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RESUM 

L'inventari d'ens dependents de la Comunitat Valenciana comprenia, a 1 de 
gener de 2010, 180 ens, 104 dels quals corresponen als criteris subjectius de la 
present fiscalització. Durant el període 2010 a 2016 s'han inscrit en l'inventari 
d'ens 55 baixes i 4 altes com a conseqüència del procés de reestructuració del 
sector públic autonòmic valencià. 

Aquest procés s'ha dut a terme mitjançant un conjunt de disposicions 
emanades d'acords i decrets del Consell i normes amb rang de llei. Entre totes 
aquestes cal destacar el Decret Llei 7/2012 i la seua posterior Llei 1/2013. 

En l'àmbit de la fiscalització del compliment de legalitat, la Sindicatura emet 
una opinió amb excepcions que inclou tant limitacions a l'abast com 
incompliments. Entre les limitacions destaquen l'absència de plans detallats 
d'actuació i de control sobre la destinació del personal de cada ens, la no 
disposició d'alguns acords del Consell i l'escassa o nul·la informació sobre el 
funcionament efectiu de les comissions tècniques i equips de treball previstos 
en la normativa de reestructuració. Els incompliments es refereixen als 
terminis de culminació d'alguns processos o actuacions. 

Pel que fa a la fiscalització de la gestió del procés de reestructuració, l'Informe 
conté una abstenció d'opinió per les importants limitacions a l'abast. Entre 
aquestes destaca que la normativa autonòmica no preveu una descripció 
detallada dels objectius ni dels efectes en termes d'economia i eficiència, i que 
la Sindicatura no ha pogut verificar les dades trameses per la Generalitat al 
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública sobre els efectes en matèria de personal. 
Sobre aquest últim aspecte, l'Informe detalla les característiques més 
importants que es desprenen del procés que afecta determinades empreses 
públiques significatives, com ara l'Ens Públic Radiotelevisió Valenciana i 
Radiotelevisió Valenciana SAU en liquidació, la Societat Projectes Temàtics 
Comunitat Valenciana SA, i Construccions i Infraestructures Educatives de la 
Generalitat Valenciana SA. D'altra banda, i segons les dades (no auditades) que 
figuren en BADESPAV, durant el període analitzat s'observa una disminució 
tant del nombre mitjà de personal empleat com de les pèrdues acumulades. 

També cal destacar que la reestructuració del sector públic valencià ha 
comportat, en la majoria dels casos, que les funcions o activitats pròpies de 
l'objecte i finalitats dels ens extingits han passat a ser assumits per la pròpia 
Administració valenciana o per altres ens dependents. 

Finalment, l'Informe inclou un total de sis recomanacions per a millorar la 
gestió de futurs processos de reestructuració. 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca als 
lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l'Informe complet es troba accessible en la 
pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). 
Recomanem la seua lectura per conèixer el veritable abast del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’Informe s’expressen en euros. S’ha efectuat un 
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment 
de cada valor exacte i no la suma de dades arredonides. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Justificació de la fiscalització 

La Sindicatura de Comptes, en virtut del que disposa l’article 6 de la Llei 
de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes, i d’acord amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 
2017 (PAA2017 ), ha fiscalitzat el procés d’extinció d’entitats com a 
conseqüència de la reestructuració del sector públic autonòmic de la 
Comunitat Valenciana durant el període 2010 a 2016. 

La inclusió de la present fiscalització en el PAA2017 prové de la reunió de 
la Comissió de Coordinació de les Comunitats Autònomes del Tribunal de 
Comptes i els òrgans de control extern autonòmics (OCEX) que va tenir lloc 
en octubre de 2016, on es va acordar que els distints OCEX realitzarien 
coordinadament —entre 2017 i el primer semestre del 2018— una 
fiscalització que es reflectiria en un informe individual de cadascuna i, a 
més a més, en un altre informe global del Tribunal de Comptes que 
recolliria els resultats parcials obtinguts respecte cada un dels àmbits 
autonòmics analitzats pels OCEX i pel mateix Tribunal de Comptes. 

Durant l’any 2017 els OCEX i el Tribunal de Comptes van mantenir una 
sèrie de reunions per concretar aquesta col·laboració. El Ple del Tribunal 
de Comptes va aprovar unes directrius tècniques de fiscalització que han 
servit d’orientació per al treball realitzat pel conjunt dels OCEX, inclosa 
aquesta Sindicatura de Comptes. 

En conseqüència, aquesta fiscalització s’emmarca dins l’àmbit de la 
col·laboració i coordinació entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les competències 
previstes en la Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 

1.2 Objectius i abast de la fiscalització 

Les directrius tècniques aprovades pel Tribunal de Comptes preveuen que 
la present fiscalització tinga un caràcter mixt, de compliment i de gestió, 
ja que comprén tant l’anàlisi del compliment de la normativa aplicable al 
procés d’extinció d’entitats del sector públic autonòmic, com verificar la 
consecució efectiva dels objectius establits en els plans de reestructuració 
i reordenació elaborats per la Comunitat Valenciana. D’acord amb això, els 
objectius concretats per a la present fiscalització són els següents: 

- Verificar que el procés seguit per a l’extinció d’ens s’ajusta a la 
legalitat i a la planificació autonòmica. 

- Examinar la necessitat originària i, si s’escau, el manteniment per 
mitjà d’un altre òrgan o entitat autonòmica de l’activitat o funció per 
a la consecució de la qual es va crear l’ens extingit. 
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- Analitzar la repercussió econòmica de la mesura extintiva per a la 
Comunitat Valenciana, especialment en relació amb el personal. 

- Verificar la destinació dels actius i passius. 

Amb caràcter general per a tots els OCEX, s’ha establit que l’àmbit 
subjectiu de la fiscalització per realitzar sobre els processos de 
reestructuració de les seues respectives comunitats autònomes es 
circumscriga als ens dependents amb participació igual o superior al 50%, 
sense incloure les universitats. Aquests ens abasten una configuració 
jurídica diversa que, en el cas de la Generalitat Valenciana, comprèn 
organismes autònoms, societats mercantils, entitats públiques, consorcis 
i fundacions. Per a aquells tipus d’ens en els quals no resulta factible o 
procedent el criteri del percentatge de participació, la Sindicatura ha 
utilitzat els criteris de la normativa autonòmica sobre la composició del 
sector públic valencià. 

La fiscalització ha comprés, com a àmbit objectiu, l’anàlisi dels processos 
extintius de conformitat amb els plans o mesures de reestructuració 
elaborats per la Comunitat Valenciana, així com els efectes que han tingut 
en la reducció, si escau, de la despesa i del nombre d’empleats. No s’han 
tingut en compte altres mesures de reordenació diferents a aquests 
processos, com ara la reestructuració de plantilles o la reducció de 
despeses en entitats subsistents. 

