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1. ELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

Els organismes autònoms són organismes públics que es regeixen pel dret 
administratiu i se’ls encomana realitzar activitats administratives, de 
foment, prestacionals o de gestió de serveis públics, en règim de 
descentralització funcional i en execució de programes específics de 
l’activitat d’una conselleria. Són creats per Llei i tenen personalitat 
jurídica pròpia i autonomia econòmica i administrativa per a realitzar el 
seus fins. 

El règim bàsic dels organismes públics està regulat en el capítol I del títol 
IX de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del 
Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que va entrar en vigor el 12 
de març de 2015. La disposició transitòria tercera de la Llei estableix que 
els organismes autònoms existents es regiran per la normativa vigent a 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, fins que s’adapten a les previsions que 
aquesta conté, procés d’adaptació que s’ha de realitzar en el termini 
màxim d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei. Aquest termini ha 
sigut ampliat fins el 31 de desembre de 2016, per la disposició transitòria 
primera de la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2016. 

El règim jurídic dels organismes autònoms de la Generalitat és determinat 
fonamentalment per la normativa que es relaciona tot seguit: 

General / pressupostària 

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

- 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 (LPG 2016). 

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

- Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es crea i 
regula el Registre de Factures de la Generalitat. 

  



Organismes autònoms de la Generalitat. Exercici de 2016 

8 

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. 

Subvencions 

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

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Subvencions. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i de 
capital. 

Contractació 

- 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). 

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

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

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

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. Fins que s’aprove el desplegament reglamentari de la 
nova Llei, seguirà en vigor, en la mesura que no s’opose als preceptes 
legals. 

- Decret 95/2013, de 19 de juliol, que aprova la Plataforma de Licitació 
Electrònica de la Generalitat. 
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- Decret 16/2012, de 20 de gener, del Consell, pel qual es crea la Central 
de Compres de la Generalitat. 

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

- Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes 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. 

- Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es disposa la 
publicació de la Instrucció relativa al subministrament d’informació 
sobre la contractació de les entitats del sector públic valencià, tant 
autonòmic com local. 

Personal 

- Pel que fa al règim jurídic del personal al servei dels organismes 
autònoms, és d’aplicació la Llei de la Funció Pública Valenciana, en 
la mesura en què el personal dels organismes autònoms de la 
Generalitat es considera personal al servei de la Generalitat i se situa 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei. 

Normativa específica 

- En l’apartat 4 es recull la normativa reguladora de cada un dels 
organismes subjectes a control formal. 

1.2 Règim econòmic, financer i comptable 

El règim econòmic i financer dels organismes autònoms de la Generalitat 
s’ha d’ajustar al que es preveu en la nova Llei d’Hisenda en matèria 
pressupostària, comptable i de control. No obstant això, tal com s’ha 
comentat anteriorment, la disposició transitòria tercera d’aquesta Llei 
estableix que els organismes autònoms existents es regiran per la 
normativa vigent a l’entrada en vigor de la Llei, fins que s’adapten a les 
previsions que s’hi contenen. Aquesta adaptació es realitzarà mitjançant 
un decret del Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria 
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d’adscripció, i previ informe favorable de la conselleria amb competències 
en matèria d’Hisenda. 

El procés d’adaptació havia de realitzar-se en el termini màxim d’un any 
des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Això no obstant, aquest termini 
l’han anat ampliant les lleis de pressupostos anuals, i en concret  s’ha 
ampliat fins el 31 de desembre de 2017, per la disposició transitòria 
primera de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2017. 

Règim pressupostari 

Es recull en el títol II de la nova Llei d’Hisenda, articles 24 a 51. Els 
organismes autònoms estan sotmesos al règim pressupostari que amb 
caràcter general és aplicable a l’Administració de la Generalitat. 

Règim comptable 

Els organismes autònoms estan subjectes al règim de comptabilitat 
pública, la qual cosa comporta, entre altres obligacions, la de retre 
comptes de les operacions respectives, siguen de la naturalesa que siguen, 
a la Sindicatura de Comptes per mitjà de la Intervenció General de la 
Generalitat (IGG). En matèria comptable hi és d’aplicació el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCPG) aprovat en 2001. 

A més de les normes esmentades, hi són d’aplicació també en matèria 
comptable les següents: 

- Ordre 9/2016, de 30 de novembre, del conseller d’Hisenda i Model 
Econòmic, per la qual es regulen les operacions de tancament de 
l’exercici 2016 pel que fa a la comptabilitat de la Generalitat. 

- Ordre de 22 de març de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, per la qual es regula el procediment de gestió del 
pressupost de la Generalitat Valenciana. 

- Disposicions sobre fons de caixa fixa (detallades en la pàgina web 
institucional). 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i de 
capital. 

Règim d’intervenció i de control intern 

El control intern de la gestió econòmica i financera del sector públic de la 
Generalitat (en el qual s’inclouen els organismes autònoms) l’exerceix la 
IGG, d’acord amb el que es regula en el títol VI de la nova Llei d’Hisenda. 
El dit control es realitza mitjançant l’exercici de la funció interventora, el 
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control financer i l’auditoria pública. Això no obstant, el règim 
d’intervenció i control intern dels organismes està pendent d’adaptació a 
la nova Llei d’Hisenda. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Els organismes autònoms previstos en l’LPG 2016 són els següents, d’acord 
amb la configuració jurídica prevista en l’anterior Llei d’Hisenda: 

Entitats administratives: 

- Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF) 

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) 

- Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT) 

Entitats de caràcter mercantil, industrial, financer i anàleg: 

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) 

- Institut Cartogràfic Valencià (ICV) 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) 

- Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) 

D’acord amb la iniciativa fiscalitzadora que concedeix la Llei de creació de 
la Sindicatura, aquesta Institució estableix anualment els ens que seran 
fiscalitzats i els tipus d’auditoria que cal realitzar, que pel que fa a 
l’exercici 2016, es reflecteix en el Programa Anual d’Actuació de 2017 
(PAA2017), aprovat definitivament pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes el 20 de gener de 2017. El dit PAA2017 recull les precisions 
següents pel que fa a la fiscalització de l’exercici 2016 dels organismes 
autònoms: 

a) Fiscalitzacions de regularitat de comptes anuals i especials: 

IVAT. Abast: seguretat raonable sobre els comptes anuals en el seu 
conjunt (vegeu l’Informe en la secció II d’aquest volum). 

b) Control formal de la rendició de comptes 

 Els objectius i l’abast d’aquesta modalitat de control es determinen 
en el Manual de fiscalització de la Sindicatura. Els resultats d’aquest 
control sobre els organismes autònoms per als quals no es realitza 
una fiscalització de regularitat s’inclouen en l’apartat 4 següent. 

3. COMPTES RETUTS PELS ORGANISMES AUTÒNOMS 

3.1 Composició dels comptes anuals 

Els comptes que reten els organismes autònoms són documents que 
formen part del Compte General de la Generalitat, que es va presentar a 
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aquesta Sindicatura el 29 de juny de 2017, per mitjà de la Intervenció 
General de la Generalitat, i que comprenen els comptes de les set entitats 
detallades en l’apartat anterior. 

Els comptes anuals estan integrats pels documents següents: el balanç, el 
compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de liquidació del 
pressupost i la memòria. 

Tots els comptes retuts pels organismes autònoms s’adjunten 
íntegrament, en format digital, en l’annex I d’aquest Informe. Així mateix, 
estan disponibles en la pàgina web institucional de l’IGG. 

