de recuperació davant desastres que no s’ha 
aprovat. 

 Això no obstant, no es disposa d’un pla de continuïtat de l’activitat 
aprovat a alt nivell (consellera o Secretaria Autonòmica de Salut 
Pública i del Sistema Sanitari Públic) que garantisca la recuperació 
dels sistemes i les dades en un període i amb una qualitat de les 
dades preestablida. 

 Aquesta situació implica un risc mitjà que davant la materialització 
d’un incident greu no es puga recuperar l’activitat en els terminis 
fixats com a objectiu. 
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5. OPINIÓ DESFAVORABLE SOBRE L’EFICÀCIA DELS CONTROLS GENERALS 
DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

En la nostra opinió i considerant els efectes de les debilitats materials de 
control intern que es descriuen en l’apartat anterior, cal concloure que, en 
conjunt, el nivell de control existent en els CGTI no aporta un nivell de 
confiança raonable que garantisca 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 
ORION LOGIS. 

En el quadre 2 de l’apartat anterior s’aprecia que, de les cinc àrees en què 
s’estructuren els CGTI, n’hi ha tres en què l’eficàcia dels controls és 
satisfactòria. Però en les àrees de marc organitzatiu (en concret el 
compliment normatiu) i d’accessos lògics a dades i programes, les 
deficiències de control són molt significatives i afecten de manera 
generalitzada el conjunt de CGTI i la seguretat de la informació. 

A causa de la seua significativitat tan elevada, els òrgans de govern de la 
Conselleria s’han de comprometre de manera clara i decidida a esmenar 
les deficiències esmentades. 

6. ALTRES QÜESTIONS SIGNIFICATIVES 

Encara que no afecten l’opinió sobre els CGTI, en el curs de l’auditoria hem 
observat les qüestions següents que considerem convenient destacar: 

a) Pel que fa a la qualitat de les dades 

 Hem realitzat uns sèrie d’anàlisis de dades a fi de verificar diversos 
aspectes relacionats amb la validesa, exactitud i integritat de les 
dades gestionades per ORION LOGIS. En el curs de les proves 
realitzades hem observat que si per alguna circumstància es rep una 
factura errònia, en lloc d’anul·lar-la o corregir-la en ORION LOGIS, se 
sol acceptar una nova factura que compense l’anterior. Però aquestes 
factures addicionals contenen uns preus ajustats per a realitzar 
aquesta compensació, de manera que en registrar aquests preus en 
l’aplicació no es reflecteix degudament el valor de les transaccions 
realitzades i impedeix calcular correctament els preus unitaris dels 
productes. Aquest tipus d’actuacions deteriora la qualitat de les 
dades sobre les compres. 

b) Pel que fa a la discrecionalitat en les compres 

 Els usuaris d’ORION LOGIS disposen en els seus sistemes de compres 
d’un visor que mostra els acords que els diferents 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 
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a preus superiors als que signen altres del seu mateix volum de 
compra o comprar articles a qualsevol preu sense acord previ. 

7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització cal efectuar les recomanacions 
que s’indiquen tot seguit, per tal de resoldre les debilitats materials de 
control intern observades: 

a) La Conselleria ha de realitzar l’auditoria corresponent de l’LOPD amb 
caràcter biennal, d’acord amb el que s’estableix en el RLOPD. 

 Addicionalment, a partir del 25 de maig de 2018 serà aplicable el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades personals. Aquest 
reglament inclou diferències significatives pel que fa a la regulació 
actual espanyola. Per aquest motiu, es recomana a la CSUSP iniciar 
un procés d’adequació a aquest reglament a fi de garantir que es 
complisca compliment en els terminis establits. 

b) La Conselleria ha d’elaborar un pla d’adequació a l’Esquema Nacional 
de Seguretat, implantar les mesures incloses en el dit pla, i realitzar 
les auditories de seguretat legalment obligatòries. 