Quant a l’àmbit temporal, la Sindicatura ha fiscalitzat el període comprés 
entre els exercicis 2010 a 2016, atés que el procés de reestructuració del 
sector públic valencià es va iniciar amb mesures adoptades en 2010. Les 
comprovacions també s’han estés, quan ha calgut, a fets ocorreguts en 
dates anteriors o posteriors al període de temps. En aquest aspecte, és 
important considerar que la data d’inici de la reordenació del sector públic 
prevista en l’Acord Marc sobre la sostenibilitat de les finances públiques 
va quedar establida en el primer de juliol del 2010. 

El marc normatiu que resulta aplicable es relaciona en l’apèndix 1 d’aquest 
Informe. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DEL CONSELL DE LA GENERALITAT 

El Consell de la Generalitat és el màxim òrgan responsable de la 
reestructuració del sector públic valencià, entés com un procés que es va 
iniciar en l’exercici 2010 i que abasta un conjunt de mesures i operacions 
de fusió, absorció i extinció d’ens integrants del sector públic. 

A una escala inferior, els òrgans de govern de les entitats afectades per la 
reestructuració són responsables de realitzar totes les actuacions 
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necessàries per a executar les mesures previstes.1 D’altra banda, la Llei 
9/2011, de 26 de desembre, va crear la Corporació Pública Empresarial 
Valenciana, assignant-li les funcions de coordinació i control en el marc 
de la reestructuració i ordenació del sector públic empresarial de la 
Generalitat. Aquesta Corporació va ser suprimida, amb efectes de 31 de 
desembre de 2013, per la Llei 5/2013, que estableix que les seues funcions 
les assumeix la conselleria competent en matèria de sector públic 
empresarial. Actualment, la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic 
exerceix, mitjançant la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic 
i Patrimoni, les competències d’anàlisi, planificació, ordenació, seguiment 
i avaluació en matèria de reestructuració i racionalització del sector públic 
instrumental de la Generalitat —excepte els seus organismes autònoms i 
consorcis sanitaris adscrits—, les de seguiment i control d’aquestes 
actuacions i les relatives al desenvolupament del nou model econòmic 
valencià. 

De la seua banda, la Intervenció General de la Generalitat (IGG), en qualitat 
de centre gestor de la comptabilitat pública, és responsable de centralitzar 
les obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (MHFP) 
de la informació economicofinancera corresponent a la Comunitat 
Autònoma.2 

Els diferents òrgans de direcció del Consell, de l’Administració de la 
Generalitat i de les entitats dependents, així com l’IGG, han de garantir 
que les activitats de reestructuració del sector públic siguen conformes 
amb les normes aplicables i establir els sistemes de control intern que 
consideren necessaris per a aquesta finalitat. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una opinió 
sobre l’adequació a la normativa aplicable i sobre l’efectiva consecució 
dels objectius del procés d’extinció d’ens dependents de la Generalitat 
Valenciana com a conseqüència de la reestructuració del sector públic 
durant els exercicis 2010 a 2016, basada en la fiscalització realitzada i amb 
l’abast descrit en l’apartat 1.2 d’aquest Informe. Amb aquesta finalitat, 
hem dut a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura i 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests principis exigeixen que complim els requeriments d’ètica, així 
com que planifiquem i executem la fiscalització per tal d’obtenir una 
seguretat raonable perquè la gestió dels processos d’extinció d’ens s’ha 
efectuat d’acord amb la normativa aplicable, en els aspectes significatius. 

                                                
1  Tal com disposa l’article 1.3 de la Llei 1/2013 en relació amb les mesures de la dita Llei. 

2  Segons el que preveu l’article 4 de l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre. 
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Una fiscalització requereix aplicar procediments per obtenir evidència 
d’auditoria sobre la legalitat de les operacions d’extinció d’ens revisades. 
Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la 
valoració dels riscos d’incompliments significatius de la legalitat. En 
efectuar aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el control 
intern rellevant per a garantir aquest compliment, per tal de dissenyar els 
procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre la 
eficàcia del control intern de l’entitat. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l’opinió d’auditoria de compliment 
de legalitat. No obstant això, a causa dels fets descrits en l’apartat 
“Fonaments de l’abstenció d’opinió sobre la gestió”, no hem pogut obtenir 
evidència d’auditoria que proporcione una base suficient i adequada per 
expressar una opinió d’auditoria sobre la consecució efectiva dels 
objectius previstos del procés de reestructuració del sector públic valencià. 

4. FISCALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

4.1 Fonaments de l’opinió de compliment amb excepcions 

Com a resultat de la fiscalització efectuada, s’han posat de manifest les 
limitacions a l’abast del treball i els incompliments de la normativa 
aplicable al procés d’extinció d’ens dependents de la Generalitat 
Valenciana, durant els exercicis 2010 a 2016, que es detallen a continuació: 

a) El Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) va aprovar, mitjançant 
l’Acord 1/2010, de 22 de març, l’Acord Marc amb les comunitats 
autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia sobre la sostenibilitat 
de les finances públiques 2010-2013. En aquest Acord es concreten 
una sèrie de compromisos, entre els quals s’inclou que els governs 
de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d’autonomia 
aprovarien un pla de racionalització de les estructures dels seus 
respectius sectors públics amb l’objectiu de millorar l’eficiència i 
reduir la despesa pública. La Direcció General del Sector Públic, 
Model Econòmic i Patrimoni ha informat que el Consell no va aprovar 
un pla de racionalització com a tal, sinó que aquest està constituït 
pel Decret Llei 7/2012 que es comenta en el paràgraf b) següent. 

b) El procés de reestructuració del sector públic autonòmic valencià 
s’ha executat mitjançant un conjunt de mesures contemplades en 
acords i decrets del Consell i en normes amb rang de llei. Entre les 
normes inicials del procés es troba el Decret Llei 1/2011, de 30 de 
setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. Dit 
Decret Llei 1/2011 preveu que, al llarg del segon trimestre de 2012, el 
Consell aprovarà un Pla Estratègic de Racionalització i 
Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional. A aquest 
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efecte, el Consell va aprovar el Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, de 
Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional de la Generalitat, en el preàmbul del qual 
s’esmenta que amb aquest decret es culmina i aprova el citat Pla 
Estratègic. Posteriorment, aquest Decret Llei 7/2012 va ser convalidat 
per la Llei 1/2013, de 21 de maig. 

