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Nota  

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

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

1.1 Fonament legal 

D’acord amb l’article 9 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, segons 
la redacció que en fa la Llei 16/2017, correspon a aquesta Institució 
l’examen i fiscalització dels comptes generals de la Generalitat i enviar 
l’informe corresponent a les Corts, a fi que puguen pronunciar-se sobre 
aquests comptes. 

1.2 El Compte General de la Generalitat 

Segons els articles 135 i 3 de la Llei 1/2015, d’Hisenda Pública de la 
Generalitat, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, el Compte 
General de la Generalitat de l’exercici 2017 es forma amb els documents 
següents: 

a) Compte de l’Administració de la Generalitat. 

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

- Organismes autònoms 

- Consorcis 

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

- Entitats públiques empresarials 

- Societats mercantils 

- Fundacions del sector públic de la Generalitat 

- Altres entitats no administratives 

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

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

a) La situació econòmica, financera i patrimonial del sector públic 
de la Generalitat. 

b) Els resultats economicopatrimonials de l’exercici. 

c) L’execució i la liquidació dels pressupostos i el grau de realització 
dels objectius. 
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En compliment de l’article 141 de la Llei 1/2015, la Intervenció General va 
presentar davant de la Sindicatura, en diversos lliuraments 
complementaris, el Compte General de la Generalitat format pels comptes 
individuals dels ens següents: 

a) L’Administració de la Generalitat 

b) Els organismes autònoms: 

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

- Institut Cartogràfic Valencià  

- Institut Valencià d’Administració Tributària 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries 

- Institut Valencià de la Joventut  

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

- Servei Valencià d’Ocupació i Formació 

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

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  

- Institut Valencià de Finances  

- Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, que en l’LPG 2017 figura 
com a Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial  

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana. Aquesta empresa es troba 
en procés de liquidació, en virtut del que s’estableix en la 
disposició transitòria segona de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de 
l’Estatut de Radiotelevisió Valenciana 

- Institut Valencià de Cultura, que en l’LPG 2017 figura com A 
CulturArts 

- Institut Valencià d’Art Modern  

- Agència Valenciana del Turisme  

- Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la 
Comunitat Valenciana  

- Patronat del Misteri d’Elx  

- Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

- Radio Televisió Valenciana, SA. Aquesta empresa es troba 
actualment en procés de liquidació, d’acord amb el que es 
disposa en l’article 3 de la Llei 4/2013, de 27 de novembre, de 
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Supressió de la Prestació dels Serveis de Radiodifusió i Televisió 
d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, com també 
de Dissolució i Liquidació de Radiotelevisió Valenciana, SAU. 

- Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA  

- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

- Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA  

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA  

- Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat 
Valenciana, SA  

- Ciutat de la Llum, SA  

- Aeroport de Castelló, SL  

- Reciclatge de Residus Marina Alta, SA  

- Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació  

- Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat 
Valenciana  

- Agència Valenciana de la Innovació  

d) Fundacions del sector públic: 

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

- Fundació de la CV per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per 
a la Trobada Familiar. 

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

- Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de la CV 

- Fundació de la CV La Llum de les Imatges  

- Fundació de la CV per al Foment dels Estudis Superiors 

- Fundació de la CV Regió Europea 

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

- Palau de les Arts Reina Sofia Fundació de la CV 

- Fundació de la CV per a la Investigació Agroalimentària 

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

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

e) Consorcis adscrits a la Generalitat: 

- Consorci de Museus de la CV 

- Consorci Espacial Valencià 
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- Consorci Gestió del Centre d’Artesania de la CV  

- Consorci Hospitalari Provincial de Castelló  

- Consorci Hospital General Universitari de València  

No s’han rebut els comptes anuals del Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. 
Volta al Món a Vela, ni de la Fira Mostrari Internacional de València. 

Els comptes anuals complets de tots els ens s’inclouen en els annexos dels 
informes de fiscalització respectius o en els volums d’aquest Informe, 
juntament amb els informes d’auditoria que, si és el cas, haja emés la 
Intervenció General i auditors privats. Aquesta informació també està 
accessible en la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 
Addicionalment, la informació que contenen aquests comptes anuals s’ha 
gravat en la Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic 
Valencià (BADESPAV, accessible en el web de la Sindicatura). 

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

D’acord amb l’article 1.2 de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat, els corresponents a l’exercici 2017 són el 
resultat de la integració dels pressupostos següents: 

a) El de l’Administració de la Generalitat. 

b) Els dels organismes autònoms de la Generalitat. 

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

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

e)  Els de les societats mercantils de la Generalitat. 

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

Els pressupostos inicials segons la Llei de Pressupostos de la Generalitat 
de 2017 es resumeixen en el quadre 1, en milions d’euros, a l’efecte de 
mostrar la distribució prevista de la despesa entre tipus d’ens.  

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



Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2017 

11 

- Universitat de València 

- Universitat Politècnica de València 

- Universitat d’Alacant 

- Universitat Jaume I  

- Universitat Miguel Hernández d’Elx 

Quadre 1. Pressupostos inicials agregats de despeses 

 
Administració 

Generalitat 
Organismes 
autònoms 

Empreses 
públiques(1) 

Fundacions 
públiques 

Consorcis 

Despeses personal 5.427,8 109,1 197,3 43,0 168,4 

Despeses funcionament 3.306,8 65,9 381,1 24,0 173,6 

Despeses financeres 478,6 0,3 20,3 0,09 2,8 

Transferències corrents 4.060,7 374,8 17,5 0,2 2,3 

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

Inversions reals 490,7 20,3 96,2 6,3 9,5 

Transferències de capital 490,8 94,4 89,1 0,0 0,0 

Actius financers 96,1 0,0 21,1 0,0 0,0 

Passius financers 3.364,4 0,0 167,7 0,2 0,7 

Total pressupost 2017 17.724,9 664,8 990,2 73,8 357,3 

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

Variació 2017-2016 +3,3%% +0,03% -4,3% +13,2% +2,1% 

(1) Societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic. 

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

La gestió dels recursos públics està subjecta als principis següents: 

Principi de legalitat 

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

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

Principi d’estabilitat pressupostària 

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

Principis d’eficàcia, eficiència i economia 

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

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

Principi de transparència 

En l’àmbit de les administracions públiques, la transparència es refereix a 
l’obligació dels governs de donar compte als ciutadans de tots els seus 
actes, especialment els relacionats amb l’ús dels diners públics, amb la 
finalitat de prevenir així els casos de corrupció. 
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La Llei 1/2015, d’Hisenda Pública de la Generalitat, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions, estableix en l’article 24 que “la 
programació pressupostària de la Generalitat s’ha de regir pels principis 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, plurianualitat, 
transparència, eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics, 
responsabilitat i lleialtat institucional. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Objectius generals de la fiscalització 

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la 
Generalitat efectuada per la Sindicatura de Comptes estan previstos en 
l’article 9.3 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, segons el qual els 
informes han de: 

a) Determinar si la informació financera i pressupostària es presenta 
d’acord amb els principis comptables que hi són aplicables. 

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

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

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

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

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

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

2.2 Abast de la fiscalització 

En la Llei de la Sindicatura de Comptes no s’estableix cap ordre de prioritat 
o prelació ni sobre les entitats que han de ser fiscalitzades ni sobre el tipus 
d’auditoria que cal realitzar. Ha de ser la Sindicatura de Comptes –d’acord 
amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix l’article 15, apartats 1 i 6, 
de la seua llei– la que, a través dels programes anuals d’actuació, 
establisca els ens que seran fiscalitzats cada any i el tipus d’auditoria que 
es realitzarà.  

El Consell de la Sindicatura va aprovar el 28 de desembre de 2017 –i va 
remetre a les Corts el 24 de gener de 2018– el Programa Anual d’Actuació 
de 2018, en el qual es determinaven els ens que calia fiscalitzar, els tipus 
d’auditoria que es realitzaria i els abastos de cada fiscalització. En concret, 
en l’àmbit d’aquest Compte General s’han realitzat fiscalitzacions 
específiques dels ens següents, amb indicació del seu pressupost per a 
2017, en milions d’euros: 

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

Ens fiscalitzat 
Tipus 

d’auditoria 
Abast 

Pressu-
post 

Administració    

 F + L General 

17.155 
Compte de l’Administració 

(S’emeten diversos informes) 

L Contractació 

CI 

Seguiment de les 
recomanacions de 

la gestió de 
personal 

Organismes autònoms    

Institut Valencià de la Joventut F Personal 12 

Institut Valencià d’Investigacions Agràries F Personal 17 

Empreses públiques     

Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA L Contractació 16 

Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA L Contractació 116 
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Ens fiscalitzat 
Tipus 

d’auditoria 
Abast 

Pressu-
post 

Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació  

F 
Seguretat 
raonable 

55 

Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de 
la Comunitat Valenciana 

F 
Seguretat 
raonable 

26 

Fundacions públiques    

Fundació per al Foment de la Investigació 
Sanitària i Biomèdica 

L Contractació 15 

Fundació Palau de les Arts L Contractació 23 

Consorcis    

Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món 
a Vela 

F 
Seguretat 
limitada 

-- 

Consorci Hospitalari Provincial de Castelló F Personal  83 

F:  Auditoria financera 

L:  Auditoria de compliment de la legalitat 

CI: Auditoria del control intern i sistemes d’informació 

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

A més de les fiscalitzacions específiques assenyalades, s’ha verificat que 
totes les entitats que tenen l’obligació de retre comptes a la Sindicatura 
els hagen presentat dins del termini i en la forma escaient, i que 
complisquen les formalitats exigides per la normativa aplicable. Així 
mateix, s’han analitzat els informes d’auditoria realitzats per la 
Intervenció General en col·laboració amb empreses privades d’auditoria. 
Els resultats d’aquest control sobre les entitats de les quals no s’emet un 
informe de fiscalització específic s’inclouen en les introduccions 
respectives dels diferents volums que conformen aquest Informe de 
fiscalització del Compte General. 