c) La Conselleria ha de preparar i licitar els contractes de suport a totes 
les aplicacions corporatives de manera planificada i en terminis 
suficients, de manera que es garantisca el manteniment adequat i el 
compliment de la normativa de contractació. 

d) Recomanem que la DGITC aplique el procediment de gestió d’usuaris 
i de permisos. Així mateix, haurien de realitzar-se revisions 
periòdiques dels usuaris autoritzats, de manera que es garantisca 
que només tenen accés a l’aplicació els usuaris que ho necessiten 
basant-se en les tasques assignades. Ha de conservar-se la 
documentació acreditativa de les revisions realitzades, dels resultats 
i de les accions dutes a terme. 

e) Recomanem que la DGITC modifique les polítiques d’autenticació 
(contrasenyes) per a tots els sistemes i adaptar-les a paràmetres 
rigorosos de qualitat i renovació (complexitat mínima, canvi de 
contrasenyes cada 3 a 6 mesos, historial de contrasenyes mínim de 
5, bloquejos davant d’intents fallits, forçar el canvi inicial de 
contrasenya, etc.), tal com requereix l’ENS. 

f) Recomanem que la DGITC aprove un procediment que incloga 
l’obligació que tots els usuaris dels diferents sistemes siguen 
nominatius, tal com exigeix l’ENS. Quan no siga possible eliminar els 
usuaris genèrics en els distints nivells dels sistemes d’informació, 



Auditoria dels controls generals de tecnologies de la informacióde l’aplicació ORION LOGIS.  
Exercici 2016 

199 

s’han de reduir al mínim indispensable i s’han de preveure controls 
compensatoris sobre aquests. 

g) Recomanem que la Conselleria realitze activament una gestió dels 
drets d’accés o privilegis a l’aplicació ORION LOGIS que incloga els 
aspectes següents: 

- Cada usuari de l’aplicació només disposa dels permisos mínims 
necessaris d’acord amb les seues funcions. 

- Atés el nombre tan elevat d’usuaris de l’aplicació, han de 
configurar-se perfils estàndard per als llocs de treball. 

- Ha de conservar-se la documentació acreditativa de les 
revisions realitzades, els resultats i les accions dutes a terme. 

- En el cas que es considere necessari que hi haja usuaris que 
requerisquen un nivell elevat de privilegis i no es puguen evitar 
els conflictes per falta de segregació de funcions, s’han 
d’implantar controls compensatoris, com per exemple, 
activació de les opcions de traçabilitat juntament amb la revisió 
periòdica de les accions realitzades pels esmentats usuaris. 

h) Recomanem que el màxim nivell directiu elabore i aprove un pla de 
continuïtat de l’activitat que definisca i documente les accions 
necessàries per a recuperar i restaurar les activitats crítiques 
parcialment o totalment interrompudes dins d’un temps 
predeterminat després d’una interrupció no prevista o desastre. 

A fi de millorar la qualitat de les dades i els controls de l’aplicació ORION 
LOGIS, recomanem: 

i) Que s’utilitzen criteris homogenis en tots els centres de la Conselleria 
per a gestionar les comandes, anul·lacions, compensacions i 
ampliacions de compra d’articles. En particular, si alguna factura 
rebuda és errònia ha d’anul·lar-se i, si és el cas, el proveïdor ha 
d’emetre una factura rectificativa. Per tant, han d’evitar-se les 
factures que contenen compensacions que modifiquen i desvirtuen 
els preus de compra. D’aquesta manera les rectificacions es 
reflectiran degudament en ORION LOGIS. 

j) Que s’utilitze preferentment el sistema de compres centralitzades 
com a procediment de compra i que les negociacions dels preus dels 
articles amb els proveïdors les negocie la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública amb els proveïdors corresponents. Aquest 
procediment de compra ja s’utilitza en alguns articles i hauria 
d’estendre’s a tots els productes de consum habitual en els centres 
sanitaris. 
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Els paràgrafs a) a c) anteriors, a més de recomanacions per a millorar el 
control intern, són accions que ha de realitzar la Conselleria per a 
esmenar els incompliments legals assenyalats. 
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APÈNDIX 1. APLICACIONS RELACIONADES AMB LA GESTIÓ DE LES 
COMPRES 

La gestió de les compres de la Conselleria es realitza de manera 
descentralitzada, per mitjà dels 40 centres de gestió de compres dels 24 
departaments sanitaris en què es divideix el territori de la Comunitat 
Valenciana. Aquesta gestió es realitza utilitzant diverses aplicacions 
informàtiques, les principals són: 

- ORION LOGIS, Gestió de compres, emmagatzemament i 
manteniment. 