3.2 Balanços a 31 de desembre de 2016 

En el quadre següent es mostren els balanços individuals a 31 de desembre 
de 2016, segons els comptes anuals que reten els organismes autònoms. 
En l’última columna figura una agregació d’aquests balanços. 
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Quadre 1.  Balanços individuals i agregat dels organismes autònoms, exercici 2016 

  SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total OOAA 

A) Immobilitzat 107.378.103 282.569 36.022 1.145.346 21.067.109 23.224.674 22.260 153.156.083 

I. Inversions destinades a l’ús general 21.225 0 30.943 0 0 0 0 52.168 
II. Immobilitzacions immaterials 2.498.088 0 626 1.114.739 636.896 13.470 0 4.263.819 
III. Immobilitzacions materials 104.858.790 282.569 4.453 30.607 20.430.213 23.211.204 22.260 148.840.096 
C) Actiu circulant 458.147.224 823.382 110.257.135 448.370 5.302.428 5.327.543 2.998.629 583.304.711 
I. Existències 0 0 0 3.698 83.041 11.777 0 98.516 
II. Deutors 450.262.294 18.989 104.179.975 288.537 400.870 2.038.282 307.516 557.496.463 
III. Inversions financeres temporals 0 0 0 0 600 0 0 600 
IV. Tresoreria 7.884.930 804.393 6.077.160 156.135 4.817.917 3.277.484 2.691.113 25.709.132 

Total actiu 565.525.327 1.105.951 110.293.157 1.593.716 26.369.537 28.552.217 3.020.889 736.460.794 

A) Fons propis 433.932.634 -453.920 59.530.339 1.149.043 20.914.543 12.520.013 -66.409 527.526.243 
I.   Patrimoni 0 0 -21.077.707 1.721.364 31.546.274 11.195.706 0 23.385.637 
II.  Reserves 0 0 0 32.280 0 0 0 32.280 
III. Resultats d’exercicis anteriors 279.263.910 355.390 74.354.983 -281.131 -8.959.933 1.167.808 0 345.901.027 
IV. Resultat de l’exercici 154.668.724 -809.310 6.253.063 -323.470 -1.671.798 156.499 -66.409 158.207.299 
B) Provisions per a riscos i despeses 0 0 3.398.771 0 0 0 0 3.398.771 
C) Creditors a llarg termini 0 0 0 0 0 77.911 0 77.911 
D) Creditors a curt termini 131.592.693 1.559.871 34.271.476 444.673 5.454.994 15.954.293 3.087.298 192.365.298 
I. Creditors pressupostaris 30.286.525 78.778 2.202.917 117.665 790.216 15.835.717 2.071.121 51.382.939 
II. Creditors no pressupostaris 340.389 1.352.452 1.075.517 160 134 -288 37.141 2.805.505 
III. Administracions Públiques 3.175.768 117.809 21.620.248 275.163 2.287.950 106.795 969.714 28.553.447 
IV Credit. adm. rec. altres Admin. Públ. 0 0 2.128.205 0 0 0 9.322 2.137.527 
V. Altres creditors 97.790.011 10.833 7.244.588 51.685 2.376.694 12.070 0 107.485.881 
E) Provisions per a riscos i despeses c/t 0 0 13.092.571 0 0 0 0 13.092.571 

Total passiu 565.525.327 1.105.951 110.293.157 1.593.716 26.369.537 28.552.217 3.020.889 736.460.794 
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3.3 Comptes del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici 2016 

En el quadre següent es mostren els comptes del resultat econòmic i 
patrimonial individuals de l’exercici 2016, segons els comptes anuals 
retuts pels organismes autònoms. En l’última columna figura una 
agregació d’aquests comptes. 
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Quadre 2. Comptes del resultat econòmic i patrimonial dels organismes autònoms, exercici 2016 

  SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total OOAA 

A) Ingressos                 

1. Vendes i prestacions de serveis 0 0 0 0 0 3.723.905 0 3.723.905 
3. Altres ingressos de gestió ordinària 5.059.699 107.632 7.025.721 0 222.472 1.123.364 135.615 13.674.503 
a) Ingressos tributaris 0 0 0 0 0 1.095.893 135.615 1.231.508 
b) Reintegraments 4.937.531 107.632 476.439 0 65.184 8.569 0 5.595.355 
c) Altres ingressos de gestió corrent 12 0 6.434.019 0 156.308 17.682 0 6.608.021 
f) Altres interessos i ingressos assimilats 122.156 0 115.263 0 980 1.220 0 239.619 

4. Transferències i subvencions 283.255.940 6.487.284 192.383.960 1.315.065 13.870.349 7.917.412 32.481.319 537.711.329 
5. Guanys i ingressos extraordinaris 177.825 0 0 1.228 309 930 0 180.292 

Total ingressos 288.493.464 6.594.916 199.409.681 1.316.293 14.093.130 12.765.611 32.616.934 555.290.029 
B) Despeses                 

2. Aprovisionaments 0 0 0 223 1.393.382 658.665 0 2.052.270 
3. Altres despeses de gestió ordinària 63.830.861 7.388.230 1.916.138 1.469.547 13.826.567 11.294.399 32.683.285 132.409.027 
a) Despeses de personal 50.756.482 6.542.674 964.109 1.099.009 10.198.435 5.264.873 9.131.941 83.957.523 

c) Dotacions per a amortització d’immobilitzat 0 211.984 6.057 336.845 1.587.836 522.622 0 2.665.344 

d) Variació de provisions de tràfic 5.311.321 0 111.305 0 0 0 0 5.422.626 
e) Altres despeses de gestió corrent 7.651.944 631.610 736.249 33.693 2.039.062 5.402.140 23.449.793 39.944.491 
f) Despeses financeres i assimilables  111.114 1.962 98.418 0 1.234 104.763 101.551 419.042 

4. Transferències i subvencions 57.921.750 15.996 184.854.988 77.427 533.910 656.048 0 244.060.119 
5. Pèrdues i despeses extraordinàries 12.072.129 0 6.385.492 92.566 11.069 0 58 18.561.314 

Total despeses 133.824.740 7.404.226 193.156.618 1.639.763 15.764.928 12.609.113 32.683.343 397.082.730 

                  

Resultat de l’exercici 154.668.724 -809.310 6.253.063 -323.470 -1.671.798 156.499 -66.409 158.207.299 
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3.4 Liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2016 

En el quadre següent es mostren les liquidacions dels pressupostos de 
l’exercici 2016 segons els comptes anuals que han retut els organismes 
autònoms. En l’última columna figura una agregació d’aquestes 
liquidacions. 
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Quadre 3. Liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms, exercici 2016 

Drets reconeguts SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total OOAA 

III    Taxes i altres ingressos 5.059.633 107.631 627.836 1.228 65.184 1.363.966 135.615 7.361.093 
IV    Transferències corrents 279.163.812 6.265.618 160.101.825 1.391.260 8.051.005 7.816.912 31.981.319 494.771.751 
V      Ingressos patrimonials 65 0 143 0 980 4.407 0 5.595 
VII   Transferències de capital 4.092.128 221.667 53.875.728 150.000 4.352.521 100.500 500.000 63.292.544 

Total 288.315.638 6.594.916 214.605.532 1.542.488 12.469.690 9.285.785 32.616.934 565.430.983 

         

         
Obligacions  reconegudes SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total OOAA 

I      Despeses de personal 50.756.482 6.542.674 964.109 1.099.009 6.881.084 5.264.873 9.131.941 80.640.172 
II     Despeses de funcionament 7.896.037 672.610 7.076.191 33.693 1.522.897 1.607.026 23.397.690 42.206.144 
III    Despeses financeres 114.185 1.962 98.418 0 1.234 98.441 79.704 393.944 
IV    Transferències corrents 57.845.080 15.996 138.285.238 77.427 535.567 646.048 0 197.405.356 
VI    Inversions reals 811.952 57.785 1.730 106.164 5.151.846 386.414 7.599 6.523.490 
VII   Transferències de capital 76.670 0 46.569.750 0 0 10.000 0 46.656.420 