D’acord amb el que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 2018, la 
fiscalització dels comptes de la Generalitat ha inclòs també la realització 
de les auditories operatives i els informes especials següents, ja aprovats 
i publicats durant l’any: 

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

- Reestructuració del sector públic autonòmic en el període 2001-2016. 
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- Auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals. 
Àmbit provincial i autonòmic. Exercicis 2011-2015. 

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

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

- Auditoria operativa del SERVEF.  

- Seguiment de recomanacions de les auditories de despeses de 
personal.  

Durant 2018 també s’ha emés l’informe sobre el Compte General de les 
Corts de l’exercici 2016. 

3. CONCLUSIONS GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ DEL COMPTE GENERAL 
DE LA GENERALITAT DE L’EXERCICI 2017 

Com a conseqüència de la fiscalització del Compte General de la 
Generalitat de l’exercici 2017 duta a terme per aquesta Sindicatura de 
Comptes, es posen de manifest les conclusions generals següents: 

a) Respecte a l’adequació de la informació financera als principis comptables 
d’aplicació i compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics 

Com a resultat del treball efectuat –i amb els objectius i l’abast 
general que s’assenyalen en l’apartat 2 anterior i els particulars que 
es fixen en els informes individuals de fiscalització respectius–, el 
Compte General de la Generalitat1 de l’exercici 2017 es presenta, en 
general, d’acord amb els principis comptables i amb la normativa 
legal que hi són aplicables. No obstant això, les excepcions2 i 
deficiències detectades apareixen convenientment detallades en els 
diferents informes individuals de fiscalització del sector públic 
autonòmic, dels quals també s’ofereix un resum en els apartats 4, 5 i 
6 d’aquest volum. 

 

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

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

2 Les excepcions són circumstàncies observades per l’auditor o l’auditora i posades de manifest 
en l’informe d’auditoria que afecten els comptes o elements auditats i que són especialment 
significatives. Impedeixen que els comptes anuals o els elements auditats reflectisquen la 
imatge fidel. En el cas de les auditories de compliment de la legalitat, representen incompliments 
significatius de les normes. 
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b) En relació amb les situacions de responsabilitat comptable 

Les lleis orgàniques i de funcionament del Tribunal de Comptes 
defineixen el concepte de responsabilitat comptable, que ha estat 
progressivament perfilat amb posterioritat per la jurisprudència i 
s’ha conformat sobre les característiques bàsiques següents, que han 
de presentar-se en cada cas de forma concurrent: 

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

- Que aquesta acció o omissió culpable vulnere les lleis 
reguladores del règim pressupostari i comptable que resulten 
aplicables a les entitats del sector públic de què es tracte o, si 
és el cas, als perceptors de subvencions, crèdits, avals o altres 
ajudes procedents d’aquest sector. 

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

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

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

Atés que la Sindicatura no té competències jurisdiccionals –i en 
compliment de l’article 5.1 de la Llei de la Sindicatura de Comptes–, 
tots els informes de fiscalització es remeten al Tribunal de Comptes. 
Així mateix, per a la remissió a la Fiscalia del Tribunal de Comptes 
dels casos en què s’haja apreciat indicis de responsabilitat comptable 
o d’un altre tipus, se segueixen les vies formals previstes en el 
“Protocol d’actuació entre la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana i la Fiscalia del Tribunal de Comptes per a millorar la seua 
coordinació i col·laboració”, signat el 10 de març de 2015. 

Aquesta Institució –d’acord amb el contingut dels diversos informes 
individuals que componen aquest Informe i amb l’anàlisi de la 
documentació revisada, tenint en compte els abastos expressats en 
aquells i en l’exercici de la funció fiscalitzadora– no ha trobat 
situacions en què puguen concórrer les característiques bàsiques de 
la responsabilitat comptable. 
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c) Quant a la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris 
de forma econòmica i eficient i grau d’eficàcia en l’assoliment dels objectius 
previstos 

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

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

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

Aquestes circumstàncies suposen que la Sindicatura actualment no 
es plantege l’emissió d’una opinió global en termes d’eficiència, 
eficàcia i economia, sinó que realitza fiscalitzacions específiques 
sobre determinats aspectes de l’activitat de la Generalitat, tal com 
s’ha assenyalat en l’apartat 2.2. 

4. RESUM I ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS SORGITS EN LA FISCALITZACIÓ 
DEL COMPTE DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

4.1 Excepcions de l’auditoria financera 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera del 
Compte de l’Administració de la Generalitat de l’exercici 2017 i ha apreciat 
les excepcions a l’opinió que es resumeixen a continuació: 

a) Immobilitzat no financer  

La composició, ubicació i valoració dels principals epígrafs de 
l’immobilitzat no financer, que estan comptabilitzats en el balanç per 
un import conjunt de 17.940,8 milions d’euros, no es troben recollides 
en un inventari complet i actualitzat al tancament de l’exercici que 
permeta la seua conciliació amb els registres comptables. La Direcció 
General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni ha iniciat 
actuacions dirigides a l’actualització de l’inventari de béns immobles 
i drets de la Generalitat que, una vegada que finalitzen, hauran de 
conciliar-se amb les dades comptables a fi d’obtenir dades fiables 
dels elements de l’immobilitzat actualment existents i la seua 
valoració adequada. 
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b) Liquidacions anuals de contractes de concessió administrativa per a la 
prestació del servei d’assistència sanitària integral (departaments de salut 
d’Alzira, Torrevella, Dénia, l’Horta-Manises i Elx-Crevillent) 

A 31 de desembre de 2017, hi ha 36 liquidacions anuals pendents 
d’aprovació, en tràmit d’elaboració o recorregudes. Es desconeixen 
els imports definitius d’aquestes liquidacions, per la qual cosa no és 
possible determinar els efectes que tindria el seu reflex comptable 
adequat sobre el Compte de l’Administració de 2017. 

c) Ajudes del Pla d’Habitatge 

A 31 de desembre de 2017, el passiu del balanç recull 21,0 milions 
d’euros per obligacions pendents d’aplicar al pressupost en concepte 
d’ajudes a l’habitatge i 42,2 milions d’euros per les provisions 
estimades de les obligacions a pagar pels expedients d’ajudes 
pendents de resoldre. No obstant això, es mantenen les dificultats 
assenyalades en informes anteriors per a efectuar una estimació 
raonable de les obligacions que efectivament haurà de reconéixer la 
Generalitat per aquestes ajudes. 

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

A 31 de desembre de 2017, hi ha un risc de 104,2 milions d’euros pels 
reavals que haurà d’atendre la Generalitat derivats del contracte de 
refiançament subscrit entre l’IVF i l’SGR. Per a la cobertura d’aquest 
risc, s’ha dotat una provisió de 30,7 milions d’euros, l’estimació de la 
qual no ha sigut possible comprovar amb la informació disponible. 

e) Altres provisions per a riscos i despeses 

Al tancament de l’exercici 2017, hi ha un gran nombre de 
procediments judicials en curs dels quals podrien derivar-se 
responsabilitats a càrrec de la Generalitat, l’estimació de les quals no 
ha sigut possible efectuar amb la informació disponible. No obstant 
això, i sense perjudici de l’anterior, s’observa un defecte de provisió 
per a la cobertura dels passius contingents al tancament de l’exercici 
per un import de 87,1 milions d’euros. 

f) Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost (compte 409) i 
creditors per periodificació de despeses pressupostàries (compte 411).  

A 31 de desembre de 2017, el passiu del balanç recull en el compte 
409 un saldo de 963,7 milions d’euros i en el compte 411, 289,9 
milions d’euros. Igual que en exercicis anteriors, cal tenir en compte 
que a càrrec del pressupost de 2017 s’han imputat despeses 
realitzades en exercicis anteriors i, al seu torn, no s’han imputat 
despeses contretes en l’exercici propi. L’efecte net en el resultat 
pressupostari, en cas d’haver-se imputat adequadament les 
obligacions registrades en aquest compte, seria d’un major saldo 
negatiu de 12,2 milions d’euros. 
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g) Inversions financeres en entitats. Provisió 

A 31 de desembre de 2017, en l’actiu del balanç es troben registrats 
com a inversions financeres per crèdits a curt i llarg termini 
pagaments efectuats per la Generalitat per compte de les seues 
entitats públiques i altres. Si bé el criteri seguit per la IGG per a la 
comptabilització de la provisió d’aquestes inversions financeres 
consisteix a dotar de provisió íntegrament aquests crèdits, de les 
comprovacions efectuades s’ha observat que el 31 de desembre de 
2017 hi ha un saldo de 50,2 milions d’euros sense proveir i, per tant, 
el valor net comptable d’aquestes inversions hauria de reduir-se en 
aquest import. A més, per a una valoració adequada d’aquestes 
inversions caldria tenir en compte els ajustos assenyalats en els 
informes d’auditoria respectius de la IGG, així com els passius 
contingents que puguen haver-hi al tancament de l’exercici. 

h) Drets reconeguts. Errors en la introducció de dades  

S’han detectat errors aïllats en la comptabilització dels drets 
reconeguts en el pressupost de 2017 per sancions i reintegraments, 
l’efecte dels quals en el resultat pressupostari seria d’un major saldo 
negatiu de 35,1 milions d’euros. 

i) Memòria 

La informació de la memòria de l’exercici 2017 ha continuat 
millorant, en alguns aspectes, en relació amb exercicis anteriors, si 
bé continua sent molt extensa en alguns apartats la importància 
relativa dels quals en termes de comptes anuals és escassa, mentre 
que en altres se n’hauria d’ampliar el contingut. 