 El sistema per a la gestió econòmica i logística de la CSUSP, per mitjà 
de la qual es presta suport a la central de compres i a la gestió integral 
de l’aprovisionament. Està desenvolupat sobre la base del sistema e-
Business Suite (EBS) d’Oracle. Fins al present està implantada la 
versió 11. En maig de 2017 es va formalitzar un contracte per a, en un 
termini màxim de 24 mesos, migrar el sistema a la versió 12 i a una 
nova plataforma tecnològica. 

- CONTAG-SIP: Comptabilitat pressupostària i pagaments. 

 En l’aplicació CONTAG-SIP es gestionen els pressupostos de les 
conselleries i la comptabilització de les obligacions reconegudes i els 
pagaments. 

- CAJA FIJA: Tramitació de pagaments fins a 12.000 euros. 

 És l’aplicació utilitzada per a tramitar i gestionar les despeses i les 
factures d’acord amb la normativa aplicable a les despeses de caixa 
fixa. Per mitjà d’aquesta aplicació es comptabilitzen les factures de 
despeses que entren en RUF i que es tramiten com a despeses de 
caixa fixa. 

- RUF: Registre de factures de la Generalitat. 

 És una aplicació de desenvolupament propi, creada i utilitzada per a 
donar suport a la gestió del Registre de Factures de la Generalitat. 

Hi ha altres aplicacions que presten suport a subprocessos relacionats 
amb el procés de compres: 

- FARMASYST 

 És l’eina de gestió dels serveis de farmàcia de la CSUSP. 

- MERCURIO 

 És el programari de gestió dels dispositius d’emmagatzemament 
automàtic de Kardex Almacén. 
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- ALUMBRA 

 És una aplicació dissenyada amb l’objectiu d’explotar les dades 
generades pels distints sistemes de la CSUSP, incloent-hi els de 
l’aplicació ORION LOGIS. Alumbra accedeix i permet treballar amb 
les dades d’ORION LOGIS, però no permet modificar-los. 

- MDIS 

 És l’aplicació que presta suport a les dispensacions farmacèutiques 
de tractaments ambulatoris en els hospitals. 

La descripció gràfica simplificada de l’entorn tecnològic dels processos 
analitzats es mostra en l’esquema següent: 

Esquema 1. Entorn tecnològic dels processos analitzats 
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APÈNDIX 2. METODOLOGIA DE L’AUDITORIA 

1. Controls de tecnologies de la informació 

Els controls generals de l’entorn de tecnologies de la informació (CGTI) 
estableixen un marc general de confiança pel que fa al funcionament dels 
controls en els processos i aplicacions de gestió. Els CGTI han de 
dissenyar-se per a proporcionar una garantia raonable que les dades, la 
informació i els actius dels sistemes d’informació compleixen les 
propietats següents: 

- Confidencialitat, és la propietat de la informació per la qual es 
garanteix que està accessible únicament a personal autoritzat a 
accedir a la dita informació. 

- Integritat, és la propietat de la informació per la qual es garanteix 
l’exactitud de les dades transportades o emmagatzemades, 
assegurant que no s’ha produït una alteració, pèrdua o destrucció, ja 
siga de manera accidental o intencionada, per errors de programari 
o maquinari o per condicions mediambientals. 

- Disponibilitat, es tracta de la capacitat d’un servei, un sistema o una 
informació de ser accessible i utilitzable pels usuaris o processos 
autoritzats quan aquests ho requerisquen. 