Total 117.500.406 7.291.027 192.995.436 1.316.293 14.092.628 8.012.802 32.616.934 373.825.526 
1. (+) Operacions no financeres 170.815.232 -696.111 21.610.096 226.195 -1.622.938 1.272.983 0 191.605.457 
2. (+) Operacions amb actius financers 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. (+) Operacions comercials 0 0 0 0 156.114 -12.583 0 143.531 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 170.815.232 -696.111 21.610.096 226.195 -1.466.824 1.260.400 0 191.748.988 
4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. (-)  Desviacions de finançament positiu de l’exercici 204.537.521 0 0 0 0 300.000 0 204.837.521 
6. (+) Desviacions de finançament negatiu de l’exercici 33.722.354 0 0 0 0 5.991 0 33.728.345 
7. (+) Import a reintegrar 2015 compensat en el pressupost 2016 0 0 0 0 3.507.585 0 0 3.507.585 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 65 -696.111 21.610.096 226.195 2.040.761 966.391 0 24.147.397 
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3.5 Transferències i subvencions de la Generalitat 

En el quadre següent es mostren els crèdits autoritzats, les obligacions 
reconegudes i els pagaments realitzats per transferències corrents i de 
capital a cada organisme autònom, segons les dades que s’han obtingut 
de la liquidació del pressupost de despeses del Compte de l’Administració 
de la Generalitat. 

Quadre 4. Transferències concedides per la Generalitat en 2016 

2016 SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total 

Transferències corrents               

Crèdits autoritzats 136.189.317 7.665.562 27.029.543 1.391.259 9.698.700 10.173.520 44.967.880 237.115.781 

Obligacions reconegudes 136.189.317 7.665.562 26.166.639 1.391.259 9.698.700 10.173.520 44.967.880 236.252.877 

Pagaments realitzats 14.440.492 520.660 16.067.680 1.166.386 9.698.700 8.928.616 31.680.895 82.503.429 

Transferències de capital               

Crèdits autoritzats  3.248.670 190.000 7.521.874 150.000 3.487.289 100.500 1.000.000 15.698.333 

Obligacions reconegudes 3.248.670 190.000 7.521.874 150.000 3.487.289 100.500 1.000.000 15.698.333 

Pagaments realitzats 1.359.250 0 6.400.755 87.500 3.241.516 100.500 500.000 11.689.521 

En 2016, els crèdits autoritzats per a transferències corrents han sigut de 
237.115.781 euros, dels que s’han reconegut obligacions al tancament de 
l’exercici per 236.252.877 euros, el que determina un grau d’execució del 
99,6%. Els pagaments han ascendit a 82.503.429 euros i representen un 
grau de compliment del 34,9%, que es pot considerar baix. 

Pel que fa a les transferències de capital, els crèdits autoritzats han sigut 
de 15.698.333 euros, que s’han reconegut totalment al tancament de 
l’exercici, el que determina un grau d’execució del 100%. Els pagaments 
han sumat 11.689.521 euros i representen un grau de compliment del 
74,5%. 

L’entitat SERVOF ha sigut la destinatària principal de les transferències 
corrents, seguida per l’IVAT, mentre que en l’apartat de transferències de 
capital ho ha sigut l’AVFGA. 

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Organismes sotmesos a control formal 

Els organismes autònoms sotmesos al nivell de control formal de la 
rendició de comptes de l’exercici 2016 són els següents: 

- SERVOF. Organisme autònom de caràcter administratiu adscrit a la 
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball. Creat per la Llei 3/2000, de 17 d'abril, de la Generalitat, la seua 
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funció consisteix a impulsar i executar la política de la Generalitat en 
matèria d'intermediació en el mercat de treball i d'orientació laboral 
i, gradualment, les polítiques actives d'ocupació i de formació 
professional. 

- INVASSAT. Organisme autònom de caràcter administratiu adscrit a 
la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball. Creat per la Llei de la Generalitat 2/2004, de 28 de maig, la 
seua finalitat és la promoció de la seguretat i salut en el treball en el 
conjunt de la societat valenciana. 

- ICV. Organisme autònom de caràcter mercantil adscrit a la 
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
Creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 9/1997, de 9 de 
desembre, el seu objecte és impulsar, coordinar i, si escau, fomentar 
les tasques de desenvolupament cartogràfic i de qualsevol altra 
tecnologia geogràfica en l'àmbit de les competències de la 
Generalitat. 

-  IVIA. Organisme autònom de caràcter mercantil, industrial, financer 
o anàleg adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural. Creat per la Llei de la Generalitat 
Valenciana 4/1991, de 13 de març, el seu objectiu fonamental és 
impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic 
en el sector agroalimentari valencià. 

- IVAJ. Organisme autònom de caràcter mercantil, creat per la Llei de 
la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de juny, adscrit a la 
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, té assignada la política 
de joventut en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

- AVFGA. Organisme autònom de caràcter mercantil, creat per l’article 
77 de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, adscrit a 
la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural. La seua finalitat consisteix en l’execució de 
les polítiques de foment agrari que establisca l’esmentada 
Conselleria i, especialment, la tramitació àgil, eficaç i eficient de les 
línies d’ajudes establides en el marc d’aquestes polítiques, i les altres 
funcions derivades de la seua condició d’organisme pagador de les 
ajudes comunitàries, en les quals la Generalitat tinga la competència 
de gestió, resolució i pagament. 

4.2 Treball realitzat en el control formal 

D’acord amb el Manual de fiscalització de la Sindicatura, la fiscalització dels 
organismes autònoms inclosos en el control formal ha consistit a 
comprovar que els seus comptes anuals de l’exercici 2016: 
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a) S'inclouen dins del Compte General de la Generalitat presentat per 
la IGG a la Sindicatura. 

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

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

El treball realitzat ha comprés també l’anàlisi dels informes de l’IGG i les 
excepcions que hi puga haver. 

L’IVAT ha sigut objecte de fiscalització especial per la Sindicatura; les 
conclusions d’aquesta fiscalització es poden consultar en l’informe 
individual d’aquest organisme. 

Pel que fa al seguiment d’incidències de l’informe de 2015 (apartat 8 del 
PAA2017), aquestes entitats, amb l’excepció de l’AVFGA, van ser sotmeses 
a control formal en l’any mecionat, en el qual no es van posar de manifest 
incidències significatives. 

4.3 Conclusions generals 

Com a resultat del control formal efectuat sobre els comptes anuals retuts 
per les entitats autònomes SERVOF, INVASSAT, ICV, IVIA, IVAJ i AVFGA no 
s’han posat de manifest incidències significatives, si bé s’han d’indicar les 
circumstàncies següents: 

- Els comptes que han retut el SERVOF i l’INVASSAT no estan signats 
per cap dels seus òrgans responsables. 

- En el cas de l’INVASSAT, l’IVAJ, l’ICV i l’AVFGA, els comptes no els ha 
aprovat el Consell rector o òrgan de govern. 

- En la data de la nostra revisió, no hem disposat dels informes 
d’auditoria de l’ICV i l’IVIA i l’informes de compliment de legalitat i 
auditoria operativa de l’IVAJ. El Pla d’auditories del sector públic de 
2017 aprovat per la Intervenció General no inclou la fiscalització dels 
organismes autònoms administratius, en concret, del SERVOF, 
l’INVASSAT i l’IVAT. 