4.2 Conclusions sobre el compliment de la normativa 

En l’Informe del Compte de l’Administració també s’inclouen les 
conclusions sobre el compliment d’altres requeriments legals i 
reglamentaris, de les quals cal resumir les següents: 

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

b) Les consignacions definitives del pressupost de la Generalitat de 2017 
s’han mostrat insuficients per a atendre les transferències i 
subvencions que cal concedir en l’exercici. A més, es mantenen uns 
nivells de pagament molt baixos o, fins i tot, nuls en algunes línies 
de subvencions. 
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c) En la revisió de les ajudes a menjadors escolars, la contractació dels 
serveis de menjador i de monitors dels centres docents públics no 
l’efectua la Conselleria d’Educació, com a òrgan competent, sinó els 
mateixos centres docents, sense ajustar-se a les disposicions del 
TRLCSP. 

d) Els centres gestors de les subvencions nominatives concedides a la 
Fundació Centre d’Investigació Príncep Felip i la Fundació per al 
Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana han 
d’assegurar-se que les ajudes concedides no contravenen les 
disposicions del dret comunitari. Així mateix, se n’ha de determinar 
amb claredat la naturalesa jurídica pública o privada. 

e) 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 i a 
pesar dels nombrosos anuncis en els últims anys sobre la modificació 
imminent del sistema de finançament autonòmic. 

f) El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (MHFP) va emetre, amb data 
15 d’octubre de 2018, 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 2017, en el qual indica que el dèficit de la 
Comunitat Valenciana ha sigut del 0,81% del PIB regional, superior a 
l’objectiu del 0,6% establit pel Consell de Ministres. Tal com s’ha 
argumentat en informes anteriors de la Sindicatura, la Generalitat 
Valenciana assumeix amb més dificultat el compliment dels 
objectius de dèficit a causa dels seus ingressos públics menors per 
capita, en gran manera com a conseqüència del finançament 
autonòmic menor rebut. 

4.3 Conclusions sobre la fiscalització de la contractació 

En l’Informe de la contractació de l’Administració expressem que, en la 
nostra opinió, llevat dels incompliments assenyalats a continuació, 
l’activitat contractual desenvolupada per l’Administració de la Generalitat 
durant l’exercici 2017 resulta conforme, en els aspectes significatius, amb 
la normativa aplicable: 

a) Incompliments comuns 

En el quadre següent es mostren els incompliments observats en la 
fiscalització que s’aprecien en més d’un expedient de la mostra 
seleccionada per a l’examen, a més de l’incompliment observat amb 
caràcter general de l’article 109.4 del TRLCSP: 
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Quadre 3. Resum dels incompliments comuns 

TRLCSP Descripció de l’incompliment 
Expedients per 
conselleries3 

26.1.f) El contracte no determina de forma clara i expressa el preu. 2-P, 17-V, 20-ED, 28-S 

150.2 
Els criteris objectius no tenen gens de preponderància en el 
mecanisme d’adjudicació del contracte, que s’ha decidit en 
funció de la valoració dels criteris basats en judicis de valor. 

3-P, 6-H, 12-J, 16-V, 17-V, 
27-S, 28-S, 31-S, 32-S, 33-S 

86.1 L’objecte del contracte no és determinat. 4-P, 34-E 

87.1 El contracte no conté un preu cert. 4-P, 34-E 

62 
L’expedient no conté la documentació acreditativa de la 
solvència econòmica i financera i professional o tècnica del 
contractista. 

18-V, 29-S 

72 En l’expedient no consta la documentació acreditativa de la 
capacitat del contractista. 2-P, 28-S, 29-S 

170.d) En l’expedient no es fonamenten les raons d’exclusivitat per a 
l’adjudicació per mitjà de procediment negociat. 29-S, 30-S 

150.1 Els criteris d’adjudicació dels PACP no queden prou detallats per 
a la valoració consegüent. 31-S, 32-S, 33-S, 46-T 

112 No es compleixen els requisits per a la tramitació d’urgència. 34-E, 38-A 

150.5 Els criteris de valoració i la seua ponderació no consten en 
l’anunci de licitació. 8-H, 23-S, 38-A, 46-T 

89 Els augments de preu de les anualitats no s’ajusten a la 
normativa. 39-I, 42-I 

109.4 
No es justifica adequadament l’elecció del procediment i la dels 
criteris que es tindran en consideració per a adjudicar el 
contracte. 

Caràcter general 

b) Contractes menors i fraccionament de l’objecte contractual 

Les relacions de contractes menors facilitades pels òrgans de 
contractació seleccionats (tres centres hospitalaris i tres conselleries) 
no contenen les adquisicions de productes de farmàcia i de material 
sanitari tramitades com a contractes menors, ni els pagaments 
efectuats per mitjà de caixa fixa. Amb les limitacions anteriors, s’ha 
observat, amb caràcter general, una justificació insuficient de la 
necessitat i idoneïtat del contracte, així com, en determinats casos, 
indicis de fraccionament de l’objecte contractual, de manera que 
s’han incomplit les disposicions dels articles 22.1 i 86.2 del TRLCSP, 
respectivament. A més, no s’acredita en tots els casos la sol·licitud 
preceptiva de tres pressupostos que estableix la Llei 5/2013, de la 
Generalitat. 

c) Obligacions d’informació contractual 

Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. Quant als contractes 
menors, s’ha observat, igual que en exercicis anteriors, que els 
centres gestors no han comunicat al ROCG tots aquells subjectes a 
l’obligació d’informació. En particular, no s’han comunicat els 

                                                
3 Els codis dels expedients corresponen a la numeració que conté el quadre 5 de l’apèndix 2 més 

la lletra inicial de la conselleria gestora de l’Informe de la contractació de l’Administració de la 
Generalitat. 
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contractes tramitats pel sistema de caixa fixa o els denominats 
pagaments directes per adquisicions de productes de farmàcia i 
material sanitari. 

Sindicatura de Comptes. Els òrgans gestors de l’Administració de la 
Generalitat no han atés les obligacions de remissió de la informació 
contractual en 24 casos dels 39 examinats subjectes a aquesta 
obligació. 

4.4 Recomanacions 

Els informes del Compte de l’Administració i de la contractació de 
l’Administració contenen les recomanacions més rellevants observades 
en l’exercici de fiscalització o en exercicis anteriors, per a la millora de la 
seua gestió economicofinancera i contractual, així com aquelles que han 
sigut corregides per la IGG i pels òrgans gestors de l’Administració de la 
Generalitat durant l’exercici fiscalitzat. 

5. ALTRES ASPECTES RELLEVANTS 

Per a comprendre millor la informació economicofinancera de la 
Generalitat és convenient considerar els aspectes rellevants següents: 

a) Situació patrimonial  

Igual que en exercicis anteriors, els comptes anuals de l’exercici 2017 
mostren un greu desequilibri patrimonial de l’Administració de la 
Generalitat a 31 de desembre de 2017. Els fons propis són negatius, 
per 29.294,8 milions d’euros (en 2016, -28.104,2 milions d’euros). 
Aquesta xifra és conseqüència de l’acumulació de resultats negatius 
d’exercicis anteriors (-30.758,9 milions d’euros) i el resultat negatiu 
de 2017 (-1.368,2 milions d’euros), que absorbeixen la xifra de 
patrimoni (2.832,3 milions d’euros). Les pèrdues acumulades 
s’originen fonamentalment per la insuficiència d’ingressos de la 
Comunitat Valenciana, que ha de cobrir-se per mitjà del recurs a 
l’endeutament. 

El deute financer, a 31 de desembre de 2017, puja a 45.604,8 milions 
d’euros (en 2016, 43.073,8 milions d’euros). D’aquest import, 37.131,1 
milions d’euros corresponen a deute provinent dels mecanismes 
estatals de finançament autonòmic. 

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017, es 
mostra un desestalvi de 1.368,2 milions d’euros, ja que s’han registrat 
despeses per 14.535,9 milions d’euros i ingressos per 13.167,7 milions 
d’euros. 

Per la seua banda, la liquidació del pressupost mostra un resultat 
pressupostari negatiu, de 1.975,5 milions d’euros, i una variació neta 



Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2017 

24 

de passius financers o augment de l’endeutament, per 2.269,8 
milions d’euros, per a l’obtenció d’un saldo pressupostari de 
l’exercici de 294,3 milions d’euros. 