 Un dels aspectes més importants del procés de reestructuració és 
l’efecte sobre el personal de les entitats que s’extingeixen. Algunes 
normes de la reestructuració, principalment el Decret Llei 7/2012, 
tracten certes disposicions de caràcter general sobre la gestió del 
personal, però no tenim constància que s’hagen aprovat plans 
d’actuació que desenvolupen detalladament la destinació prevista 
del personal de cada ens ni de les actuacions de control previ sobre 
la legalitat de les operacions i posteriors sobre la seua efectiva 
realització. 

c) No se’ns ha facilitat una còpia de l’Acord del Consell de 14 de maig 
de 2010, mitjançant el qual s’aprova el Pla d’Austeritat, de manera 
que no hem pogut conéixer el seu contingut concret ni, per tant, les 
possibles previsions pel que fa a la destinació dels actius, passius i 
efectius del personal dels ens suprimits. 

d) Tampoc se’ns ha facilitat una còpia dels següents acords del Consell 
relatius a fusions i extincions de fundacions i empreses públiques: 

- Acord de 18 de juny de 2010, pel qual s’aprova la fusió per 
absorció de la Fundació de la Comunitat Valenciana. Enfront de 
la Discriminació i els Maltractaments Tolerància Zero. 

- Acord de 26 de maig de 2010, pel qual s’aprova l’extinció de la 
Fundació de la Comunitat Valenciana. per a la Investigació 
Audiovisual. 

e) Els decrets del Consell que deriven de la disposició addicional 
divuitena de la Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressupostos de 
la Generalitat per a l’exercici 2010, no contenen cap previsió respecte 
a la destinació dels actius, passius i personal dels ens que acorden 
suprimir. 

f) L’Acord del Consell de 2 de desembre de 2011 no preveu mesures 
concretes sobre la destinació dels actius, passius i personal de 
l’Institut d’Acreditació i Avaluació de Pràctiques Sanitàries, SA. 
(INACEPS). 

g) Mitjançant l’Ordre 1/2011, de 19 de setembre, de la Conselleria 
d’Economia, Indústria i Comerç, es va crear la Comissió Tècnica de 
Control, Planificació i Ordenació del Sector Públic Empresarial, 
assignant-li funcions d’estudi, realització de propostes i suport a 
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l’òrgan superior amb competència en matèria de sector públic 
empresarial. Només se’ns han facilitat dues actes d’aquesta comissió 
(una la de constitució de la comissió), de manera que desconeixem 
si ha desplegat de manera efectiva les funcions encomanades. 

h) Pel Decret 28/2012, de 3 de febrer, del Consell, es va crear la Comissió 
Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de 
racionalització i austeritat en la despesa en l’àmbit de la Generalitat, 
que s’ha de reunir bimestralment. Només se’ns n’han facilitat tres 
actes i alguns esborranys, tot això sense signar, de manera que 
desconeixem si aquesta Comissió ha efectuat de manera efectiva les 
funcions assignades. No consta tampoc que la Comissió haja complit 
amb la seua funció d’informar periòdicament a la Comissió Delegada 
del Consell d’Hisenda i Pressupostos sobre el contingut de les 
reunions i acords adoptats, així com sobre els resultats i avanços 
aconseguits en el compliment dels objectius d’austeritat i 
racionalització de la despesa en l’àmbit de la seua competència. 

i) La disposició transitòria tercera de la Llei 1/2013 estableix que, amb 
la finalitat de realitzar totes les actuacions que siguen legalment i 
materialment necessàries per a culminar totes i cada una de les 
operacions de reestructuració, es formarà un equip de treball en cada 
conselleria afectada per aquestes operacions. Sobre això, la Direcció 
General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni ens ha 
informat que no és possible identificar si es van arribar a constituir 
aquests grups de treball en totes les conselleries, i que tampoc no es 
disposa de resolucions signades o actes de cap tipus. 

j) L’Acord del Consell de 3 d’agost de 2012 considera el 31 de desembre 
de dit any com a termini màxim per culminar el procés d’extinció de 
les fundacions incloses en aquesta norma. No s’ha complit aquest 
termini en els casos següents: Fundació Atenció a les Víctimes del 
Delicte, Fundació Servei Valencià d’Ocupació, Fundació de la 
Comunitat Valenciana de les Arts i Fundació La Llum de les Imatges.  

k) La disposició addicional vuitena de la Llei 1/2013 regula la pèrdua de 
caràcter de fundació pública de tres fundacions, establint que en el 
termini de tres mesos les conselleries competents presentaran al 
Consell la proposta conjunta d’actuacions per a aquest objecte. En el 
cas de la Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la 
Comunitat Valenciana, aquest tràmit s’ha culminat el 2017. 

4.2 Opinió amb excepcions sobre el compliment de la legalitat 

 En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de les limitacions 
a l’abast descrites en els paràgrafs a) a i) i pels incompliments 
descrits en els paràgrafs j) i k) de l’apartat “Fonaments de l’opinió del 
compliment amb excepcions”, les activitats realitzades en execució 
del procés de reestructuració del sector públic valencià durant el 
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període 2010-2016 resulten conformes, en tots els aspectes 
significatius, amb la normativa aplicable. 

4.3 Altres qüestions significatives que no afecten a l’opinió 

a) D’acord amb les dades actualitzades a la data d’aquesta fiscalització, 
l’inventari d’ens dependents de la Comunitat Valenciana comprenia, 
a 1 de gener de 2010, 180 ens, 104 dels quals corresponen als criteris 
subjectius de la present fiscalització. Durant el període 2010 a 2016 
s’han inscrit en l’inventari 55 baixes i 4 altes d’ens com a 
conseqüència del procés de reestructuració del sector públic 
valencià. Les baixes han afectat 4 organismes autònoms, 12 entitats 
públiques, 22 fundacions i 17 societats mercantils, mentre que les 
altes comprenen un organisme autònom (Autoritat de Transport 
Metropolità), dues entitats públiques (Corporació Pública 
Empresarial Valenciana i Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació ) i una fundació (de les Arts). 

b) Tal com hem indicat adés, la reestructuració del sector públic 
valencià s’ha dut a terme mitjançant un conjunt de disposicions 
aglutinades en acords i decrets del Consell i en normes amb rang de 
llei. De totes, cal destacar el Decret Llei 7/2012 i la seua posterior Llei 
1/2013, que han impulsat la baixa efectiva de 21 ens dels 54 totals del 
període examinat. 

c) L’article 29 de la Llei 1/2013 considerava l’extinció de l’empresa 
pública Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat 
Valenciana, SA (CIEGSA). No obstant això, aquesta disposició ha sigut 
modificada posteriorment en dues ocasions, sent actualment el 
termini d’extinció el 31 de desembre de 2020. 