- L’informe d’auditoria financera de l’IVAJ conté dues excepcions per 
incompliment de principis comptables i una excepció per limitació a 
l’abast. En el cas de l’AVFGA, l’informe d’auditoria financera inclou 
tres excepcions per incompliment de principis comptables. 
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4.4 Seguiment de les recomanacions de l’AVFGA 

Pel que fa al seguiment efectuat de les mesures adoptades per a implantar 
les recomanacions que es van formular en l’Informe de fiscalització de 
l’exercici 2015 de l’AVFGA, s’ha de ressenyar que l’Agència va informar 
aquesta Sindicatura, per mitjà d’un escrit signat el 22 d’octubre de 2017, 
sobre les mesures adoptades per a atendre les recomanacions 
assenyalades en el dit informe. Com a resultat del treball realitzat s’ha 
comprovat que: 

a) Durant l’exercici 2016 l’AVFGA ha atés les següents recomanacions 
realitzades per la Sindicatura en informes anteriors: 

a.1) Realitzar les gestions necessàries per a aclarir les divergències 
existents entre els imports que estan pendents de cobrament 
de la via executiva que s’indiquen en els comptes anuals de 
l’Agència i els informats per l’Institut Valencià d’Administració 
Tributària (IVAT). 

a.2) Sol·licitar o coordinar amb l’organisme estatal FEGA un 
procediment per al subministrament clar i adequat de la 
informació sobre les investigacions comunitàries obertes al 
tancament de cada exercici. 

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

b.1) L’AVFGA ha de continuar aclarint els criteris d’imputació 
comptable, tant en comptabilitat pressupostària com 
patrimonial, a fi de mostrar de manera clara i verificable en els 
seus comptes anuals l’activitat econòmica i financera 
realitzada en l’exercici i la seua situació patrimonial. A aquests 
efectes, seria desitjable que la comptabilitat mostrara de 
manera separada els distints nivells de gestió dels recursos 
públics, ja siga per compte propi, per compte de la Unió Europea 
o de manera delegada en l’Administració de la Generalitat.  

b.2) Totes les convocatòries d’ajudes haurien de ser prèviament 
objecte d’informe jurídic. 

b.3)  Deixar constància documental en els expedients de les 
comprovacions que s’han realitzat sobre els requisits que 
s’exigeixen al sol·licitants d’ajudes. 

b.4) Adoptar les mesures necessàries per a realitzar els pagaments 
de les ajudes dins dels terminis aplicables. 
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en el projecte d’informe de fiscalització de l’IVAT, 
que ha sigut objecte d’una fiscalització especial, s’han comentat amb els 
gestors en la fase d’execució del treball de camp, prèviament a la 
formulació de l’esborrany de l’Informe. 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, aquest esborrany s’ha enviat al comptedant 
perquè, en el termini concedit, hi formulara al·legacions. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al tractament que han rebut, 
cal indicar el següent: 

1) L’òrgan fiscalitzat ha formulat, si era el cas, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l’Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de 
l’Informe. 

4) El text de les al·legacions que s’han formulat, com també l’informe 
motivat que s’ha emés sobre aquestes, que ha servit d’antecedent 
perquè aquesta Sindicatura l’estimara o desestimara, s’incorpora 
com a annex II. 

 



 

 

II.  INSTITUT VALENCIÀ D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 
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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, va incloure en el Programa Anual 
d’Actuació de 2017 (PAA2017) la fiscalització de l’Institut Valencià 
d’Administració Tributària (IVAT) corresponent a l’exercici 2016, amb 
l’abast que s’indica en l’apartat 3. En concret, la fiscalització realitzada 
inclou una auditoria financera de seguretat raonable i una auditoria de 
compliment de legalitat de seguretat limitada. 

El marc normatiu que hi és d’aplicació es detalla en la introducció del 
volum d’organismes autònoms de l’Informe del Compte General de la 
Generalitat de l’exercici de 2016. 

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS DE GOVERN DE L’IVAT PEL QUE FA 
AL COMPTE GENERAL 

Els òrgans de govern de l’IVAT són responsables d’elaborar i aprovar el 
Compte General de manera que expresse la imatge fidel del patrimoni, de 
la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de 
l’Institut, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que hi és 
d’aplicació i del control intern que consideren necessari per a permetre 
preparar el Compte General lliure d’incorrecció material, deguda a frau o 
error. 

A més de la responsabilitat de formar i presentar el Compte General, els 
òrgans de govern de l’IVAT han de garantir que les activitats, operacions 
financeres i la informació que es reflecteix en els comptes anuals són 
conformes amb les normes aplicables, i establir els sistemes de control 
intern que consideren necessaris per a aquesta finalitat. En particular, han 
de garantir que les activitats relatives als processos de la contractació es 
realitzen d’acord amb la normativa corresponent. 

Els comptes anuals de l’IVAT de l’exercici 2016, que s’adjunten com a 
annex I a aquest Informe, els va formular el president del Consell Rector i 
conseller d’Hisenda i Model Econòmic el 23 de juny de 2017, els va aprovar 
el Consell Rector en la mateixa data i la Intervenció General de la 
Generalitat els va presentar a la Sindicatura de Comptes el 29 de juny de 
2017, d’acord amb la normativa que hi és d’aplicació. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

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

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

En l’àmbit de l’auditoria de compliment de determinades obligacions 
legals i reglamentàries, la revisió s’ha limitat bàsicament a aplicar 
procediments analítics i activitats d’indagació. No hem portat a terme una 
auditoria sobre el compliment general, de manera que la nostra conclusió 
proporciona solament seguretat limitada, d’acord amb el treball realitzat. 

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

En els apèndixs 1 i 2 s’inclouen aquelles observacions i constatacions que 
no afecten les conclusions, juntament amb determinada informació 
addicional que considerem que por ser d’interés per als destinataris de 
l’informe. 

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

La memòria de l’IVAT no informa de l’existència de litigis o procediments 
judicials pendents de resolució al tancament de l’exercici 2016 interposats 
contra l’Institut. Pel que fa a això, hem sol·licitat a l’Advocacia de la 
Generalitat, com a assessors legals de l’IVAT, informació detallada sobre 
la matèria. Mitjançant escrit d’11 de juliol de 2017, l’Advocacia informa 
que la relació de procediments es remet a la Intervenció General de la 
Generalitat, en virtut del que es disposa en l’article 96 de la Llei 1/2015, de 
6 de febrer, d’Hisenda Pública, pel qual s’aprova el pla anual d’auditories 
del sector públic. Sol·licitada aquesta informació a la Intervenció General, 
aquesta no ha sigut facilitada perquè no en disposa, atés que l’IVAT no 
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està inclòs en el pla anual d’auditories del sector públic sobre els comptes 
de 2016. 

Per tot això, no hem obtingut informació sobre els litigis en curs en què es 
part l’IVAT ni sobre les conseqüències de la decisió judicial corresponent 
per a l’Institut. En aquest sentit, desconeixem els recursos que, en el seu 
cas, s’hagen iniciat després de l’amortització de 38 llocs de tècnics de 
gestió tributària del subgrup A1, ocupats per personal interí, per a ser 
substituïts per noves convocatòries de tècnics A2, acordada pels 
responsables de l’IVAT en maig de 2016. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes del fet que es descriu en 
l’apartat “Fonament de l’opinió amb excepcions”, el Compte General 
adjunt expressa, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera de l’IVAT a 31 de desembre de 2016, 
com també dels seus resultats econòmics i pressupostaris corresponents 
al dit exercici anual, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera 
que és d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables i 
pressupostaris que s’hi contenen. 