L’evolució del resultat pressupostari en els anys recents és positiva, 
segons els comptes respectius de l’Administració, i s’encadena una 
reducció del dèficit durant els últims exercicis, tal com mostra el 
quadre següent: 

Quadre 4. Evolució del resultat pressupostari 

Concepte4 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

+ Drets reconeguts 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.574,0 10.646,6 11.882,9 13.011,3 

- Obligacions reconegudes 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 14.832,5 14.072,4 14.986,8 

Resultat pressupostari -3.642,3 -6.222,5 -3.399,5 -4.479,1 -4.185,9 -2.189,5 -1.975,5 

b) Evolució dels ingressos 

A pesar de no haver-se modificat encara el sistema de finançament 
autonòmic que perjudica la Comunitat Valenciana, els drets 
reconeguts han experimentat una evolució positiva en els dos últims 
anys, amb increments de l’11,6% en 2016 i el 14,1% en 2017 (1.375,1 i 
1.236,3 milions d’euros, respectivament), fonamentalment a causa 
del bon comportament dels ingressos per tributs cedits. 

Gràfic 1. Evolució dels drets reconeguts 

 

c) Evolució de les despeses 

Per a analitzar l’evolució de la despesa en els últims anys és necessari 
periodificar adequadament les despeses sanitàries que s’han 
realitzat efectivament, però que es traslladen comptablement a 

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

d’ingressos i despeses. 
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exercicis pressupostaris posteriors per no tenir crèdit pressupostari 
suficient (denominades de manera abreujada ONR, obligacions no 
reconegudes pressupostàriament).  

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

Quadre 5. Evolució de les ONR de Sanitat  

Concepte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

ONR comptabilitzades 3.206,1 2.320,4 1.868,7 1.192,2 599,9 705,5 720,5 

Total ONR 3.506,6 2.320,4 1.868,7 1.192,2 599,9 714,6 720,5 

Gràfic 2. Evolució de les ONR de Sanitat 

 

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

Per a conéixer i comprendre l’evolució real de la despesa i del dèficit 
públic de la Generalitat cal tenir en consideració, almenys, les 
circumstàncies assenyalades en els apartats anteriors, i altres 
ajustos per a fer comparables les dades, d’on resulta la informació 
següent: 
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Quadre 6. Evolució de la despesa real estimada 

Concepte 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Obligacions reconegudes 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 14.832,5 14.072,5 14.986,8 

Ajust despesa sanitària  506,0 -1.186,2 -451,7 -676,6 -592,3 114,7 5,9 

Altres ajustos 84,1 -1.579,8 2,9 -219,7 113,7 -218,5 -91,2 

Despesa real estimada 15.005,8 14.059,8 13.538,5 14.156,8 14.353,9 13.968,7 14.901,5 

En el quadre anterior, el signe positiu de l’ajust significa que les ONR 
augmenten i han de sumar-se a les despeses comptabilitzades, 
mentre que si és negatiu significa que resten de les despeses. 

Gràfic 3. Evolució de la despesa real estimada  

 

d) Evolució del resultat pressupostari ajustat 

D’acord amb les dades anteriors, el resultat pressupostari ajustat 
mostra una evolució positiva durant els anys recents, tal com 
s’observa en el quadre i gràfic següents: 

Quadre 7. Resultat pressupostari ajustat 

Concepte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

+ Drets reconeguts 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.441,71 10.646,6 11.882,9 13.011,3 

- Despesa real estimada 15.005,8 14.059,8 13.538,5 14.156,8 14.353,9 13.968,7 14.901,5 

Resultat ajustat -4.232,4 -3.456,5 -2.950,7 -3.715,1 -3.707,3 -2.085,8 -1.890,2 

(1) Drets reconeguts ajustats, tal com s’assenyala en l’informe de 2014. 
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Gràfic 4. Evolució del resultat ajustat 

 

La reducció del dèficit pressupostari ajustat s’ha degut a la bona 
evolució dels ingressos. No obstant això, el dèficit es manté en uns 
nivells molt elevats, que com s’ha assenyalat reiteradament en 
informes anteriors serà difícil equilibrar amb el sistema actual de 
finançament autonòmic. 

e) Sobre l’endeutament  

El saldo del deute financer en el balanç a 31 de desembre de 2017 
ascendeix a 45.604,8 milions d’euros. L’increment experimentat 
durant 2017 en els comptes representatius de l’endeutament 
financer s’ha degut principalment als préstecs formalitzats a 
l’empara dels mecanismes estatals de finançament autonòmic. 

L’endeutament segons el Banc d’Espanya ha tingut l’evolució que es 
mostra en el quadre següent, en el qual s’observa com ha continuat 
creixent (encara que cada vegada en menor quantia), però també es 
percep que ja ha canviat la seua tendència en termes relatius 
respecte al PIB. 

Quadre 8. Endeutament segons el Banc d’Espanya 

Endeutament  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Milions d’euros 22.450 30.065 32.459 37.422 42.024 44.665 46.180 

Percentatge del PIB 22,3% 31,2% 34,1% 38,5% 41,6% 42,7% 42,4% 
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Gràfic 5. Evolució de l’endeutament segons el Banc d’Espanya 

 

Les xifres anteriors corresponen al conjunt d’entitats incloses en el 
sector d’administracions públiques de la Comunitat Valenciana5 a 
l’efecte del Protocol de Dèficit Excessiu que publica el Banc d’Espanya 
en el seu Boletín Estadístico i també les empreses públiques no 
classificades com a administracions públiques. Por tant, no 
coincideixen amb les que es mostren en l’Informe de fiscalització, 
que solament reflecteixen l’endeutament de l’Administració de la 
Generalitat. 

f) L’infrafinançament autonòmic i les seues conseqüències 

El sistema actual de finançament autonòmic presenta una sèrie de 
deficiències que impacten molt significativament en les finances de 
la Comunitat Valenciana i que es poden sintetitzar de la manera 
següent: 

Falta d’equitat vertical 

L’Informe de la comissió d’experts per a la revisió del model de finançament 
autonòmic (juliol de 2017), creada per manament de la Conferència de 
Presidents Autonòmics i Acord del Consell de Ministres, crida 
l’atenció sobre la necessitat de prioritzar la suficiència financera dels 
serveis públics fonamentals, amb independència de l’Administració 
que preste aquests serveis. Des d’aquesta perspectiva, es considera 
poc equitativa la distribució actual de recursos financers entre les 
diferents administracions públiques, en què són damnificades les 
comunitats autònomes. 

 

                                                
5  El sector públic valencià inclou l’Administració general de la Generalitat, les universitats 

públiques i els organismes i empreses que depenen de la comunitat autònoma que es 
classifiquen com a administracions públiques, com ara els consorcis hospitalaris, i altres ens 
com les fires mostrari, etc. 
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Falta d’equitat horitzontal 

En els nombrosos informes independents publicats recentment 
sobre els resultats del sistema de finançament autonòmic, hi ha 
unanimitat a considerar que la Comunitat Valenciana es veu 
afectada negativament pels criteris vigents. Aquesta falta d’equitat 
és una de les causants que la Comunitat Valenciana presente una 
balança fiscal negativa (a pesar de tenir un PIB per capita inferior a la 
mitjana) i també explica en gran manera el seu enorme deute públic 
acumulat.  

Problemes de manteniment dels serveis públics 

Les expectatives dels ciutadans sobre els serveis que han de rebre de 
les administracions públiques són cada vegada majors (en particular, 
en l’àmbit sociosanitari), però hi ha limitacions sobre el que les 
administracions poden proveir. Per això, el futur dels serveis públics 
passa perquè la seua prestació es realitze de manera eficient i 
obtinguen l’impacte pretés (eficàcia).  

Aquestes restriccions impliquen eleccions difícils en tots els ens 
públics, a causa que s’han de mantenir els serveis públics essencials 
en un marc pressupostari que mai aconseguirà els desitjos de tots els 
contribuents. Això obliga a establir prioritats de despesa, gestionar 
de manera eficient i analitzar les fonts d’ingressos.  

Algunes d’aquestes dificultats resulten comunes a la majoria de 
comunitats autònomes. No obstant això, en el cas de la Comunitat 
Valenciana es veuen agreujades pel resultat del sistema de 
finançament autonòmic discriminatori. La universalitat i igualtat 
previstes en la Constitució perquè el conjunt de la ciutadania 
accedisca als serveis públics es veuen compromeses quan l’asimetria 
en el finançament en dificulta la implantació efectiva. 

Aproximadament tres quartes parts de la despesa autonòmica 
valenciana recau en els denominats serveis públics fonamentals 
(SPF): sanitat, educació i serveis socials (incloent-hi la dependència). 
Són serveis d’una alta demanda i sensibilitat social (en particular, la 
sanitat), que no depenen del cicle econòmic i que en alguns aspectes 
representen un agreujant en els períodes recessius. Aquesta 
característica provoca la necessitat de prioritzar aquests serveis 
durant els períodes de crisi, la qual cosa indueix un augment relatiu 
de la seua importància en el pressupost. 