d) També estava prevista l’extinció de l’empresa Societat de Projectes 
Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA (SPTCV) en l’article 31 de 
la Llei 1/2013. No obstant això, mitjançant l’article 100 de la Llei 
5/2013 es va disposar que “es procedirà” a la seua extinció. 
Posteriorment, la Llei 13/2016, de 29 de desembre, ha derogat l’article 
abans esmentat, per la qual cosa actualment no hi ha un mandat 
legal d’extinció d’aquesta empresa. 

e) La baixa de la societat Ràdio Autonomia Valenciana, SA (RAV, SA) 
s’ha realitzat per disposició de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de 
l’Estatut de Radiotelevisió Valenciana. L’Ens Públic Radiotelevisió 
Valenciana (EPRTVV) actuava com a matriu del Grup Radiotelevisió 
Valenciana, sent titular de la totalitat de les accions de Televisió 
Autonòmica Valenciana, SA (TVV, SA) i de Ràdio Autonomia 
Valenciana, SA (RAV, SA). La Llei 3/2012 va establir la constitució de 
Radiotelevisió Valenciana SAU mitjançant la fusió de TVV, SA, i de 
RAV, SA. Després de la fusió, i també per disposició de la Llei 3/2012, 
l’EPRTVV va entrar en estat de dissolució-liquidació. L’esmentada 
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Llei 3/2012 va ser derogada posteriorment per la Llei 4/2013, de 27 de 
novembre. Mitjançant aquesta última Llei se suprimeix la prestació 
del servei públic de ràdio i televisió d’àmbit autonòmic i s’autoritza 
la liquidació i extinció de l’empresa pública Radiotelevisió 
Valenciana, SAU. 

f) Alguns ens extingits mitjançant el procés de reestructuració no 
havien tingut cap activitat des de la seua creació. Són els quatre 
següents: Entitat Valenciana per a l’Acció en Salut Pública, Agència 
Valenciana de Seguretat Alimentària, entitat de Residus de la 
Comunitat Valenciana, Institut del Paisatge de la Generalitat. 

5. FISCALITZACIÓ DE LA GESTIÓ 

5.1 Fonaments de l’abstenció d’opinió de la gestió 

a) La normativa autonòmica de reestructuració i, especialment el 
Decret Llei 7/2012, no indica en el seu articulat una descripció 
detallada dels objectius que es pretenen aconseguir amb les mesures 
que s’adopten, ni dels efectes esperats en termes d’economia i 
eficiència, tant a escala global del sector públic com en detall per les 
actuacions individuals sobre cada ens. 

b) Entre els compromisos adoptats en el si del CPFF mitjançant l’Acord 
5/2012, de 17 de gener, figura que les comunitats autònomes han de 
remetre al MHFP un pla actualitzat en el qual es reculla el conjunt 
d’actuacions, executades i previstes per racionalitzar i reordenar el 
seu sector públic, fonamentant les mesures proposades i 
quantificant els efectes esperats amb aquest procés. La Sindicatura 
ha sol·licitat als òrgans corresponents de la Generalitat una còpia 
d’aquest pla actualitzat, sense haver-la obtinguda. 

 Quant a la Comunitat Valenciana, les dades publicades per l’MHFP a 
1 de gener de 2017, elaborades a partir de la informació tramesa per 
la pròpia Comunitat, sobre els efectes estimats per les baixes netes 
efectives i els processos en curs, mostren que la reducció de personal 
és de 2.519 persones i que els estalvis per al període 2011-2016 pugen 
a 707.521.764 euros. 

 A fi de comprovar la raonabilitat de les dades anteriors, la 
Sindicatura va sol·licitar a la Direcció General del Sector Públic, 
Model Econòmic i Patrimoni una còpia de la documentació que 
acredita les dades aportades a l’MHFP. En resposta a aquesta petició, 
l’esmentada Direcció General ha remés un conjunt de documents 
indicant, al mateix temps, que no ha pogut comprovar la validesa del 
seu contingut. En conseqüència, no hem pogut conéixer el significat 
de les baixes de personal informades a l’MHFP i, per tant, el còmput 
i tractament de les diverses situacions que s’han pogut plantejar, 
com ara les baixes per extincions de relacions laborals amb la 
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Generalitat, les baixes que hagen derivat en reingressos en altres 
entitats de l’estructura del sector públic valencià, etc. Tampoc no 
hem pogut contrastar els càlculs sobre els estalvis econòmics 
realitzats i esperats. 

c) L’Acord 5/2012 considera altres obligacions d’informació per part de 
la Comunitat Valenciana a l’MHFP, entre les quals figuren el conjunt 
de mesures, adoptades i previstes, adreçades a incrementar 
l’eficiència i reduir la despesa pública, així com eliminar les possibles 
duplicitats en la prestació dels serveis públics. La Sindicatura ha 
sol·licitat als òrgans corresponents de la Generalitat una còpia 
d’aquesta informació, sense haver-la obtinguda. 

5.2  Abstenció d’opinió de la gestió 

A causa de la importància de les limitacions descrites en l’apartat 
“Fonaments de l’abstenció d’opinió de la gestió”, no podem expressar una 
opinió sobre la consecució dels objectius ni dels efectes econòmics i en 
matèria de personal del procés de reestructuració del sector públic 
autonòmic valencià durant el període 2010 a 2016. 

5.3 Altres qüestions significatives que no afecten l’opinió 

a) La reestructuració del sector públic autonòmic valencià ha 
comportat, en la majoria dels casos, que les funcions o activitats 
pròpies de l’objecte i finalitats dels ens extingits han passat a exercir-
les la mateixa Administració valenciana o altres ens dependents, 
tant preexistents com creats al mateix temps de l’extinció. En 
determinats casos, les funcions originàries (o molt similars) dels ens 
extingits, han sigut assignades a ens nous que s’han creat 
posteriorment. En aquesta situació cal comentar les següents 
operacions en l’àmbit de la reestructuració: 

- L’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns 
Culturals va ser extingit pel Decret Llei 7/2012, i les seues 
funcions van ser traspassades a l’entitat CulturArts. 
Posteriorment, mitjançant la Llei 21/2017, s’ha creat, per 
escissió de CulturArts, una nova entitat anomenada “Institut 
Valencià de Conservació, Restauració i Investigació”, les 
funcions són similars a l’entitat prèviament extingida. 

- L’Agència Valenciana de Mobilitat (AVM) va ser suprimida per 
la Llei 1/2013. Posteriorment, mitjançant la Llei 13/2016, s’ha 
creat l’organisme autònom “Autoritat de Transport Metropolità 
de València”, les funcions són similars a les que realitzava 
l’AVM. 