- Autenticitat,  és la propietat o característica segons la qual una 
entitat és qui diu ser o bé que garanteix la font de la qual procedeixen 
les dades. 

- Traçabilitat, és la propietat o característica consistent a fer que les 
actuacions d’una entitat puguen ser imputades exclusivament a la 
dita entitat. 

La finalitat de l’auditoria és verificar l’eficàcia dels CGTI, és a dir, que 
garantisquen raonablement aquestes propietats. Per a poder confiar en els 
controls implantats en les aplicacions informàtiques és requisit 
fonamental que els controls generals de l’entorn de TI siguen efectius i, 
per tant, permeten garantir el bon funcionament d’aquells. En cas 
contrari, no es podrà confiar en els controls automàtics que s’hi integren. 

Prenent en consideració els diferents nivells que conformen els sistemes 
d’informació, la revisió dels CGTI s’ha estructurat en les àrees que es 
detallen tot seguit, i es concentra en l’anàlisi dels aspectes següents (que 
inclouen els controls rellevants identificats). 

A. Marc organitzatiu 

A.1 Organització i personal de l’àrea TI 

A.2 Planificació, polítiques i procediments 
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A.3 Compliment normatiu (LOPD) 

B. Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

B.1 Adquisició d’aplicacions i sistemes 

B.2 Desenvolupament i manteniment d’aplicacions 

B.3 Gestió de canvis 

C. Operacions dels sistemes d’informació 

C.1 Operacions de TI 

C.2 Seguretat física 

C.3 Serveis externs 

D. Accés a dades i programes (seguretat lògica)  

D.1 Protecció de xarxes i comunicacions 

D.2 Procediments de gestió d’usuaris 

D.3 Mecanismes d’identificació i autenticació 

D.4 Gestió de drets d’accés  

E. Continuïtat del servei 

E.1 Còpies de seguretat 

E.2 Plans de continuïtat 

2. Revisió dels controls interns del procés de gestió revisat i de l’aplicació 
ORION LOGIS 

Els controls del procés de gestió de compres de béns i serveis i de 
l’aplicació ORION LOGIS han de dissenyar-se per a proporcionar una 
garantia raonable que les dades, la informació i els actius dels sistemes 
d’informació compleixen les propietats següents: 

- Integritat (completesa), s’han registrat tots els fets i transaccions que 
havien de registrar-se en el període. S’utilitza amb un sentit distint 
al dels CGTI. 

- Exactitud, les quantitats i altres dades relatives a les transaccions i 
fets s’han registrat adequadament. 

- Validesa, les transaccions i fets registrats han ocorregut, 
corresponen a l’entitat i s’han aprovat degudament, els outputs del 
sistema contenen solament dades vàlides. Propietat també 
denominada succés  o  ocurrència. 

Aquestes característiques coincideixen amb les afirmacions implícites en 
la informació financera segons la GPF-OCEX 1317. 



Auditoria dels controls generals de tecnologies de la informacióde l’aplicació ORION LOGIS.  
Exercici 2016 

205 

La finalitat de la revisió dels controls d’aplicació és determinar si el nivell 
de control existent en les aplicacions i l’eficàcia dels controls clau 
garanteixen que s’executen correctament els processos de gestió de les 
compres i mitiguen el risc d’errors i irregularitats, garanteixen la validesa, 
completesa i exactitud de la informació. En l’auditoria d’aquest any s’ha 
realitzat el seguiment de la situació dels controls observada en l’informe 
de 2013. 