Problemes financers i de deute 

L’acumulació de dèficits en la liquidació dels pressupostos de la 
Generalitat ha provocat que la Comunitat Valenciana siga la 
comunitat autònoma amb la major ràtio de deute públic respecte al 
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seu PIB. Les conseqüències financeres d’aquesta circumstància 
podrien agreujar-se si els tipus d’interés augmenten a mitjà termini, 
ja que durant els últims anys han sigut històricament baixos i fins i 
tot bonificats.  

L’elevat deute públic condicionarà negativament el desenvolupament 
futur dels serveis públics valencians, llevat que es prenguen mesures 
de reestructuració del deute o de rescabalament de l’infrafinançament 
autonòmic patit durant els últims anys. 

g) Efectes en el sector públic de la transició energètica i del canvi climàtic

En el volum I d’aquest mateix informe corresponent a l’exercici 20166

vam advertir de dos reptes que ha d’afrontar l’economia a mitjà
termini: atenuar el canvi climàtic i adaptar-se al declivi de l’energia
procedent dels combustibles fòssils. I també vam comentar llavors
els efectes previsibles sobre el sector públic.

Durant 2018 s’han publicat nombrosos informes en què s’alerta en el
mateix sentit, la qual cosa demostra la rellevància d’aquests
advertiments i justifica l’interés prestat per la Sindicatura. Entre els
informes recentment publicats, podem destacar els últims del Panel
Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (2018)7, 8, el
World Energy Outlook 20189 de l’Agència Internacional de l’Energia,
els documents avançats del Global Sustainable Development Report
201910 (Nacions Unides), l’“Advertiment de la comunitat científica
mundial a la humanitat: segon avís”11, 12 (més de 15.000 científics de
184 països diferents) o les primeres conclusions del projecte europeu
MEDEAS13, en els quals es reclamen mesures urgents sense
precedents en el sistema econòmic i s’adverteix, entre moltes altres
conclusions, que es requereix un canvi transformador sistèmic, amb
polítiques de llarg abast, multinivell i transsectorial. Es crida
l’atenció davant de la impossibilitat de seguir la senda actual de
creixement econòmic, així com la inviabilitat d’escenaris del tipus
creixement verd. També es reconeix la preocupació pel pic de la
producció de petroli convencional i la inversió nova insuficient, i
s’assenyala que la transició cap a les fonts d’energia renovables pot

6

7

8

9

10

11

12

13

https://www.sindicom.gva.es/web/informes.nsf/0/9193C93E34C34896C12580880030B5E6/$file/16V_VI.pdf 

https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_chapter4.pdf 

https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf 

https://www.iea.org/weo2018/ 

https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2019 

https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229 

http://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/sites/sw/files/spanish_scientists_warning.pdf 

https://www.medeas.eu/ 
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ajudar a resoldre el desafiament climàtic, però no generarà els 
mateixos nivells d’energia que el petroli convencional. 

Fins ara, els diferents salts en la matriu energètica s’han realitzat 
partint d’unes fonts energètiques abundants, que no estaven en 
declivi i que van servir de base per a dotar les infraestructures 
requerides per les noves fonts d’energia. És a dir, al nivell energètic 
preexistent s’afegia una nova font energètica, amb el resultat 
consegüent d’augmentar l’energia disponible en el sistema (fusta + 
carbó + petroli + gas + hidroelèctrica + nuclear...). Una font energètica 
no substituïa l’anterior, sinó que s’hi agregava, amb elevades taxes 
de retorn energètic. 

En l’actualitat hem de preparar-nos per a disminuir l’energia 
procedent dels combustibles fòssils ràpidament perquè és necessari 
per a atenuar el canvi climàtic i perquè aquests combustibles estan 
arribant al seu màxim ritme possible d’extracció. No obstant això, a 
diferència d’altres ocasions, es pretén aconseguir la implantació d’un 
sistema alternatiu amb fonts d’energia renovable (amb una taxa 
menor de retorn energètic) al mateix temps que es redueixen les 
riques fonts energètiques anteriors. Això dificulta la implantació del 
nou sistema i, a més, condiciona el seu manteniment posterior i la 
seua reposició al final de la vida útil de cada element. 

La conclusió de tot això és que la transició energètica i la lluita contra 
el canvi climàtic ens condueixen a una disponibilitat menor 
d’energia per habitant. Per tant, davant d’un escenari amb escassetat 
de recursos naturals i dificultats per a generar energia abundant, 
neta i barata, les economies veuran entorpit el seu creixement en 
termes de PIB, tenint en compte la relació directa existent entre el 
PIB mundial i el consum total d’energia. La falta de reacció a temps 
davant del repte plantejat pot desencadenar greus conseqüències 
socials, així com un notable trastorn de la forma de vida occidental 
actual. Per tot això, la transició energètica actual necessita anar 
acompanyada d’una transició social i sistèmica, d’una envergadura 
molt superior a les conegudes en altres ocasions, tal com adverteixen 
nombrosos i recents informes científics. Durant la transició ha de 
descartar-se l’objectiu de creixement econòmic i acostar-se cap a 
posicions compatibles amb l’estat estacionari en nivells menors als 
actuals, que respecten la capacitat de càrrega de la biosfera. 

El sector públic també es veurà afectat, ja que el seu 
desenvolupament s’ha basat principalment en l’increment dels 
ingressos públics lligats al creixement econòmic; i quan no s’ha 
produït això les despeses públiques han patit dures retallades, fins i 
tot en serveis públics fonamentals (com els experimentats durant la 
crisi). Davant d’aquest panorama amb dificultats de creixement, el 
sector públic ha d’augmentar l’eficiència i l’eficàcia en la despesa 
pública i implantar anàlisis prèvies de cost-efectivitat i auditories 
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operatives que en permeten una avaluació completa. Cada vegada 
resulta més urgent establir prioritats de despesa pública no solament 
tenint en compte el seu finançament actual, sinó també preveient-
ne el manteniment posterior en situacions adverses.  

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

6.1 Institut Valencià de la Joventut 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera de les 
despeses de personal incloses en els comptes anuals de l’Institut Valencià 
de la Joventut (IVAJ) de l’exercici 2017, en la qual emet una opinió 
favorable.  

També ha dut a terme un control formal de la rendició de comptes de 2017, 
a fi de comprovar-ne l’adequada formalització, aprovació i rendició. En les 
conclusions de l’Informe s’assenyala que la Llei de l’IVAJ no preveu 
expressament a quins òrgans directius de l’entitat competeixen les 
funcions de formular i aprovar els comptes anuals. 

L’Informe inclou, a més, un total de set recomanacions per a millorar la 
gestió de l’IVAJ, entre les quals podem destacar les següents: 

- Els expedients de personal han de ser complets i actualitzats, i 
preveure tota la documentació que acredita els conceptes retributius.  

- L’IVAJ ha d’establir controls específics per a conciliar les variacions 
de les despeses de personal en termes comptables amb les 
disposicions que, en matèria de retribucions, preveuen les lleis 
anuals de pressupostos.  

- S’han de prendre les mesures adequades perquè les retencions per 
IRPF s’ajusten a la normativa vigent aplicable. 

- La memòria dels comptes anuals ha de completar-se amb la 
informació que, en matèria de personal, es detalla en l’apèndix de 
l’Informe. 

6.2 Institut Valencià d’Investigacions Agràries  

La Sindicatura ha realitzat una auditoria financera de les despeses de 
personal incloses en els comptes anuals de l’Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries (IVIA), corresponent a l’exercici 2017.  
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El treball efectuat ha posat de manifest les excepcions següents: 

a) L’Institut no ha registrat en la seua comptabilitat financera la 
Seguretat Social de l’empresa del mes de desembre de 2017, per 
import de 106.492 euros. 

b) L’IVIA no ha efectuat una provisió a 31 de desembre de 2017 per 
possibles contingències sobre tres demandes d’acomiadament 
improcedent presentades abans del 31 de desembre de 2017. El 
judici es va celebrar el 6 de juliol de 2018 i es va dictar sentència 
d’acomiadament improcedent, en la qual es condemna l’IVIA al 
pagament de tres indemnitzacions per import de 83.303 euros, 
contra la qual, segons l’Institut, s’ha recorregut. 

L’efecte d’aquestes excepcions sobre el resultat economicopatrimonial és 
d’una reducció de 189.795 euros i d’un augment en aquest import del saldo 
dels comptes que cal pagar del balanç a 31 de desembre de 2017. 

En l’Informe de fiscalització s’efectuen dotze recomanacions, entre les 
quals millorar la documentació dels expedients de personal, elaborar un 
manual de funcions i responsabilitats i establir un sistema objectiu i 
quantificable de control de presència de tot el personal per mitjà d’un 
sistema de fitxatges. A més, es recomanava completar la informació sobre 
despeses de personal que es recull en la memòria dels comptes anuals. 

6.3 Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 

En la revisió del control formal es recullen les observacions següents: 

- La nota 2.d) de la memòria assenyala que el CMPE ha incorregut en 
pèrdues significatives durant l’exercici 2017 (-5.682.441 euros), la 
qual cosa, juntament amb les pèrdues en què ha incorregut en 
exercicis anteriors, ha afectat negativament la seua situació 
financera i patrimonial. 