- L’entitat pública Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació (CVMC) ha sigut creada per la Llei 6/2016, de 15 de 
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juliol, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit 
Autonòmic de Titularitat de la Generalitat. Aquesta Llei 
atribueix la prestació del servei públic audiovisual a la CVMC, 
directament i mitjançant la seua filial, la Societat Anònima de 
Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). És 
important assenyalar que, des de 1984 fins a 2013, aquest servei 
públic de radiodifusió va ser prestat per les entitats que 
configuraven el grup RTVV, actualment en liquidació. 

b) Analitzant les dades comunicades a l’MHFP, que no han pogut ser 
auditades per aquesta Sindicatura, es poden destacar les 
circumstàncies significatives següents: 

- En el grup d’entitats en fase avançada d’extinció se n’inclouen 
dues que aporten les majors xifres de baixes de personal i 
d’estalvis estimats, que són l’Ens Públic Radiotelevisió 
Valenciana i Radiotelevisió Valenciana, SAU, en liquidació. Les 
dades consignades en les dues entitats comprenen una 
reducció de personal de 1.584 efectius i uns estalvis estimats de 
216.921.955 euros. Ara bé, és important indicar que aquestes 
dades es poden veure afectades per l’inici d’activitats de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), la 
llei de creació de la qual estableix que les contractacions 
temporals de personal es duran a terme mitjançant una borsa 
de treball en la qual es valorarà com a mèrit diferenciat haver 
treballat a l’antiga RTVV. 

- El grup d’ens amb compromís d’extinció comprén 
fonamentalment dues empreses. D’una banda, la Societat 
Projectes Temàtics Comunitat Valenciana, SA (SPTCV), amb 
una reducció de 17 persones i uns estalvis de 56.903.670 euros. 
No obstant això, i tal com s’ha comentat en un apartat anterior 
d’aquest Informe, per disposició de la Llei 13/2016, de 29 de 
desembre, no existeix actualment un manament legal 
d’extinció d’aquesta empresa. I d’altra banda, la societat 
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat 
Valenciana, SA (CIEGSA), amb una reducció de 61 persones i uns 
estalvis de 260.047.138 euros, es troba en circumstàncies 
similars, ja que la Llei 21/2017 estableix com a termini màxim 
d’extinció el 31 de desembre de 2020. 

6. ACORD MARC SOBRE LA SOSTENIBILITAT DE LES FINANCES PÚBLIQUES 
2010-2013 

A més dels compromisos esmentats en els apartats 4.1 i 5.1 d’aquest 
Informe, cal assenyalar que mitjançant l’Acord 5/2012, de 17 de gener, el 
CPFF va adoptar altres compromisos en matèria de reordenació i 
racionalització del sector públic instrumental autonòmic. Entre les 
mesures que aprova aquest Acord destaquen les següents: 
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- Les comunitats autònomes han de subministrar informació al 
Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (MHFP) sobre el sector públic 
instrumental definit en l’inventari d’ens integrants de les comunitats 
autònomes. De la lectura dels informes de l’MHFP, i de la 
documentació aportada per l’IGG, es dedueix que la Comunitat 
Valenciana ha complit amb aquesta obligació de tramesa. 

- Les comunitats autònomes han de dur a terme la completa execució 
d’aquests plans de reordenació del seu sector públic instrumental 
durant 2012. Sobre aquest termini cal assenyalar que els plans de 
reordenació per les diferents comunitats autònomes no s’han 
executat totalment durant 2012, tal com assenyala el mateix MHFP 
en els seus informes semestrals. 

- L’MHFP efectuarà el seguiment dels compromisos assumits i 
informarà trimestralment al CPFF del compliment dels plans de 
reordenació previstos per cada comunitat, així com de la resta de 
mesures. Sobre això, l’MHFP ha rendit semestralment informació al 
CPFF sobre el desenvolupament de les actuacions dutes a terme, 
plasmada en informes que es van iniciar l’1 de juliol de 2011 i que 
han acabat amb l’1 de gener de 2017.3 Pel que fa a la Comunitat 
Valenciana, les dades de l’últim informe de l’MHFP indiquen que, a 1 
de juliol de 20104, el sector públic valencià estava integrat per un total 
de 180 ens, sobre el qual la Comunitat es va comprometre a reduir-
ne 68. Aquest compromís s’ha materialitzat en una reducció neta de 
65 ens, que comprén 66 baixes efectives, 11 creacions i 10 processos 
nets d’extinció d’ens. 

 És important indicar que els informes de l’MHFP versen sobre els ens 
inscrits en l’inventari d’ens dependents de les comunitats 
autònomes que preveu l’article 11 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre, que desenvolupa les obligacions de subministrament 
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. En aquest 
inventari s’inclouen ens dependents de la Comunitat Valenciana 
amb uns criteris que no coincideixen, ja que són més amplis, amb la 
delimitació del sector públic valencià que dicten les lleis d’hisenda 
autonòmica i amb l’àmbit subjectiu de la present fiscalització. 

  

                                                
3  Els informes de l’MHFP estan publicats en la pàgina web d’aquest ministeri. 

4  El primer de juliol de 2010 és la data d’inici dels processos de reestructuració establida en l’Acord 
Marc. 
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7. REESTRUCTURACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC VALENCIÀ 

7.1 Àmbit subjectiu de la fiscalització 

Per a determinar l’àmbit subjectiu de la fiscalització, segons els criteris 
comentats en l’apartat 1.2 de l’Informe, s’ha utilitzat i analitzat la 
informació continguda en l’inventari d’ens dependents de la Comunitat 
Valenciana regulat per l’Ordre HAP/2105/2012. L’anàlisi de l’esmentat 
inventari posa de manifest que, a 1 de gener de 2010, figuraven inscrits un 
total de 180 ens dependents de la Comunitat Valenciana amb els criteris 
de l’Ordre HAP/2105/2012; 103 dels quals s’ajusten als paràmetres de 
l’àmbit subjectiu de la present fiscalització. La diferència entre els dos 
àmbits subjectius és de 77 ens, el detall individualitzat dels quals figura 
en l’apèndix 2 d’aquest Informe. 