6. 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 incompliments de la normativa d’aplicació a la gestió 
dels fons públics: 

Caixa fixa i tresoreria 

a) El saldo del compte corrent que manté l’IVAT segons comptabilitat 
és de 2.673.922 euros, mentre que el saldo confirmat per l’entitat 
bancària és inferior en 1.551 euros. 

 La diferència correspon a partides conciliatòries (comissions, 
interessos, devolució de transferències, etc.), que es detallen en un 
certificat del subdirector general de juny de 2017, en el qual s’indica 
que no es van poder comptabilitzar al tancament de l’exercici. 

 Això no obstant, estimem que les diferències són degudes a una falta 
de seguiment i control al tancament de l’exercici, que es manté en la 
data de la nostra revisió, per no haver-se regularitzat les partides en 
conciliació. La comptabilització de les comissions bancàries és 
independent de la reclamació de la seua condonació. 

b) En la revisió de sis comptes justificatius de caixa fixa (dos per cada 
província), que representen el 30,5% del total justificat, hem detectat 
les incidències següents: 
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- Les despeses per taxació pericial d’immobles en les delegacions 
de Castelló i Alacant no s’han de tramitar per caixa fixa, ja que 
es tracta de despeses que no requereixen una atenció 
immediata. 

- En alguns justificants d’indemnitzacions per comissió de 
serveis (especialment Castelló i Alacant) no consta la signatura 
de conformitat i en alguns casos hi falta informació 
imprescindible, com la justificació suficient del motiu de la 
comissió, dates de desplaçaments, nombre de quilòmetres, 
identificació de mitjans de transport, etc. 

- En diversos justificants no s’assigna correctament l’aplicació 
pressupostària. 

- En diversos justificants transcorren més de cinquanta dies 
entre la data de factura i el registre d’entrada, o més de seixanta 
dies entre la data de registre o factura i la data de pagament, de 
manera que freqüentment se supera el termini de pagament 
màxim legal previst en l’article 216.4 del TRLCSP. Tot això no es 
congruent amb la finalitat d’aquest instrument de gestió. 

- En alguns justificants de la delegació territorial  d’Alacant la 
data d’aprovació de la despesa és posterior a la factura, a la data 
d’entrada en el registre o fins i tot a la data de conformitat. 

Contractació i períodes mitjans de pagament 

c) Segons la informació que facilita l’IVAT, el termini mitjà de 
pagament acumulat anual se situa en 61.1 dies, de manera que en 
2016 l’Institut supera lleugerament el termini legal previst en la Llei 
3/2004 de Morositat i l’article 216.4 del TRLCSP. En alguns mesos, com 
en maig, el període mitjà se situa en 96,7 dies, en lloc de seixanta dies 
des de la prestació del servei legalment previst. 

7. RECOMANACIONS 

L’IVAT ha de tenir en compte les recomanacions que tot seguit es 
relacionen per a millorar la seua gestió administrativa: 

General i control intern 

a) S’ha d’ampliar la informació que facilita la web institucional per a 
donar publicitat de les actes dels òrgans de govern, terminis de 
pagament, directrius dels plans d’inspecció i qualsevol altra 
informació rellevant sobre l’Institut. 

b) La Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicació 
presta serveis per a tota la Generalitat, incloent-hi l’IVAT. Atesa 
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l’especificitat i la importància dels mitjans informàtics per a una 
gestió tributària adequada, es recomana millorar la dotació 
informàtica dedicada a l’Institut, incloent-hi el programari de gestió 
(TIRANT) que presenta deficiències importants tot i les millores 
escomeses en l’exercici 2016. 

Despeses de funcionament 

c) L’IVAT haurà de disposar dels mitjans oportuns a fi de realitzar el 
seguiment adequat i el control presencial de la gestió tributària 
realitzada per les 62 oficines liquidadores que col·laboren amb la 
gestió i recaptació de tributs cedits. Aquest seguiment és crucial 
tenint en compte que les oficines gestionen, depenent del tribut, 
entre la meitat i dos terços de les declaracions que es presenten. 

d) L’Ordre de 1993 de la Conselleria d’Economia i Hisenda reguladora 
dels honoraris de les oficines liquidadores, es limita a indicar que 
aquestes disposaran de personal suficient per a fer una gestió 
correcta, però no preveu mesures en els casos de prescripció o mal 
funcionament. En tot cas, és recomanable que en regulacions futures 
es preveja un nivell mínim de dotació de personal i de formació 
especialitzada en dret tributari, a més de posar en marxa la comissió 
paritària de seguiment, tal com recomana la Inspecció General de 
Serveis del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

e) En els serveis de vigilància d’Alacant haurà d’acreditar-se el nombre 
d’hores realitzat pel personal responsable. El servei de manteniment 
integral de l’edifici PROP l’ha de licitar l’IVAT, després del venciment 
del contracte anterior subscrit per una conselleria. 
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APÈNDIX 1.  OBSERVACIONS I CONSTATACIONS QUE NO AFECTEN L’OPINIÓ 
D’AUDITORIA FINANCERA 

1. Liquidació del pressupost de l’IVAT i conceptes pressupostaris 

Quadre 1. Liquidació del pressupost de l’IVAT, exercici 2016 

CAP. DENOM. PRESSUP 
INICIAL 

MODIF. PRESSUP. 
DEFINITIU 

OBLIG. 
RECONEG. 
NETES 

GRAU 
D’EXECUCIÓ 

ROMANENTS 
DE CRÈDIT PAGAMENTS GRAU DE 

PAGAMENT 

OBLIGAC. 
PENDENTS 

DE 
PAGAMENT 

1 
Despeses de 
personal 13.920.020 0 13.920.020 9.131.941 65,6% 4.788.079 9.131.941 100,0% 0 

2 
Compra béns 
corrent i desp. 
de funcionam. 28.467.800 2.500.000 30.967.800 23.397.691 75,6% 7.570.109 21.385.862 91,4% 2.011.829 

3 
Despeses 
financeres 80.060 0 80.060 79.704 99,6% 356 79.704 100,0% 0 

6 
Inversions 
reals 1.000.000 0 1.000.000 7.599 0,8% 992.401 2.786 36,7% 4.812 

TOTAL PRESSUP. 
DESPESES 43.467.880 2.500.000 45.967.880 32.616.934 71,0% 13.350.946 30.600.293 93,8% 2.016.641 

 

CAP. DENOM. 
PRESSUP. 
INICIAL MODIF. 

PRESSUP. 
DEFINIT. 

DRETS 
RECONEG. 

NETS 
GRAU 

D’EXECUCIÓ 
RECAP. 
NETA 

GRAU DE 
COBRAMENT 

DRETS 
ANUL·LATS I 
CANCEL·LATS 

DRETS 
PEND. DE 

COBRAMENT 
A 31/12 

3 
Taxes, preus 
públics i altres 
ingressos 0 0 0 135.615 0,0% 135.615 100,0% 0 0 

4 
Transferències 
corrents 42.467.880 2.500.000 44.967.880 31.981.319 71,1% 31.680.895 99,1% 10.486.561 300.424 

7 
Transferències 
de capital 1.000.000 0 1.000.000 500.000 50,0% 500.000 100,0% 500.000 0 

TOTAL PRESSUP. 
INGRESSOS 43.467.880 2.500.000 45.967.880 32.616.934 71,0% 32.316.510 99,1% 10.986.561 300.424 

Quant a les despeses, destaca la baixa execució de les de personal pel 
nombre tan elevat de vacants existents, descrites en l’apartat 3 següent. 
En el cas de les despeses de funcionament que corresponen 
majoritàriament a honoraris de recaptació d’oficines liquidadores (apartat 
4), varien segons els drets recaptats i el cicle econòmic. 