3. Criteris d’avaluació dels controls interns 

Amb l’objectiu de facilitar la comprensió de l’eficàcia dels controls, 
aquests s’han categoritzat en els nivells següents:  

Quadre 3. Avaluació dels controls 

Efectius Parcialment efectius No efectiu/no verificable 

El control s’ha implantat 
totalment i no presenta 
debilitats de cap tipus 

El control no s’ha 
implantat totalment o 
presenta alguna debilitat 

El control no s’ha arribat a 
implantar o es realitza un 
control irregular de 
l’activitat o no es guarda 
evidència del control 

4. Criteris per a categoritzar les deficiències de control 

Segons la secció 2850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, les 
deficiències de control es classifiquen de la manera següent: 

- Una deficiència de control intern existeix quan el disseny o el 
funcionament d’un control no permet al personal de l’entitat o a la 
direcció, en el curs ordinari de les operacions, prevenir o detectar 
errors o irregularitats en un termini raonable.  

- Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern, 
o una combinació de deficiències, que afecten adversament la 
capacitat de l’entitat per a iniciar, autoritzar, registrar, processar o 
transmetre informació financera o pressupostària de manera fiable, 
de conformitat amb els principis o normes comptables i/o 
pressupostàries que hi són d’aplicació. Així mateix hi ha una 
probabilitat remota que no siga previnguda o detectada una 
manifestació errònia en els comptes anuals (no clarament trivial). 

- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control 
intern o una combinació d’aquestes, respecte a les quals hi ha una 
possibilitat raonable que una manifestació errònia significativa en 
els comptes anuals no es previnga o es detecte i corregisca en el 
termini oportú. 

Aquesta classificació té una relació directa amb el risc que representa la 
deficiència de control, tal com es mostra en el quadre 4.  
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Quadre 4. Classificació de les deficiències de control en funció del risc 

Risc 
 

Probabilitat de 
contingència o 
vulnerabilitat 
d’acord amb 
l’impacte 

potencial de la 
incidència 
detectada. 

Alt 
Aspectes de control o debilitats materials que poden 
arribar a afectar de manera molt significativa el 
control intern o a la integritat de la informació. 

Mitjà 

Aspectes de control o deficiències significatives que 
no representen una bona pràctica i que podrien 
repercutir en el sistema de control intern o en la 
integritat de les dades. 

Baix 
Deficiències de control intern que no afecten 
significativament el control intern, però que han de 
ser considerades per la direcció de l’entitat. 

5. Proves de dades 

Els treballs d’auditoria en entorns informatitzats requereixen analitzar i 
revisar un volum cada vegada més important d’informació en format 
digital. 

La comprovació de l’adequat funcionament de les interfícies entre 
aplicacions, de la integritat de la informació, la identificació de diferents 
tipus de transaccions i moltes altres proves necessàries per a formular les 
conclusions d’auditoria requereixen analitzar exhaustivament les bases 
de dades que contenen la informació econòmica i comptable. 

Els elevats volums de dades que cal revisar fan necessari utilitzar 
tècniques i eines d’auditoria d’anàlisi i extracció de dades, juntament amb 
la metodologia que permeta explotar tot el seu potencial. La Sindicatura 
de Comptes descriu en la secció 2813 del seu Manual de fiscalització la 
metodologia que utilitza per a realitzar les proves de dades (vegeu detalls 
en el document publicat en la web). 
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APÈNDIX 3. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS DE L’INFORME DE 2013 

En aquest apartat es resumeix el seguiment de les recomanacions 
efectuades en l’informe d’“Auditoria dels sistemes d’informació i de 
control intern. Gestió de compres de la Conselleria de Sanitat. Exercici de 
2013”. 

Com es pot apreciar, el grau de compliment de les recomanacions a 31 de 
desembre de 2016 és molt baix. Això no obstant, en maig i juliol de 2017, 
s’han formalitzat dos contractes de serveis, l’execució dels quals s’espera 
que resolga les deficiències més greus de control intern destacades en 
aquest Informe i en el de 2013, encara que no abans de 2018/2019. 