Centrant-nos en l’àmbit de la present fiscalització, durant el període 2010-
2016 han tingut lloc les següents altes i baixes en l’inventari d’ens 
dependents de la Comunitat Valenciana: 

Quadre 1. Altes i baixes del període 2010-2016 per tipus d’ens  

 
Tipus d’ens 31-12-2009 Altes Baixes 31-12-2016 

OOAA_A Organismes autònoms administratius 7 0 4 3 

OOAA_C Organismes autònoms comercials 4 1 0 5 

EPE Entitats públiques empresarials 0 5 0 5 

EP Entitats de dret públic 24 1 16 9 

C Consorcis 6 0 0 6 

F Fundacions 37 1 22 16 

SSMM Societats mercantils 26 0 17 9 

  TOTAL ENS 104 8 59 53 

El desglossament individualitzat dels ens amb les altes i les baixes es 
mostra en l’apèndix 3. 

Ara bé, en els moviments expressats en el quadre anterior s’inclouen altes 
i baixes per “transformacions”5 que representen mers canvis en la 
configuració jurídica o en la denominació d’alguns ens. El seu detall és el 
següent: 
  

                                                
5  Segons la terminologia de l’MHFP. 



Fiscalització sobre la reestructuració del sector públic autonòmic de la Comunitat Valenciana. 
Exercicis 2010-2016 

16 

Quadre 2. Altes i baixes per transformacions 

Tipus Codi Denominació  Altes Baixes 

EPE 17-00-000-B-I-001  Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 1 0 

EPE 17-00-000-B-I-002  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)  1 0 

EPE 17-00-000-B-I-003  Institut Valencià de Finances (IVF)  1 0 

EPE 17-00-000-B-I-004  Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) 1 0 

EP 17-00-000-B-U-001  Inst. Petita i Mitjana Ind. de la Generalitat (IMPIVA)  0 1 

EP 17-00-000-B-U-003  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)  0 1 

EP 17-00-000-B-U-006  Institut Valencià de Finances (IVF)  0 1 

EP 17-00-000-B-U-026  Ens Gestor de Transports i de Ports (GTP) 0 1 

    TOTAL ENS 4 4 

El quadre anterior mostra, d’una banda, els canvis en la configuració 
jurídica de quatre entitats de dret públic (EP) que van passar a constituir-
se en entitats públiques empresarials (EPE) per disposició de la Llei 1/2015, 
de 6 de febrer, de Hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. Aquests canvis afecten Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV), Institut Valencià de Finances (IVF), Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial (IVACE) i Entitat d’Infraestructures de la 
Generalitat (EIGE). D’altra banda, també mostra el canvi en les 
denominacions de dos ens, segons el que preveu el Decret Llei 7/2012, i 
que afecta l’IMPIVA, que passa a denominar-se Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial, i l’Ens Gestor de Transports i Ports (GTP), que 
passa a denominar-se Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE). 

Una vegada depurats els moviments per transformacions, obtenim les 
altes i baixes efectives derivades del procés de reestructuració del sector 
públic valencià, i el resum de les quals per tipus d’ens és el següent: 

Quadre 3. Altes i baixes efectives 2010-2016 per tipus d’ens  

 
Tipus d’ens   Altes Baixes 

OOAA_A Organismes autònoms administratius 0 4 

OOAA_C Organismes autònoms comercials 1 0 

EPE Ens públics empresarials 1 0 

EP Ens públics 1 12 

C Consorcis 0 0 

F Fundacions 1 22 

SSMM Societats mercantils 0 17 

  TOTAL ENS 4 55 
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7.2 Normativa sobre la reestructuració 

En els informes de l’MHFP, elaborats a partir de la informació 
subministrada per les mateixes comunitats autònomes, les altes i baixes 
de l’inventari d’ens estan referenciades a les disposicions legals o 
documents que les sustenten. En general, la documentació que s’esmenta 
en aquests informes és, atenent la tipologia dels ens afectats, la següent: 

- Organismes autònoms i entitats de dret públic: lleis de la Generalitat, 
que generalment són de pressupostos anuals o de mesures. 

- Fundacions: resolucions de la conselleria competent en matèria de 
fundacions, publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 
En aquestes resolucions es ratifiquen els acords d’extinció dels 
patronats i els balanços de liquidació, s’inscriuen les baixes en el 
Registre de Fundacions i s’acorda la destinació dels béns, drets i 
romanents de la liquidació. 

- Societats mercantils: escriptures de liquidació inscrites en el Registre 
Mercantil. 

En la fiscalització realitzada per aquesta Sindicatura s’ha pogut verificar, 
amb les excepcions que es comenten en els apartats següents, que les 
altes i baixes d’ens dependents de la Comunitat Valenciana s’han realitzat 
de conformitat amb les disposicions normatives que les regulen. 

En el quadre següent es mostra la normativa que ha regulat les altes i 
baixes en l’inventari d’ens dependents de la Comunitat Valenciana d’ens 
de l’àmbit subjectiu de la present fiscalització:6 

Quadre 4. Normativa sobre reestructuració 

Normes Altes Baixes Variació 
neta 

a) Pla d’austeritat i decrets del Consell 1 10 9 

b) Acord del Consell de 2 de desembre de 2011 0 10 10 

c) Acord del Consell de 3 d’agost de 2012 0 5 5 

d) Decret Llei 7/2012  0 21 21 

e) Altres normes de reestructuració 3 7 4 

f) Sense norma específica 0 2 2 

TOTAL ENS 4 55 51 

Tot seguit comentem les característiques de les normes aplicades a la 
reestructuració i al seu grau de compliment. 

                                                
6  Segons la informació disponible i publicada per l’MHFP. 
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a) Pla d’austeritat i decrets del Consell 

 En aquest primer grup de mesures, l’MHFP inclou el “Pla d’austeritat 
del sector públic empresarial i fundacional” i un conjunt de decrets 
del Consell. Segons les dades de l’inventari, els ens afectats per 
aquestes mesures son els següents: 

Quadre 5.  Pla d’austeritat i decrets 

Tipus Codi Denominació  Altes Baixes 
F 17-00-010-H-H-000  F. de la CV Ciutat de les Arts Escèniques  0 1 

F 17-00-024-H-H-000  F. de la Comunitat Valenciana Discrimin. i 
Maltractaments Tolerància Zero  0 1 

F 17-00-037-H-H-000  F. de la CV de Les Arts  1 0 

F 17-46-006-H-H-000  F. de la CV per a la Promoció Arts Contemporànies  0 1 

F 17-46-016-H-H-000  Gestió i Eficiència Empresarial, F. de la CV 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-027  Sol i Vivendes Valencianes, SA  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-028  Sol i Vivendes del Mediterrani, SA  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-029  Noves Vivendes Valencianes, SA  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-030  Centre d’Oci Món Il·lusió, SLU  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-031  Comunitat Valenciana d´Inversions, SA  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-032  Stat. Gestora Imatge Estrat. i Promocional CV, SA  0 1 

    TOTAL ENS 1 10 

Quant al pla d’austeritat, l’MHFP esmenta que va ser aprovat per 
l’acord del Ple del Consell de 14 de maig de 2010. No se’ns ha facilitat 
aquest acord, de manera que no hem pogut conéixer el seu contingut 
concret. A causa d’això, no hem pogut confirmar la inclusió en el pla 
d’austeritat de les baixes dels ens inclosos en el quadre anterior 
següents: 

- Sol i Vivendes del Mediterrani, SA 

- Sol i Vivendes Valencianes, SA 

Tampoc no hem pogut conéixer les previsions del pla d’austeritat pel 
que fa a la destinació dels actius i passius dels ens suprimits, així 
com del seu personal. 