Pel que fa als ingressos, com es comenta en l’apartat següent, encara que 
el pressupost definitiu era de 45.967.880 euros, s’han anul·lat drets en 2016 
per a igualar-los a les obligacions reconegudes netes, que han sigut de 
32.616.934 euros, de manera que el resultat pressupostari el 31 de 
desembre de 2016 i el romanent de tresoreria de 2016 són de 0 euros. 

2. Ingressos 

Correspon a l’IVAT la gestió dels tributs propis i cedits per l’Estat. No 
obstant això, el reconeixement comptable dels drets derivats dels dits 
tributs el realitza la Generalitat. 
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L’IVAT es finança bàsicament amb les transferències corrents i de capital 
nominatives atorgades per la Generalitat, que es troben recollides en les 
lleis de pressupostos anuals. En aquest sentit, el pressupost inicial de 
l’IVAT, recollit en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2016 és de 
43.467.880 euros. Posteriorment es va incrementar per mitjà d’una 
modificació pressupostària de 2.500.000 euros, aprovada pel Consell en 
juliol de 2016. El motiu és l’augment previst en maig de 2016 dels 
percentatges d’honoraris que cal abonar a les oficines liquidadores 
col·laboradores en la gestió tributària (quadre 3). L’import del pressupost 
definitiu d’ingressos és de 45.967.880 euros. 

Això no obstant, l’IVAT ha comptabilitzat al tancament de 2016 una 
anul·lació de 10.486.561 i 500.000 euros de transferències corrents i de 
capital, respectivament. Aquesta anul·lació l’ha proposada el 30 de gener 
de 2017 el subdirector general de l’IVAT, amb l’acord del director general 
de l’Institut, per a adequar els drets previstos en la Llei de Pressupostos 
per a 2016 a favor de l’IVAT a l’execució obtinguda de l’estat de despeses. 
Així, els drets reconeguts nets en l’IVAT en 2016, una vegada restades les 
anul·lacions, han sigut de 32.616.934 euros. Hem verificat que la 
Generalitat ha reconegut obligacions netes amb l’IVAT per l’import del 
pressupost inicial i les seues modificacions, 45.967.880 euros, de manera 
que al tancament de 2016 la Generalitat i l’IVAT no havien conciliat els 
seus saldos perquè foren coincidents amb els comptes de l’IVAT. 

3. Despeses de personal 

La dotació de personal de l’IVAT per a posar-lo en marxa l’1 de gener de 
2016 s’ha realitzat per mitjà dels procediments següents. 

a) Adscripció del personal de la Direcció General de Tributs i altres llocs de la 
Conselleria (345 llocs). 

 En aplicació de la disposició addicional primera de la Llei 7/2014 de 
mesures per la qual es crea l’IVAT, havien de passar a estar adscrits 
a l’IVAT els llocs de treball que en el moment d’entrada en vigor del 
seu estatut es troben adscrits a la Direcció General de Tributs de la 
Conselleria d’Hisenda o a les direccions territorials competents en la 
matèria esmentada, així com en els àmbits d’assumptes generals i 
de tresoreria. 

 El 30 de desembre de 2015 la directora general de Funció Pública (per 
delegació de la consellera) resol adscriure determinat personal a 
l’Institut (16 llocs a la Direcció General i 108, 64 i 152 llocs a les 
delegacions d’Alacant, Castelló i València, respectivament). 

 El 29 de gener de 2016, amb la posada en marxa de l’IVAT l’1 de gener 
de 2016, acordada per l’Ordre 4/2015, es modifica en cinc llocs la 
denominació i centre de destinació de la Conselleria d’Hisenda a 
l’IVAT, en aplicació de la disposició transitòria segona del Decret 
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153/2015, que estableix que una vegada determinada la posada en 
marxa de l’IVAT, se suprimiran les unitats administratives les 
funcions de les quals se solapen entre la dita Conselleria i l’IVAT. 

b) Convocatòries de provisió per lliure designació (dotze llocs ocupats) 

 La Direcció General de Funció Pública va tramitar en juliol de 2016 
dues convocatòries, 61/16 i 62/16 d’incorporació de nou personal per 
lliure designació per a proveir un total de quinze llocs (subgrup A1, 
amb complements de destinació 26, 28 i 30). 

 En octubre i desembre de 2016 el conseller d’Hisenda i Model 
Econòmic nomena dotze funcionaris en els llocs convocats, a la vista 
d’un informe d’idoneïtat del director de l’IVAT, i queden  vacants tres 
llocs als quals no es va presentar cap sol·licitud: cap de recaptació i 
delegat territorial de Castelló i cal de servei de valoració d’Alacant. 

 El 31 de desembre de 2016 es trobava pendent de cobrir el lloc de cap 
de recaptació de València, que ha sigut cobert per lliure designació 
en juny de 2017 per mitjà de la convocatòria 9/17 degudament 
publicada. 

c) Amortització de places d’interins i incorporació de nou personal per concurs 
oposició (dotze llocs ocupats i nou pendents de nomenament) 

 D’acord amb les resolucions d’amortització de maig de 2016, les 
competències assignades a la Generalitat per a la gestió de tributs 
eren atribuïdes al cos superior tècnic d’inspectors de tributs de 
l’Administració de la Generalitat del subgrup A1. A començament de 
2016 hi havia una dotació de 82 llocs de la dita naturalesa, 32 dels 
quals estaven ocupats per personal funcionari de carrera, 38 estaven 
ocupats per personal funcionari interí i dotze estaven vacants. 

 En el primer semestre de 2016, el director general de l’IVAT sol·licita 
l’amortització de 38 llocs de treball de tècnics de gestió tributària 
interins amb efectes entre maig i juny de 2016. La justificació 
esgrimida és el canvi de model tributari que ja no requereix la 
totalitat del cos funcionarial A1, sinó que necessita la creació d’un 
altre subgrup professional A2, de suport al cos i col·laboració tècnica 
amb el cos superior, que es materialitza pel mitjà de la Llei 5/2013, de 
Mesures Fiscals. 

 La directora general de Funció Pública resol –per delegació de la 
consellera corresponent– amortitzar les esmentades 38 places, amb 
dates de 13 i 30 de maig de 2016. Anteriorment, al desembre de 2014 
es publica l’Ordre 23/2014 de convocatòria 1/14 de les proves 
selectives d’accés al subgrup A2, del cos superior de gestió de tributs 
per a cobrir dotze llocs mitjançant concurs-oposició (oferta 
d’ocupació pública de 2014). 
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 Després de les corresponents proves selectives, per Resolució de la 
Direcció General de Funció Pública de 2 d’agost de 2016, publicada en 
el Diari Oficial, s’adjudiquen destinacions entre els aprovats i es dóna 
cobertura als dotze llocs del subgrup A2.  

 Mitjançant l’Ordre 6/2016 es convoquen nou places més del subgrup 
A2 en el cos esmentat (convocatòria 1/15), que es troben pendents de 
valorar en la fase de concurs en data de la nostra revisió, al setembre 
de 2017. Les tres places de promoció interna convocades per l’Ordre 
7/2016 han quedat desertes. 

 El 31 de gener de 2016 hi havia 57 vacants de llocs del subgrup A2 i 
26 llocs del subgrup C2. 