- En la nota 6 de la memòria s’informa que els terrenys sobre els quals 
s’ha construït el circuit de velocitat són propietat de la Generalitat i 
no s’ha formalitzat cap cessió en aquest sentit, mentre que els 
accessos i els terrenys adjacents al circuit són propietat del CMPE. En 
aquest context, no s’han comptabilitzat correctament aquests actius, 
ni s’ha pogut estimar la vida útil de les inversions realitzades en 
aquests terrenys. 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2017 s’han posat de 
manifest els incompliments significatius següents de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

- En l’expedient de contractació dels serveis mèdics durant l’activitat 
en pista, la fórmula establida en el plec per al criteri preu assigna 
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puntuacions mínimes, encara que no es realitze cap baixa econòmica 
en l’oferta, la qual cosa limita la importància relativa d’aquest criteri 
i, per tant, la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa, 
sense ajustar-se als principis generals de contractació del sector 
públic enunciats en l’article 1 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

- En l’expedient de contractació de subministrament i instal·lació 
d’envelats Moto GP, no consta que s’haja produït la resolució 
d’adjudicació del contracte per l’òrgan de contractació en què es 
motive la decisió, d’acord amb la regla 35.6.e) de les instruccions de 
contractació. 

- En els contractes d’“assistència mèdica en pista” i de “serveis de 
seguretat”, s’han prestat els serveis sense cobertura contractual, la 
qual cosa incompleix els preceptes continguts en la regla 1 de les 
instruccions de contractació. 

En l’Informe es recullen diverses recomanacions amb la finalitat de 
millorar la gestió economicofinancera del CMPE, de les quals destaquen 
les següents: 

- Amb caràcter previ a l’entrega gratuïta d’entrades ha de fonamentar-
se la idoneïtat de la seua concessió i l’òrgan competent ha d’aprovar-
la. 

- En tots els contractes ha de constar un certificat que acredite que hi 
ha fons suficients per a atendre els pagaments derivats de l’execució 
dels contractes i en les factures hauria de constar la data en què es 
presta conformitat a aquestes. 

- El CMPE ha de reorganitzar el departament de contractació 
introduint mecanismes de control intern, amb la finalitat de garantir 
que en la tramitació dels expedients de contractació futurs no es 
produïsquen els incompliments de la normativa vigent que es posen 
de manifest en l’Informe. 

- El CMPE ha de precisar amb més rigor els elements que determinen 
les qualitats intrínseques dels licitadors, per a l’avaluació de la 
solvència tècnica i professional en l’accés a les contractacions, de 
manera que solament s’utilitzen com a criteris d’adjudicació aquells 
en els quals no concórrega aquesta circumstància. 

- En els expedients de contractació s’ha de formalitzar un document 
específic que certifique que els subministraments o els serveis s’han 
realitzat d’acord amb les disposicions dels plecs de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques. 
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6.4 Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

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

- La nota 5.5 de la memòria informa de l’existència de deterioració en 
el trencadís de la coberta de l’Àgora, que CACSA no ha pogut estimar, 
en la data de formulació dels comptes anuals. 

- La nota 2.c) de la memòria dels comptes anuals de CACSA, “relativa 
als aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa”, 
assenyala l’existència d’un fons de maniobra negatiu en 40.311.000 
euros al tancament de l’exercici 2017. 

Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2017 no s’han posat 
de manifest incompliments significatius de la normativa aplicable a la 
gestió de la contractació i resulta conforme, en tots els aspectes 
significatius, amb la normativa jurídica aplicable. 

En l’Informe de fiscalització es recullen les recomanacions següents, amb 
la finalitat de millorar la gestió economicofinancera de CACSA: 

- No s’ha de limitar el termini de garantia quan s’utilitza com un criteri 
d’adjudicació establint un límit que impossibilite que es puntuen 
millores superiors al termini establit, amb la finalitat d’aconseguir 
millors ofertes i garantir que aquest criteri de selecció siga efectiu. 

- En els procediments negociats sense publicitat s’ha de fer constar de 
manera expressa, en el plec de clàusules administratives particulars, 
la referència al precepte legal i les causes que hi concorren, amb la 
finalitat de respectar els límits establits en la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP). 

- CACSA ha d’evitar la formalització de pròrrogues dels contractes en 
els supòsits en què no es va preveure aquesta possibilitat en el 
contracte original, ajustant-se al que es preveu en l’LCSP. 

- En la formalització dels plecs de clàusules administratives i dels 
contractes, CACSA ha de definir amb claredat els objectes 
contractuals, a fi de deixar clares les prestacions per les quals s’està 
pagant als adjudicataris. 

- En la tramitació dels contractes menors, CACSA ha d’actuar amb més 
rigor limitant l’accés als procediments d’urgència als supòsits en què 
es trobe justificat i agrupant els contractes en tots els supòsits en què 
siga possible. 
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6.5 Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació  

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera dels 
comptes anuals de l’exercici 2017 en la qual emet una opinió amb cinc 
excepcions, entre les quals cal destacar: 

- La inadequada comptabilització dels saldos per transferències de la 
Generalitat, que han generat un augment improcedent de les xifres 
del balanç de l’exercici 2017. És important assenyalar que la Llei de 
Pressupostos de l’exercici 2017 va eximir la CVMC de reintegrar les 
transferències de l’exercici 2016 no aplicades a la seua finalitat. 

- El contingut informatiu insuficient de la memòria sobre les 
existències. Sobre aquest tema, mereix destacar-se que la major part 
de les existències, 4.226.093 euros, correspon als pagaments 
anticipats realitzats per la CVMC a les empreses adjudicatàries en el 
moment de formalitzar els contractes sense que aquestes empreses 
hagen fet cap entrega de materials i sense que la CVMC haja 
assegurat els seus pagaments requerint-los les garanties oportunes.  

- El contingut informatiu insuficient de la memòria sobre les despeses 
de personal. En aquest sentit, és important assenyalar que, amb data 
31 de desembre de 2017, dels 62 llocs de treball previstos en la 
plantilla n’hi havia coberts 48, tots de manera provisional per mitjà 
de borses de treball temporal; 42 d’aquests 48 llocs (el 87,5%) s’han 
cobert amb personal de l’antic grup Radiotelevisió Valenciana. 

En les conclusions sobre altres requisits legals i reglamentaris, la 
Sindicatura detalla els incompliments significatius de la normativa de 
contractació aplicable a la CVMC, així com del control intern previst en la 
seua pròpia llei de creació. Respecte a la contractació cal destacar: 

 En els contractes subjectes a la normativa de contractació pública, 
els incompliments relacionats amb els criteris d’adjudicació. 

 I quant a la norma aprovada per la CVMC per a la selecció i 
contractació de continguts en règim de producció associada per a la 
SAMC, que no regula suficientment els principis generals de 
contractació pública. 

Finalment, l’Informe inclou un total de setze recomanacions per a millorar 
la gestió de la CVMC, entre les quals podem destacar-ne quatre que es 
refereixen a les despeses de personal i deu que versen sobre la 
contractació. 
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6.6 Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat 
Valenciana 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera dels 
comptes anuals de l’exercici 2017 en la qual emet una opinió amb quatre 
excepcions, entre les quals cal destacar: 

- La comptabilització inadequada dels saldos per transferències de la 
CVMC, procedents de la Generalitat, que han generat un augment 
improcedent de les xifres del balanç de l’exercici 2017.  

- El contingut informatiu insuficient de la memòria sobre les 
existències. En aquest sentit, mereix destacar que la major part de 
les existències, 3.107.602 euros, correspon als pagaments anticipats 
realitzats per la SAMC a les empreses adjudicatàries en el moment 
de formalitzar els contractes sense que aquestes empreses hagen fet 
cap entrega de materials i sense que la SAMC haja assegurat els seus 
pagaments requerint-los les garanties oportunes. Durant 2017, la 
SAMC ha formalitzat contractes de drets d’emissió, d’antena i de 
programes per un total de 14.034.730 euros, als quals cal afegir els 
formalitzats per la CVMC, que sumen 14.971.574 euros, tots tramitats 
per la normativa interna.  

- El contingut informatiu insuficient de la memòria sobre les despeses 
de personal. En aquest sentit és important assenyalar que, amb data 
31 de desembre de 2017, dels 469 llocs de treball previstos en la 
plantilla n’hi havia coberts 23, tots de manera provisional per mitjà 
de borses de treball temporal; 20 d’aquests 23 llocs (el 86,9%) s’han 
cobert amb personal de l’antic grup Radiotelevisió Valenciana. 
D’altra banda, cal també assenyalar que sobre el nomenament de la 
directora general de la SAMC hi ha un recurs contenciós 
administratiu pendent de resoldre pel Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana. 

En les conclusions sobre altres requisits legals i reglamentaris, la 
Sindicatura detalla els incompliments significatius de la normativa de 
control intern, de personal i de contractació aplicable a la SAMC, entre els 
quals podem destacar els següents: 

 Durant 2017, la SAMC ha contractat tres persones per a llocs directius 
sense la realització prèvia de processos selectius que garantiren el 
compliment dels principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat 
previstos en la seua norma de creació, la Llei 6/2016. D’altra banda, 
s’ha formalitzat un contracte laboral d’actuació artística abans 
d’obtenir-se l’autorització preceptiva de la Conselleria d’Hisenda.  