Quadre 5. Recomanacions relatives als CGTI  

Recomanacions de l’informe de 2013 
Estat a  

31-12-2016 

Marc 
organitzatiu 

1 La Conselleria ha de realitzar una auditoria, amb 
caràcter biennal, de compliment en matèria LOPD. No aplicada 

2 
La Conselleria ha de concloure les tasques 
d’adaptació als esquemes nacionals de Seguretat i 
Interoperabilitat. 

No aplicada 

3 
Recomanem l’aprovació formal de l’assignació de 
funcions i tasques assignades a les diferents unitats 
i persones de l’àrea de sistemes d’informació 

Aplicada 
parcialment  

Gestió de 
canvis 4 

Es recomana implantar una eina de control de 
versions de programari. Amb això es pretén 
minimitzar el risc d’errors en les aplicacions de 
producció i comptar amb controls automàtics que 
permeten: 
- Eliminar procediments manuals per al 

desplegament de peces programari, la qual cosa 
disminueix la probabilitat que es produïsquen 
errors. 

- Evitar conflictes produïts per la modificació 
simultània d’una mateixa peça de programari. 

- Evitar l’esborrament i/o modificació accidental 
d’un objecte per part d’altres desenvolupadors. 

- Definició del flux entre entorns, de manera que 
el seguiment del flux de treball d’entorns siga 
obligatori. 

- Traçabilitat de les modificacions realitzades. 
- Mantenir un repositori de versionament de les 

distintes peces de programari desenvolupades. 

Aplicada 

Operacions 
dels SI 5 

Es recomana revisar l’existència d’usuaris genèrics 
en les targetes d’accés al CPD o reduir-ne el nombre 
al mínim indispensable. 

No aplicada 
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Recomanacions de l’informe de 2013 
Estat a  

31-12-2016 

 

Controls 
d’accés 

 

6 

Es recomana realitzar revisions periòdiques dels 
usuaris de l’aplicació ORION LOGIS amb l’objectiu de 
valorar la seua necessitat d’accés en l’actualitat i la 
vigència de la seua assignació de privilegis. 

No aplicada 

7 

Es recomana analitzar la possibilitat d’elevar el grau 
de robustesa de la política d’autenticació de 
l’aplicació ORION LOGIS, bases de dades i sistemes 
operatius. 

No aplicada 

8 
Es recomana revisar els usuaris genèrics amb 
l’objectiu de valorar si han d’existir aquests usuaris i 
eliminar els màxims usuaris genèrics possibles. 

No aplicada 

9 

Es recomana utilitzar les variants xifrades dels 
serveis dels protocols de connexió: 
- Sftp en compte de ftp o tftp. 
- Ssh en compte de telnet o rtelnet. 

No aplicada 

10 

Recomanem implantar procediments i eines que 
permeten fer un seguiment de les activitats dels 
usuaris en els sistemes de manera que es puga dur a 
terme una certa traçabilitat d’aquestes. 

No aplicada 

11 

Es recomana realitzar revisions periòdiques 
d’usuaris i els seus privilegis amb l’objectiu de 
determinar si aquests privilegis són imprescindibles 
per a l’exercici de les seues funcions. 

No aplicada 

Continuïtat 
del servei 12 

Es recomana establir un emmagatzematge extern de 
les còpies de seguretat que incloga el programari 
necessari per a les recuperacions. 

Es recomana definir un procediment de proves 
periòdiques de recuperació de la informació 
emmagatzemada en les còpies de seguretat. 

Recomanem elaborar i aprovar a l’adequat nivell 
directiu (conseller) un pla de continuïtat de 
l’activitat. 

Parcialment 
aplicada 

En juliol de 2017 la CSUSP va adjudicar un contracte de serveis per a 
desenvolupar funcionalment i tècnicament el sistema de gestió 
d’identitats, de manera que permeta complir amb els requeriments de 
seguretat establits en la normativa. Fins que no s’execute aquest contracte 
no s’atendran les recomanacions ni es resoldran les deficiències de 
control observades en aquesta matèria. 
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Quadre 6. Recomanacions relatives als controls del procés de gestió de 
compres 

Recomanacions de l’informe de 2013 
Estat a 31-
12-2016 

1 

Recomanem implantar un control automàtic en l’aplicació ORION 
LOGIS per al control pressupostari de les despeses de compres 
corrents i inversions de la CSUSP. Per a una adequada funcionalitat 
del control, hauria d’estar integrat amb les dotacions pressupostàries 
introduïdes en CONTAG-SIP i que aquestes arribaren als imports 
necessaris perquè els centres sanitaris funcionaren adequadament, 
d’acord amb estimacions realistes. 