 Com assenyala l’informe provisional de la Inspecció General de 
Serveis del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relatiu a 
l’exercici 2016, la decisió d’amortitzar 38 places d’interins tècnics de 
gestió tributària –acordada per resolucions de maig de 2016– no s’ha 
acompanyat, com s’esperava, de l’increment del nombre de 
funcionaris de carrera, a causa de la lentitud del procés de selecció. 
Això ha alentit les àrees de supervisió, segons manifesta l’informe de 
la Inspecció General de Serveis del MEH de l’exercici 2016. Així, el 
nombre d’actes instruïts en 2016 va ser de 220 enfront dels 3.782 de 
2015, amb una reducció del 61% en la quota tributària, a causa de la 
disminució d’efectius i la prioritat donada a actuacions de l’Impost 
de Patrimoni que no ha compensat la pèrdua de recaptació en altres 
impostos, unit a la conflictivitat judicial amb les valoracions 
(diferències de criteri entre el Tribunal Econòmic Administratiu 
Regional i la Conselleria sobre les ordres de coeficients). 

 Segons aquest informe, s’ha minorat el despatx d’expedients en les 
oficines gestores de les tres províncies en un 14% i en 2016 s’ha 
experimentat una reducció important de les liquidacions 
complementàries de l’Impost de Successions i Donacions (ISD) i 
Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
(ITPAJD), deguda, a més de l’amortització d’inspectors interins, al 
canvi de criteri per a evitar la conflictivitat judicial en les valoracions 
de béns. 

 Relació de llocs de treball i cobertura 2016 

La primera relació de llocs de treball (RLT) aprovada per la consellera de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques es va publicar en el Diari Oficial del 25 de maig de 2016, i inclou 
378 llocs de treball. Posteriorment, el 15 de novembre de 2016 es va 
publicar una modificació de l’RLT per a incloure-hi 44 llocs més, dels quals 
41 són tècnics de gestió tributària A2. Les RLT revisades es limiten a 
indicar la denominació del lloc i la localitat, la forma de provisió, el grup i 
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complements de destinació i específics. No es detallen les funcions de 
cada lloc. 

Segons l’aplicació de gestió de personal Human, hi havia 364 llocs al 
tancament de 2016. Pel que fa al grau de cobertura, cal indicar que es 
troben vacants 126 llocs (bàsicament del subgrup A2 i C2), de manera que 
la cobertura en 2016 ha sigut de 238 llocs, és a dir, un 65,4%, que cal 
considerar baixa. 

D’acord amb la informació de la memòria, l’IVAT ha tingut 332 perceptors 
de nòmina en 2016. Hem verificat una mostra de dotze expedients de 
personal. En general els expedients tenen tota la documentació pertinent 
i s’han aplicat les taules retributives adequadament. 

Cal indicar que el nombre de llocs de l’RLT no coincideix amb el total de 
llocs segons l’aplicació Human, atés que previsiblement no està 
actualitzada. La informació de la memòria es refereix a perceptors de 
nòmina i no a llocs (ocupats o vacants), que es recullen en l’RLT i Human. 

4. Despeses de funcionament 

S’ha seleccionat per revisar-la una mostra de les despeses de 
funcionament que es detallen tot seguit: 

Quadre 2. Execució capítol 2, despeses de funcionament IVAT 2016 

Concepte 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

% sobre 
total 

Mostra % revisat 

Treballs realitzats per altres 
empreses: serveis de recaptació 
d’oficines liquidadores 

20.953.239 89,6% 1.912.240 9,1% 

Altres despeses de funcionament 2.228.613 9,5% 169.389 7,6% 

Despeses de funcionament 
tramitades per caixes fixes 

215.838 0,9% 65.921 30,5% 

Total 23.397.691 100,0% 2.147.550 9,2% 

Les conclusions sobre la revisió de les caixes fixes es reprodueixen en 
l’apartat 6.b) d’aquest Informe. 

 Despeses d’oficines liquidadores 

La despesa de funcionament fonamental de l’IVAT correspon als 
honoraris per serveis de recaptació facturats per les 62 oficines 
liquidadores existents en el districte hipotecari (registres de la propietat 
de la Comunitat Valenciana). 
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El Decret 209/1987 del Consell atribueix competències de gestió i 
recaptació de l’Impost de Successions i Donacions a les oficines 
liquidadores del districte hipotecari, a partir de la cessió del tribut de 
l’Estat a les comunitats autònomes. Així mateix el Decret 249/1991 del 
Consell atribueix competències idèntiques pel que fa a l’ITPAJD a les 
oficines esmentades. 

El sistema de retribucions el va establir l’Ordre de 6 de maig de 1993 de la 
Conselleria d’Economia i Hisenda, rectificada per l’Ordre de 16 d’agost de 
1994, que preveu uns honoraris del 4% al 2% de la quota ingressada. Això 
no obstant, entre l’1 de maig de 2013 i el 30 d’abril de 2017, aquests 
percentatges es redueixen temporalment entre un 24% i un 20%, per mitjà 
de l’Ordre 5/2013 de 25 d’abril, del conseller d’Hisenda i Administració 
Pública, com a conseqüència de la situació financera de la Comunitat 
Valenciana. 

Quadre 3. Resum d’honoraris d’oficines liquidadores  

Intervals 
Ordres 1993 i 1994 

CEH 

Ordre 5/2013 

De l’1/5/15 al 
30/4/16 

De l’1/5/16 al 
30/04/17 

Fins a 60.000.000 ptes. 
(360.607 euros) 

4% quota 
ingressada + fix 
per declaració + 
33% multes i 

sancions 

3,6% quota 
ingressada + fix 
per declaració + 
26,7% multes i 

sancions 

3,12% quota 
ingressada + fix 
per declaració + 
26% multes i 

sancions 

Des de 60.000.000 
ptes. (360.607 euros) 

2% 1,6% 1,56% 

Hem verificat una mostra del 9,1% de l’import de despesa pel dit concepte 
comptabilitzat en l’IVAT en 2016, repartit entre setze oficines liquidadores 
de les tres províncies. 

Quadre 4. Despesa d’oficines liquidadores per província i mostra  

Província 

Despesa honoraris 
oficines 

liquidadores 

Mostra despesa 
revisada 

Nombre 
factures 

Nombre 
oficines 
revisades 

Alacant 11.489.890 1.053.642 14 6 

Castelló 1.779.655 205.525 7 3 

València 7.683.694 653.073 14 7 

Total 20.953.239 1.912.240 35 16 

En la mostra revisada hem comprovat que les retribucions facturades 
s’adeqüen a les ordres reguladores, amb resultats satisfactoris. En quatre 
factures de gener de 2016, s’observa una diferència de quasi quatre mesos 
entre la data de la factura i la d’entrada en el Registre de Factures de la 
Generalitat. En tres factures de les oficines d’Orpesa, Sant Mateu i 
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Torrevella s’observa una demora de més de seixanta dies entre la data de 
registre d’entrada i la de la proposta del document comptable i la seua 
comptabilització, per la qual cosa ha d’agilitzar-se la conformitat de les 
factures en aquestes delegacions territorials. 

Quant a les actuacions d’inspecció i control a les oficines liquidadores per 
part de l’IVAT, segons ens informa el seu responsable, el criteri d’inspecció 
consisteix a realitzar una visita presencial almenys cada tres anys i una 
revisió anual a totes les oficines, almenys documentalment. Això no 
obstant, en 2016, per insuficiències de personal, no es van emetre 
informes d’inspecció de totes les oficines, solament 35 de les 62 existents; 
està previst el control únicament de 34 oficines en 2017 (presencialment o 
documentalment). 

En la mostra seleccionada no han sigut objecte d’inspecció en 2016 –ja siga 
presencialment o documentalment– cinc oficines: Santa Pola, Villena, 
Montcada, Tavernes de la Valldigna i Massamagrell, aquesta última 
cancel·lada per expedients danyats per pluges torrencials. 