Pel que fa a la baixa de la Fundació de la Comunitat Valenciana 
Enfront de la Discriminació i els Maltractaments Tolerància Zero, 
s’indica en la resolució de la conselleria competent en matèria de 
fundacions que es sustenta en l’Acord del Consell de 18 de juny de 
2010 pel qual es va autoritzar la fusió per absorció d’aquesta 
Fundació per la Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Atenció 
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a les Víctimes del Delicte i per a la Trobada Familiar. Aquest fet no 
ha pogut ser verificat per aquesta Sindicatura, ja que no se’ns ha 
proporcionat una còpia d’aquest Acord. 

La resta de moviments del quadre anterior està sustentat en sis 
decrets del Consell de l’any 2010 (vegeu el detall en l’apèndix 1) que 
deriven de la Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2010, en una disposició relativa a la 
reorganització del sector públic de la Generalitat. Mitjançant aquests 
decrets s’acorda extingir quatre societats i una fundació, i la fusió 
entre dues fundacions per crear una nova (Fundació de la Comunitat 
Valenciana de les Arts Escèniques i la Fundació de la Comunitat 
Valenciana per a la Promoció de les Arts Contemporànies, per a la 
creació de la Fundació de la Comunitat Valenciana de les Arts). 

No consta en aquests decrets cap previsió respecte a la destinació 
dels actius i passius dels ens suprimits, així com del seu personal. En 
el cas del Decret 214/2010, s’estableix que la nova Fundació de la 
Comunitat Valenciana de les Arts assumirà la totalitat de drets i 
obligacions de les dues fundacions fusionades. I en el cas del Decret 
139/2010, se’ns ha facilitat un contracte de cessió de negoci signat el 
3 de maig de 2011 entre la Societat Gestora per a la Imatge Estratègica 
i Promocional de la Comunitat Valenciana, SA Unipersonal en 
liquidació i la Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat 
Valenciana, SA (SPTCV) pel qual la primera cedeix a favor de la 
segona tots els elements d’actiu i passiu i relacions jurídiques que 
consten en el balanç de liquidació, subrogant a més en la posició 
contractual de tots els contractes, drets i obligacions en vigor en 
aquesta data.  

b) Acord del Consell de 2 de desembre de 2011 

Mitjançant aquest Acord, el Consell aprova el Pla de Racionalització 
del Sector Públic Fundacional de la Generalitat, que comprén les 
mesures següents: 

- L’extinció de vuit fundacions públiques. 

- L’absorció de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la 
Investigació de l’Hospital Universitari Dr. Peset de València per 
la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i 
Biomèdica de la Comunitat Valenciana. 

- L’extinció de la societat mercantil Institut d’Acreditació i 
Avaluació de Pràctiques Sanitàries, SA (INACEPS), i considerant 
que les seues funcions siguen assumides per l’Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP). No es preveuen 
mesures concretes sobre la destinació dels actius i passius de la 
societat extingida, així com del seu personal. No obstant això, 
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se’ns ha facilitat una escriptura pública de cessió de l’actiu 
resultant a la Generalitat. 

Les entitats afectades per aquest acord són les següents: 

Quadre 6.  Acord del Consell de 2 de desembre de 2011 

Tipus Codi Denominació Altes Baixes 
F 17-00-008-H-H-000  F. de la CV per a la Prevenció de Riscos Laborals  0 1 

F 17-00-011-H-H-000  F. Mediambiental de la Comunitat Valenciana Buseo  0 1 

F 17-00-014-H-H-000  F. de la CV Aigua i Progrés  0 1 

F 17-00-026-H-H-000  F. de la CV la Investig. H. Univ. Dr. Peset de València  0 1 

F 17-12-003-H-H-000  F. de la CV Costa Azahar Festivals  0 1 

F 17-46-008-H-H-000  F. Valenciana de la Qualitat  0 1 

F 17-46-012-H-H-000  F. de la CV per a la Qualitat de l’Educació  0 1 

F 17-46-019-H-H-000  Foment del Cooperativisme, F. de la CV  0 1 

F 17-46-018-H-H-000  F. Pro Esport de la CV  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-023  Inst. Credit. i Avaluació Pràctiques Sanitàries, SA 0 1 

    TOTAL ENS 0 10 

Les dades de l’inventari mostren que s’han inscrit les baixes efectives 
de tots els ens previstos en aquest acord. 

c) Acord del Consell de 3 d’agost de 2012 

En aquest Acord, el Consell manifesta que continua amb la 
racionalització del sector públic fundacional de la Generalitat, procés 
que va iniciar amb el Pla d’Austeritat de 2010 i que va seguir amb 
l’Acord de 2011. En aquest sentit, s’indica la pretensió de reduir el 
nombre de fundacions públiques per haver complit els seus objectius 
fundacionals, per impossibilitat de complir-los o perquè les seues 
funcions passen a ser desenvolupades directament per 
l’Administració o per altres ens. Les mesures que s’aproven són: 

- L’extinció de set fundacions públiques. 

- La fusió per absorció de la Fundació per a la Investigació 
Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al 
desenvolupament de l’Hospital General Universitari d’Elx i de 
la Fundació per a la Investigació a l’Hospital Universitari 
d’Alacant per la Fundació per al Foment de la investigació 
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). 

- Assignar a les conselleries competents les mesures necessàries 
per culminar el procés abans del 31 de desembre del 2012. 
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En execució d’aquest Acord, figuren inscrites en l’inventari d’ens les 
baixes efectives següents: 

Quadre 7. Acord del Consell de 3 d’agost de 2012 

Tipus Codi Denominació Altes Baixes 

F 17-00-004-H-H-000  F. Generalitat Valenciana Iberdrola  0 1 

F 17-00-016-H-H-000  F. de la CV Drogodependències  0 1 

F 17-00-021-H-H-000  F. de la CV Investig. Biomèdica, H. Elx  0 1 

F 17-46-009-H-H-000  F. de la CV Ciutat de les Arts i de les Ciències  0 1 

F 17-46-011-H-H-000 F. de la CV per a Investigació HGU Alacant 0 1 

    TOTAL ENS 0 5 

Sobre la resta de fundacions d’aquest Acord del Consell, cal 
assenyalar que no s’ha complit amb el termini previst d’extinció, ja 
que la situació a 31 de desembre de 2016 és la següent: 

- La Fundació Atenció a les Víctimes del Delicte continua 
operativa, i ha retut els seus comptes anuals de l’exercici 2016 
en el Compte General de la Generalitat d’aquest any. 