No aplicada 

2 

Recomanem que s’elabore i aprove un procediment de gestió de 
compres detallat en què especifiquen les responsabilitats assignades 
als intervinents, incloent-hi les que no estiguen determinades en la 
normativa aplicable. Els aquests procediments, així com l’ús 
d’ORION LOGIS, haurien de comprendre els serveis centrals. 
Fins que no s’esmenen les insuficiències pressupostàries, atés que 
és una situació recurrent, el procediment ha de preveure també la 
tramitació i comptabilització de les compres realitzades sense 
consignació pressupostària, incloent-hi la fiscalització de les 
despeses, l’aprovació pels òrgans competents i els tràmits per a 
determinar possibles responsabilitats derivades de la legislació 
vigent.  

No aplicada 

3 

Recomanem elaborar unes instruccions per a gestionar els 
magatzems que incloguen la fixació de les mesures mínimes a 
establir per a garantir la seguretat dels actius que s’hi depositen. 
Encara que s’han millorat les condicions de seguretat d’alguns 
magatzems respecte a la situació en 2014, no s’han elaborat 
procediments que garantisquen que tots els magatzems tenen uns 
nivells mínims. 

Aplicada 
parcialment 

4 

Recomanem elaborar un procediment perquè les existències en 
magatzem es comptabilitzen en els estats financers de la Generalitat, 
incloent-hi les existències de productes que ixen dels magatzems 
que no són de consum immediat. 

No aplicada 

5 

Els usuaris de l’aplicació han de configurar-se sota el principi 
d’atribuir les mínimes capacitats necessàries per a executar les 
tasques assignades i de segregació de tasques incompatibles, per 
tant, recomanem revisar les capacitats dels usuaris en l’aplicació 
ORION LOGIS per a assegurar que cada usuari de l’aplicació disposa 
dels permisos mínims necessaris d’acord amb els dos principis 
assenyalats. 
Donat el nombre tan elevat d’usuaris de l’aplicació, és recomanable 
adoptar una gestió dels usuaris de l’aplicació basant-se en perfils 
preconfigurats per a llocs de treball tipus. 
També han de realitzar-se revisions periòdiques dels usuaris 
autoritzats i dels permisos assignats. Ha de conservar-se la 
documentació acreditativa de les revisions realitzades, els resultats 
i les accions dutes a terme. 
En el cas que es considere necessari que hi haja usuaris que 
requerisquen un nivell de privilegis elevat i no es puguen evitar els 
conflictes per falta de segregació de funcions, s’aconsella que 
s’implanten controls compensatoris. 

No aplicada 
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Recomanacions de l’informe de 2013 
Estat a 31-
12-2016 

6 

Recomanem implantar en l’aplicació ORION LOGIS controls 
automàtics que impedisquen realitzar comandes de productes no 
centralitzats d’un determinat article a preus superiors al millor 
pactat en qualsevol departament de la Conselleria. En la configuració 
d’aquest control s’haurien de preveure excepcions per als casos 
justificats que haurien de ser autoritzats en l’aplicació per més d’un 
responsable de compres.  
També recomanem obtenir i afegir a la base de dades de preus de 
productes sanitaris els de les adquisicions realitzades pels gestors de 
les àrees de salut gestionades mitjançant concessió. 

No aplicada 

7 

Recomanem revisar la definició i la unitat de mesura dels articles 
definits en les taules mestres de l’aplicació ORION LOGIS. En la 
mesura que siga possible i, preferentment, les unitats de mesura de 
referència per a comparar els preus haurien de referir-se a unitats de 
longitud, superfície, volum o pes, tant per a productes en general 
com per a productes farmacèutics. 