 En els contractes subjectes a la normativa de contractació pública, és 
important la justificació insuficient de les necessitats en els 
contractes menors. 
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 I quant a la contractació de programes, mereix destacar-se que la 
norma aprovada per la CVMC per a la selecció i contractació de 
continguts en règim de producció associada per a la SAMC no regula 
suficientment els principis generals de contractació pública. En cap 
dels expedients revisats consta que la SAMC, abans de formalitzar 
els contractes, haja requerit als contractistes que acrediten els 
requisits de capacitat, solvència i no vinculació amb la CVMC i amb 
la SAMC. Tampoc consta que la SAMC comprove els requisits de 
subcontractació estipulats en els contractes. 

Finalment, l’Informe inclou un total de catorze recomanacions per a 
millorar la gestió de la SAMC, entre les quals podem destacar-ne cinc que 
es refereixen a les despeses de personal i set que versen sobre la 
contractació. 

6.7 Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica  

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

- Els òrgans de govern i direcció de FISABIO no han complit l’obligació 
legal de presentar un informe anual sobre el grau de compliment del 
codi de conducta aprovat per la Comissió Nacional del Mercat de 
Valors (CNMV), al qual han d’ajustar-se les inversions temporals que 
faça qualsevol fundació. 

- No ha presentat juntament amb els comptes anuals l’informe relatiu 
al compliment de les obligacions de caràcter economicofinancer que 
assumeixen aquestes entitats com a conseqüència de la seua 
pertinença al sector públic, establit en l’article 134.3 de la Llei 
d’Hisenda Pública de la Generalitat. 

- El balanç i el compte de resultats s’han formulat sense complir la 
regla establida en l’apartat 8 de la 4a norma d’elaboració dels 
comptes anuals, de manera que els nombrosos crèdits i deutes, 
ingressos i despeses derivats d’operacions amb la Generalitat i altres 
entitats del seu sector públic instrumental no figuren separats dels 
que no corresponen a aquestes operacions. 

Com a resultat del treball efectuat durant l’exercici 2017, s’han posat de 
manifest els incompliments significatius següents de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

- FISABIO no compleix les disposicions dels articles 1 i 150 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic perquè en la valoració de les 
proposicions econòmiques utilitza una fórmula que no assegura la 
selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa a la qual s’ha 
d’adjudicar tot contracte. 
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- En la seua activitat d’assistència oftalmològica, FISABIO ha 
contractat subministraments i serveis de manera directa per una 
quantia total de 998.593 euros, sense tramitar els deguts expedients 
de contractació. 

- En l’adjudicació del lot 1 de l’expedient de subministrament, 
instal·lació i posada en marxa d’una sala de contenció biològica de 
nivell 3 no s’han respectat els principis d’igualtat, transparència i 
concurrència de l’article 1 de l’LCSP. 

En l’Informe de fiscalització es recullen diverses recomanacions amb la 
finalitat de millorar la gestió economicofinancera de FISABIO, de les quals 
destaquen les següents: 

- Es recomana que el Patronat aprove un codi de conducta propi per a 
realitzar inversions financeres temporals, basat en l’aprovat l’any 
2003 pel Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. 

- Es recomana instar l’esmena de la irregularitat de l’ús de l’immoble 
on FISABIO exerceix principalment la seua activitat, ja que no s’ha 
tramitat l’expedient administratiu d’autorització corresponent per la 
Generalitat. 

- Per a un millor control de l’activitat investigadora i per a una millor 
utilització dels recursos públics, es recomana acreditar FISABIO com 
un institut d’investigació biomèdica o sanitària, sense perjudici 
d’establir les diferents àrees de treball que es consideren oportunes. 

- Es recomana que la informació publicada en el portal de 
transparència de FISABIO s’elabore amb les premisses de la 
transparència i la reutilització. 

- Es recomana elaborar un manual intern de contractació, adaptat a 
l’LCSP, per a assegurar que en la tramitació dels expedients de 
contractació es complisquen adequadament les disposicions legals 
previstes. 

6.8 Fundació Palau de les Arts Reina Sofia 

La Fundació Palau de les Arts Reina Sofia (FPA) no ha presentat juntament 
amb els comptes anuals l’informe relatiu al compliment de les obligacions 
de caràcter economicofinancer que assumeixen les fundacions com a 
conseqüència de la seua pertinença al sector públic establit en l’article 
134.3 de la Llei d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions. En aquest context, no es té constància que la Intervenció 
General haja requerit aquest informe, el contingut del qual no està regulat. 
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Com a resultat del treball efectuat, durant l’exercici 2017 s’han posat de 
manifest els incompliments significatius següents de la normativa 
aplicable a la gestió de la contractació: 

- En l’exercici 2017 l’FPA no complia les disposicions dels articles 1 i 
150 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), a causa que en 
la valoració de les proposicions econòmiques es va utilitzar una 
fórmula que no assegurava la selecció de l’oferta econòmicament 
més avantatjosa, a la qual s’han d’adjudicar els contractes, fent que 
la importància relativa del criteri de valoració del preu siga molt 
inferior a la seua importància teòrica. 

- El servei contractat d’assegurança a tot risc per danys materials de 
l’edifici i annexos de l’FPA no s’ha licitat, a pesar que és un contracte 
subjecte a regulació harmonitzada, perquè les primes meritades són 
d’un valor estimat superior al que s’estableix en l’article 16 de l’LCSP, 
de manera que s’han incomplit les disposicions dels articles 137.1, 
138 i 190 de l’LCSP. 

En l’Informe de fiscalització es recullen les recomanacions següents, amb 
la finalitat de millorar la gestió economicofinancera de l’FPA: 

- A fi de millorar la claredat i comprensió dels comptes anuals, es 
recomana incorporar un índex de notes de la memòria i adequar el 
seu contingut al que s’estableix com a mínim per la normativa 
comptable. 

- Es recomana registrar com a immobilitzat material el cost de 
l’escenografia i el vestuari de les òperes adquirides i de les de 
producció o coproducció pròpia. 

- Per a la millora de l’eficàcia i eficiència en la gestió es recomana 
impulsar les gestions perquè la Generalitat concedisca en favor de 
l’FPA l’ús privatiu dels edificis i terrenys del Palau de les Arts, per 
mitjà de la seua adscripció, tal com es regula en els articles 31, 53.3 i 
59 de la Llei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, i donar més 
estabilitat a l’ús de l’edifici tal com s’indica en la nota 8 de la 
memòria dels comptes anuals. 

- Es recomana que el Patronat de l’FPA aprove les normes o regles 
perquè, en seleccions futures de beneficiaris de l’ús dels diferents 
espais, es facilite el compliment dels principis d’imparcialitat i no-
discriminació, al mateix temps que es maximitzen els rendiments 
econòmics i culturals. 

6.9 Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela 

El Consorci es va crear per mitjà de conveni de col·laboració d’11 de març 
de 2011 subscrit per les institucions següents: Ministeri d’Economia i 
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Hisenda, Generalitat Valenciana, Consell Superior d’Esports, Ajuntament 
d’Alacant, Autoritat Portuària d’Alacant i Societat Projectes Temàtics de la 
Comunitat Valenciana, SAU. El seu objecte consisteix a assumir les 
comeses establides en la Llei de Pressupostos de l’Estat de l’exercici 2010, 
que atorga a l’esdeveniment de l’eixida des de la ciutat d’Alacant de la 
Volta al Món a Vela, en l’edició de 2011, la consideració d’esdeveniment 
d’excepcional interés públic. En 2014 i 2016 es va ampliar l’objecte del 
Consorci a les edicions de 2014 i 2017. 

El Consorci no ha elaborat cap any els pressupostos ni els comptes anuals 
que es preveuen en els seus estatuts. Tampoc ha complit la seua obligació 
legal de retre comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, a través de la 
Intervenció General de la Generalitat. 

No hi ha gens de transparència sobre l’activitat que realitza el Consorci en 
relació amb l’esdeveniment de l’eixida des d’Alacant de la Volta al Món a 
Vela, en les tres edicions de 2011, 2014 i 2017, ja que a més de no retre 
comptes tampoc ofereix informació sobre la seua existència i activitats en 
una pàgina web, siga pròpia o d’alguna de les entitats consorciades de la 
Generalitat.  

El conveni de creació del Consorci estableix que l’empresa pública de la 
Generalitat Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU 
s’encarrega, entre altres, de les funcions següents: 

- Materialitzar els acords a què ha arribat el Consell de la Generalitat 
amb les mercantils Volvo Event Management UK Ltd. i Volvo Ocean 
Race SLU per a l’organització de l’eixida des d’Alacant de la regata 
Volvo Ocean Race en les edicions de 2011, 2014 i 2017 i de l’adequació 
de les infraestructures de la Vila de Regates. Aquests acords s’han 
materialitzat en un contracte denominat “Port d’Eixida d’Alacant”, 
que es va subscriure el 5 de juliol de 2010, i va ser modificat 
posteriorment el 29 de juliol de 2013 i el 27 d’abril de 2016. 

- El finançament del Consorci i les pèrdues eventuals que es puguen 
derivar de la seua liquidació, sense correspondre cap obligació 
d’aquest caràcter a la resta de les parts signatàries de l’acord. 

La Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta 
al Món a Vela, constituïda el 31 de març de 2014 per la mercantil Volvo 
Ocean Race, SLU, es va integrar com a membre del Consorci Alacant 2011 
i 2014. Volta al Món a Vela per mitjà d’acord de les parts consorciades de 
7 de juliol de 2014. En virtut d’aquest acord, la Fundació assumeix la 
realització del programa i d’activitats relacionades amb l’esdeveniment 
Eixida de la Volta al Món a Vela. Alacant 2014, i és l’entitat perceptora de 
les donacions i aportacions que generen dret a aplicar els beneficis fiscals 
previstos en el programa de suport a aquest esdeveniment. Posteriorment, 
per mitjà d’un acord de 13 de juliol de 2016, s’estableix que aquesta funció 
es realitzarà conjuntament amb l’SPTCV. 
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La Fundació de la Comunitat Valenciana Alacant Port d’Eixida de la Volta 
al Món a Vela, com que té caràcter privat, no ret comptes a la Intervenció 
General de la Generalitat ni a la Sindicatura de Comptes.  

6.10 Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC) 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera de les 
despeses de personal incloses en els comptes anuals del Consorci 
Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC) de l’exercici 2017, en la qual emet 
una opinió amb quatre excepcions, que podem resumir com segueix: 

- Hem observat determinats incompliments en els procediments del 
CHPC que posen en qüestió l’eficàcia del seu sistema de control 
intern i que afecten la fiabilitat de la informació recollida en els 
comptes anuals. 

- El personal del CHPC està reclamant per via judicial el pagament del 
complement de productivitat, però el CHPC no ha elaborat una 
estimació econòmica dels possibles passius o contingències que 
puguen derivar-se d’aquests conflictes.  

- El contingut informatiu de la memòria sobre les despeses de personal 
és insuficient sobre determinats aspectes importants. En aquest 
sentit, convé assenyalar que el CHPC ha aprovat certes modificacions 
dels seus estatuts i de la relació de llocs de treball per a adaptar-los 
a la normativa aplicable, que estan pendents de ratificació per la 
Generalitat. D’altra banda, la normativa aplicable determina que el 
CHPC solament té autonomia per a seleccionar el seu personal 
laboral, ja que la provisió dels llocs de funcionaris i estatutaris ha de 
realitzar-se amb personal de les entitats consorciades. En aquesta 
situació, el CHPC està cobrint les seues necessitats de personal 
utilitzant sistemes de provisió temporal que resulten ineficients i 
ineficaços per a resoldre necessitats urgents a temps real.  

- En l’exercici 2013, el CHPC va arribar a un acord amb la Seguretat 
Social per a ajornar el pagament de les quotes d’aquest any en 
venciments mensuals fins al mes de juliol de 2018. No obstant això, 
la comptabilització d’aquest ajornament no ha sigut adequada. 

Com a resultat del control formal dels comptes anuals de l’exercici 2017, 
hem de destacar que aquests comptes reflecteixen un desequilibri 
economicofinancer motivat per les pèrdues continuades derivades de la 
recurrent insuficiència financera i pressupostària per a fer front a les 
despeses de la seua activitat. 

Respecte a les conclusions sobre altres requisits legals i reglamentaris, 
podem destacar les següents: 
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- No es duen a terme les funcions essencials de control intern dirigides 
a comprovar que l’activitat econòmica del Consorci es realitza 
d’acord amb els principis de legalitat i bona gestió financera. En 
aquest sentit, en 2016 el CHPC va sol·licitar a la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública que la Intervenció General de la Generalitat 
establira aquest control. 

- Durant l’exercici 2017, el Consorci ha pagat diversos complements 
salarials que no estan previstos en les taules retributives ni en el 
conveni col·lectiu. 

- En la revisió d’una mostra de contractacions de l’exercici 2017 hem 
observat, entre altres aspectes, que no consta en tots els casos que la 
Conselleria d’Hisenda i Funció Pública haja autoritzat la contractació 
temporal. 

L’Informe inclou un total de set recomanacions, entre les quals podem 
destacar: 

- El Consell de Govern del CHPC ha d’adoptar, juntament amb la 
Diputació Provincial de Castelló i la Generalitat Valenciana, les 
mesures oportunes perquè la plantilla i la relació de llocs de treball 
siguen instruments vàlids per a la gestió econòmica, eficient i eficaç 
dels seus recursos humans, i evitar l’elevat volum de contractacions 
temporals que es realitza cada any. 

- Els òrgans de govern i direcció del CHPC han d’analitzar els informes 
interns del Servei de Recursos Humans relatius al context jurídic del 
Consorci, i que contenen com a alternatives la laboralització de la 
plantilla o la dissolució del CHPC i la seua integració en la Conselleria 
de Sanitat. 

- Els expedients de personal han d’estar complets i actualitzats, a fi de 
permetre’n la gestió i control adequats. 

7. LES CORTS I LES ALTRES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT 

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

Totes aquestes institucions, sense perjudici de l’autonomia i peculiaritats 
del seu funcionament, s’integren pressupostàriament en el Compte de 
l’Administració de la Generalitat. 

El pressupost de cada una d’aquestes institucions té assignada una secció 
diferenciada del Compte de l’Administració (excepte el Síndic de Greuges, 
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que està integrat en la secció de les Corts), en la qual estan comptabilitzats 
com a obligacions la pràctica totalitat dels crèdits definitius, 
independentment de l’execució dels pressupostos de despeses en les 
comptabilitats individuals de cada una d’aquestes entitats. Els pagaments 
representen les transferències dineràries realitzades a aquestes 
institucions. 

D’acord amb el seu estatus especial, aquests ens gestionen comptabilitats 
separades, en les quals es recullen les operacions econòmiques i 
pressupostàries respectives. 

La Sindicatura de Comptes, en compliment de l’article 31 de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, 
va presentar els seus comptes anuals de 2017, juntament amb un informe 
d’auditoria independent, a les Corts el 22 de juny de 2018. També van ser 
publicades en la seu electrònica de la Sindicatura i en el Butlletí Oficial de 
les Corts l’11 de juliol de 2018. 

Les Corts han sol·licitat a la Sindicatura la fiscalització de les institucions 
estatutàries. Per a donar compliment a aquesta sol·licitud, s’estan 
fiscalitzant els comptes d’aquestes institucions i, en el moment d’aprovar 
aquest informe, s’estan enllestint les auditories corresponents a cada una 
de les institucions. 

Les normes de règim econòmic i pressupostari de les Corts, recollides 
fonamentalment en els acords de 26 d’agost de 2014 de la Mesa de les 
Corts, van representar un avanç fonamental en el règim de transparència 
i rendició de comptes de les Corts, ja que establien un règim de control 
intern completament nou i la revisió a posteriori dels comptes de les Corts 
per part de la Sindicatura de Comptes. Durant l’exercici 2018 s’ha dut a 
terme el treball d’auditoria dels comptes de les Corts relatius a l’exercici 
2016, l’informe de la qual està publicat en el nostre web.  

8. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

L’article 12 de la Llei de Sindicatura de Comptes estableix: 

“U. En l’exercici de la seua funció fiscalitzadora, la Sindicatura de 
Comptes proposarà les mesures que considere que han d’adoptar-se 
per a la millor gestió economicoadministrativa del sector públic 
valencià, així com aquelles més idònies per a aconseguir un control 
més eficaç d’aquest. 

Dos. La Sindicatura de Comptes comunicarà als organismes 
controlats i al representant legal de l’òrgan, entitat o empresa 
requerida el resultat d’aquest, i aquests estan obligats dins dels 
terminis concedits a respondre i informar la Sindicatura de Comptes 
de les mesures adoptades. 
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Tres. La Sindicatura de Comptes informarà les Corts del grau de 
compliment de les seues obligacions de control i de les 
recomanacions efectuades als organismes i els ens controlats, 
d’acord amb el programa anual d’actuació.” 

En compliment d’aquesta disposició i com una part important del treball 
efectuat, els informes de la Sindicatura inclouen un apartat en el qual es 
recullen les recomanacions considerades més rellevants per a millorar 
determinats aspectes procedimentals, de la gestió o dels sistemes de 
control intern, que han sorgit en la realització de les diferents 
fiscalitzacions. En el curs dels treballs s’ha sol·licitat als responsables dels 
diferents ens fiscalitzats que informen de les mesures correctores 
adoptades per a esmenar les deficiències assenyalades en els informes de 
fiscalització de l’exercici anterior i aplicar les recomanacions efectuades. 
S’ha obtingut la resposta de 6 entitats del sector públic autonòmic, a 
propòsit de les 8 cartes enviades (no han contestat l’Entitat 
d’Infraestructures de la Generalitat i CulturArts). Les respostes rebudes, 
sobre l’adopció d’aquestes recomanacions, han sigut objecte d’anàlisi i 
seguiment en les fiscalitzacions respectives. 

9. ESTRUCTURA DE L’INFORME 

Aquest Informe sobre el Compte General de la Generalitat de l’exercici 
2017 té l’estructura següent: 

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

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

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

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

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

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

D’acord amb el que ha acordat el Consell de la Sindicatura, es presenta 
aquest Informe, com també el de les universitats, juntament amb la 
documentació i els comptes retuts per les diferents entitats per a la seua 
fiscalització i les al·legacions dels comptedants i informes sobre aquestes. 

 



Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2017 

46 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h) del seu Reglament de Règim Interior i del Programa 
Anual d’Actuació de 2018 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 14 de desembre de 2018, va aprovar 
l’Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat 
corresponent a l’exercici 2017, del qual forma part aquest volum. 
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Nota  

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

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