En els onze informes d’inspecció de l’IVAT revisats en les tres províncies 
(sis presencials i cinc no presencials), destaca el cas de Llíria, en el qual 
s’observa una falta de personal estructural i acumulació d’expedients i 
retards importants. En el cas de Torrent s’observen problemes de 
localització d’expedients tramitats per l’anterior registrador. En les 
oficines d’Orpesa i Nules es recomana vigilar els terminis de prescripció. 
A Sant Mateu destaquen els expedients pendents de tramitar, per damunt 
de la mitjana, en l’ITPAJD en fases de responsabilitat de l’oficina i un notari 
posseeix sota el grau de remissió de còpies electròniques, i es neguen a 
fer-ho gratuïtament. En l’oficina d’Oriola també es detallen diversos 
aspectes que cal millorar. 

L’informe de la Inspecció de l’MEH relatiu a l’exercici 2016 indica: 

El control de l’exercici per les oficines liquidadores de l’encomanda de gestió en 
relació amb els tributs cedits s’ha portat a terme en 2016 principalment per mitjà 
de controls documentals, perquè, a causa de la falta de personal, s’ha reduït 
considerablement el nombre de visites practicades a aquestes oficines. No s’han 
constituït comissions paritàries amb els col·legis de registradors de la propietat 
que es reuneixen periòdicament per a avaluar la col·laboració prestada o 
solucionar problemes de gestió. 

Segons dades del dit Informe, en 2016 aquestes oficines han gestionat el 
66,5% d’expedients de l’ISD i el 48% de l’ITPAJD. 

 Altres despeses de funcionament 

En l’exercici 2016 s’han reconegut obligacions d’“Altres despeses de 
funcionament” per un import de 2.228.613 euros, bàsicament 
corresponents a subministraments de cartons de bingo, serveis de 
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seguretat i neteja, serveis postals i despeses de recursos contenciosos i 
devolució d’avals. D’aquests, se n’ha analitzat una mostra per import de 
169.389 euros, el que representa el 7,6% del total. En general, les despeses 
es troben adequadament formalitzades, amb les recomanacions que es 
detallen en l’apartat 7 de l’Informe. 

5. Tresoreria i caixa fixa 

Quadre 5.  Composició del saldo de tresoreria de l’IVAT el 31-12-16  en  

Concepte 31/12/2016 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius  2.673.922 

Bancs i institucions de crèdit. Altres comptes restringits de 
pagaments 

 
2.985 

Bancs i institucions de crèdit. Acomptes de caixa fixa   14.206 

Total 2.691.113 

En l’apartat 6.a) de l’Informe es formulen conclusions sobre l’àrea. 

Quadre 6.  Detall i mostra de caixes fixes de l’IVAT 2016  

Províncies 
Dotació 
anual en 
euros 

Nombre 
comptes 
justificats 

Import 
justificat 

Nombre 
comptes 
revisats 

Mostra 
seleccionada 

Província d’Alacant   71.000 10 70.262 2 22.627 

Província de Castelló  60.000 9 49.693 2 19.538 

Província de València  100.000 7 95.883 2 23.757 

Total dotació acomptes 
de caixa fixa  

231.000 26 215.838 6 65.922 

Les conclusions sobre la mostra revisada, que representa un 30,5% del 
total justificat s’inclouen en l’apartat 6.b). 

Segons la comptabilitat de l’IVAT el compte de caixa fixa té un saldo al 
tancament de 14.206 euros (quadre 5). No obstant això, la dotació anual 
menys l’import justificat per les caixes, segons el quadre 6, és de 15.162 
euros. La diferència de 956 euros correspon a les partides següents: càrrecs 
de comissions bancàries indegudes i transferència tornada de 378 euros i 
efectiu en les caixes d’Alacant i València, per import de 578 euros. 
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APÈNDIX 2. OBSERVACIONS I CONSTATACIONS SOBRE LA CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d’aplicació 

L’IVAT, com a organisme autònom de la Generalitat, té la consideració 
d’Administració Pública, als efectes previstos en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP). En conseqüència, els contractes 
administratius regulats en l’article 19 del TRLCSP que formalitze l’Institut 
s’hauran d’atenir, quant a la seua preparació, adjudicació, efectes i 
extinció al que es disposa en aquesta Llei i en les disposicions que la 
desenvolupen. 

2. Perfil de contractant i obligacions d’informació 

L’Institut disposa de seu electrònica pròpia en la qual s’inclou el perfil de 
contractant, que redirigeix directament a la Plataforma de Contractació 
del Sector Públic, tal com és preceptiu. 

Pel que fa a l’obligació d’informació prevista en l’article 333 del TRLCSP de 
comunicar tots els contractes formalitzats en 2016 al Registre de 
Contractes del Sector Públic, s’han observat certes incidències. Els 
contractes no menors de serveis postals i paqueteria van ser registrats en 
nom de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, en lloc d’adscriure’s a 
l’IVAT (i estan pendents de regularitzar) i en dos contractes menors més 
ha succeït la mateixa situació, tot i que aquesta incidència s’ha resolt en 
2017. 

D’acord amb la relació de contractes que s’ha facilitat a aquesta 
Sindicatura, l’IVAT no ha comunicat un contracte (servei de correus) que 
supera el llindar de l’article 29.1 del TRLCSP. 

En al·legacions, l’IVAT comunica que, durant el termini d’al·legacions, ha 
tramés el contracte a la Sindicatura de Comptes i s’han rectificat els dos 
contractes que estaven registrats en el Registre Oficial de Contractes a 
nom de la Conselleria d’Hisenda a l’IVAT. 

3. Contractes formalitzats en 2016 

D’acord amb la informació certificada per l’IVAT, a petició d’aquesta 
Sindicatura, hem elaborat, en euros, el quadre següent en el qual s’indica 
el nombre i import dels contractes formalitzats en 2016, detallats per tipus 
i procediments d’adjudicació. 

Els dos contractes formalitzats en 2016, per a la contractació de serveis 
postals i de paqueteria, respectivament, s’han tramitat mitjançant 
l’adhesió a acords marc. 
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Quadre 7.  Contractes formalitzats en 2016 

Tipus de contracte Procediment 
d’adjudicació 

Import 
d’adjudicació 
(IVA exclòs) 

Nombre de 
contractes 

Serveis Acord marc 446.281 2 

Total contractes formalitzats 2016 446.281 2 

En la revisió de la relació de contractes menors hem observat que la 
majoria d’aquests corresponen a despeses tramitades per caixes fixes, per 
la qual cosa s’analitzen en l’apartat 4 de l’apèndix 1. 

A més, hem verificat que el servei de manteniment integral de l’edifici 
PROP ha sigut contractat per l’IVAT al venciment del contracte anterior, al 
desembre de 2016, a través d’un contracte menor de 17.990 euros per un 
termini de quatre mesos. Atés que es tracta d’un servei recurrent, haurà 
de ser objecte d’una licitació pel valor estimat del contracte, d’acord amb 
el TRLCSP. 

4. Períodes mitjans de pagament  

Hem verificat el període mitjà de pagament mensual per a l’exercici 2016, 
previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Quadre 8.  Període mitjà de pagament legal. Càlcul mensual de l’IVAT 
2016 

Mesos PMP legal de l’últim mes de 
referència (en dies) 

Gener a març (*) - 

Abril (**) - 

Maig 96,7 

Juny 53,3 

Juliol (**) - 

Agost 41,0 

Setembre 34,9 

Octubre 38,5 

Novembre 38,1 

Desembre 31,5 

(*) Entre gener i març no hi ha dades, ja que l’IVAT no va ser operatiu fins a final de març 
(**) En abril i juliol no figuren les dades, ja que no disposem de justificant de remissió  

El període mitjà anual acumulat de l’exercici 2016 és de 61,1 dies. En 
l’apartat 6.c) de l’Informe es conclou sobre aquests períodes. 
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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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