No aplicada 

8 

Recomanem incorporar al procés de compres tècniques de gestió 
documental en suport electrònic, gestió dels processos mitjançant 
signatures electròniques i portasignatures electrònics, així com 
interfícies que permeten traspassar automatitzadament la 
informació entre les aplicacions involucrades, sota la regla que una 
dada només ha d’introduir-se en el sistema una vegada. 
La Conselleria ens ha informat que s’han realitzat estudis per a 
integrar la gestió d’ORION LOGIS amb CONTAG-SIP a fi d’evitar 
duplicitats en la introducció manual d’informació en les dues 
aplicacions, i ha estimat un estalvi anual en cost de mà d’obra de 
718.000 euros. Aquesta integració no s’ha produït fins avui. 

No aplicada 

9 

Recomanem revisar el procediment de compres per a exigir en tots 
els casos l’existència de comanda prèvia a la compra i implantar un 
control automatitzat que impedisca la compra o la recepció sense 
comanda prèvia. També hauria d’establir-se un control automàtic 
que impedisca conciliar factures en l’aplicació sense que hi haja 
comanda prèvia o document de recepció de productes o serveis 
degudament aprovats. 

No aplicada 

10 

La CSUSP ha de tramitar la comptabilització dels documents 
comptables d’acord amb el que preveu el TRLHP i sol·licitar, si ho 
considera oportú, la modificació de la normativa sobre la fiscalització 
de la despesa per a donar suport a un procediment abreujat de 
comptabilització de despeses de quantia reduïda. 

No aplicada 

El treball realitzat i el seguiment de l’informe de 2013 permeten afirmar 
que la situació general dels controls de l’aplicació ORION LOGIS no ha 
millorat i que es mantenen les principals deficiències de control intern i 
les recomanacions assenyalades en el dit informe especial. Una de les 
explicacions rebudes d’aquesta situació es justifica en les dificultats per a 
escometre determinades modificacions amb la versió actual del 
programari. En aquest sentit, l’aplicació ORION LOGIS se sustenta en l’ERP 
Oracle e-Business Suite (EBS) versió 11.5.10.2 que va deixar de tenir suport 
d’Oracle a finals de 2014. No és raonable que una de les principals 
aplicacions corporatives de la Conselleria estiga operant en una versió 



Auditoria dels controls generals de tecnologies de la informacióde l’aplicació ORION LOGIS.  
Exercici 2016 

211 

discontinuada de programari que no permet el desenvolupament adequat 
d’ORION LOGIS. 

Segons ens han informat en el curs d’aquest treball, una vegada finalitze 
l’execució del contracte per a l’Evolució tecnològica i funcional de l’aplicació 
ORION LOGIS, formalitzat el 15 de maig de 2017, es podrà abordar l’esmena 
de les deficiències actuals. Entre altres prestacions, es preveu migrar a la 
versió 12.2 d’EBS, també migrar la plataforma tecnològica a l’estàndard de 
la conselleria SUN-Solaris, i actualitzar la suite d’integració de serveis i 
aplicacions. El contracte té un termini màxim d’execució de 24 mesos. 

TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord amb el que preveu la secció 
1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, l'esborrany de 
l'Informe de fiscalització es va discutir amb els responsables tècnics de 
l’Administració de la Generalitat perquè en prengueren coneixement i 
n'efectuaren, si calia, les observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de l'Acord del Consell 
d’aquesta Sindicatura de Comptes en què tingué coneixement de 
l'esborrany de l'Informe de fiscalització corresponent a l’any 2016, el dit 
esborrany ha sigut enviat als comptedants perquè, en el termini concedit, 
hi formularen al·legacions. 

Dins del termini concedit, les cambres i el Consell han formulat les 
al·legacions que han considerat pertinents. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

2) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut dels 
informes individuals. 

En l’annex II s'incorporen el text de les al·legacions formulades i l'informe 
raonat que s'hi ha emès que ha servit per a la seua estimació o 
desestimació per part d’aquesta Sindicatura. 
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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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