- La Fundació Servei Valencià d’Ocupació i la Fundació de la 
Comunitat Valenciana de les Arts s’inclouen en el grup 
d’entitats en fase avançada d’extinció (vegeu quadre 11). Sobre 
la Fundació de la Comunitat Valenciana de les Arts també és 
important ressaltar que havia sigut creada mitjançant el 
Decret 214/2010. 

- La Fundació La Llum de les Imatges s’ha inclòs posteriorment 
en el Decret Llei 7/2012, que s’analitza en el apartat següent 
d’aquest Informe. 

d) Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, i Llei 1/2013 de 
Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic 
Empresarial i Fundacional de la Generalitat 

Es tracta de dues normes molt importants sobre el procés de 
reestructuració. En primer lloc es va promulgar el Decret Llei 7/2012, 
que va entrar en vigor el 23 d’octubre de 2012. Aquest Decret Llei va 
ser convalidat pel Ple de les Corts el 14 de novembre de 2012, i 
s’acorda la seua tramitació com a projecte de llei, el resultat del qual 
va ser l’aprovació de la Llei 1/2013, que va entrar en vigor el 24 de 
maig de 2013. Les lleis de mesures dels exercicis posteriors han 
modificat i suprimit alguns preceptes de les dues normes. 

L’objecte de la Llei és establir les mesures de reestructuració i 
racionalització del sector públic empresarial i fundacional de la 
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Generalitat, disposant les actuacions que s’han de realitzar sobre les 
diferents persones jurídiques que l’integren. El seu àmbit d’aplicació 
comprén les entitats de dret públic, les societats i les fundacions del 
sector públic de la Generalitat enumerades en un annex. 

En el preàmbul de la Llei 1/2013 s’esmenta que, en la reestructuració 
del sector públic valencià, entés com a procés, el Consell ha pres una 
sèrie de mesures concretes, centrades en un primer moment amb 
l’autorització d’extincions i fusions de fundacions i societats 
públiques, fonamentalment mitjançant els acords de 2 de desembre 
de 2011 i 3 d’agost de 2012. Posteriorment, i per donar compliment al 
compromís amb el CPFF, es va aprovar, mitjançant el Decret Llei 
7/2012, el Pla Estratègic de Racionalització i Reestructuració del 
Sector Públic Empresarial i Fundacional. També se citen altres 
mesures del procés, com la creació el juny de 2011 de la Secretaria 
Autonòmica del Sector Públic Empresarial, el Decret Llei 1/2011, de 
30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, i la 
Llei 9/2011, per la qual es va crear la Corporació Pública Empresarial 
Valenciana. 

Pel que fa al moment d’inici esmentat en el preàmbul, cal assenyalar 
que en l’any 2010 ja s’havien pres mesures de reestructuració, tal 
com s’ha analitzat en un apartat anterior d’aquest Informe. 

Segons les dades de l’inventari d’ens dependents de la Comunitat 
Valenciana, els ens que han causat baixa per les mesures del Decret 
Llei 7/2012 i Llei 1/2013 són els següents: 
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Quadre 8.  Decret Llei 7/2012 i Llei 1/2013 

Tipus Codi Denominació Altes Baixes 

OOAA A 17-00-000-B-V-015  Entitat Valenciana per a l’Acció en Salud Pública  0 1 

EP 17-00-000-B-U-012  Institut Val. De l’Audiovisual Ricardo Muñoz Suay  0 1 

EP 17-00-000-B-U-013  Inst. Val.  Conserv. i Restauració Béns Culturals  0 1 

EP 17-00-000-B-U-014  Institut Valencià de la Música  0 1 

EP 17-00-000-B-U-017  Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana  0 1 

EP 17-00-000-B-U-019  Agència Valenciana de l’Energia  0 1 

EP 17-00-000-B-U-022  Agència Valenciana de Seguretat Alimentària  0 1 

EP 17-00-000-B-U-021  Entitat de Residus de la CV  0 1 

EP 17-00-000-B-U-023  Centre Superior d’Investigació en Salut Pública  0 1 

EP 17-00-000-B-U-024  Consell Valencià de l’Esport  0 1 

EP 17-00-000-B-U-031  Institut del Paisatge de la Generalitat  0 1 

F 17-00-007-H-H-000 F. Oftalmològica del Mediterrani de la CV 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-001  Institut Valencià d’Habitatge, SA  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-003 Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-005  Ràdio Autonomia Valenciana, SA 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-012  Institut Valencià de l’Exportació, SA  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-018  Residus Industrials Fusta i Afins, SA 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-016  Projecte Cultural de Castelló, SA  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-026  Reciclats i Compostatge Pedra Negra, SA  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-043  Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-052  Ivex USA Inc  0 1 

    TOTAL ENS 0 21 

Analitzant les baixes efectives de l’inventari d’ens amb les previsions 
contingudes en el Decret Llei 7/2012 i la Llei 1/2013 es poden extreure 
les observacions següents: 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Palau dels Arts Reina Sofia 

 L’article 13 manava inicialment l’extinció d’aquesta Fundació. 
Posteriorment, la Llei 5/2013 ha modificat aquest article, de tal 
manera que ja no es disposa la seua extinció. Els comptes 
anuals de l’exercici 2016 d’aquesta Fundació es van incloure en 
el Compte General de la Generalitat d’aquest any. 
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- Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges 

 També en aquest cas l’article 14 disposava inicialment 
l’extinció d’aquesta Fundació, però la Llei 5/2013 ho va 
modificar i va establir que conclouria la seua activitat en 
l’exercici 2014. Aquesta Fundació s’inclou en el grup d’entitats 
en fase avançada d’extinció (vegeu el quadre 11). 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat 
Valenciana, SA (CIEGSA) 

 L’article 29 de la Llei 1/2013 disposava l’extinció d’aquesta 
empresa pública, mitjançant la cessió global del seu actiu i 
passiu a la també empresa pública EIGE. No obstant això, 
aquesta disposició ha sigut modificada posteriorment en dues 
ocasions. En primer lloc, per la Llei 13/2016, que estableix que 
CIEGSA s’extingirà abans del “31 de desembre de 2018”. I en 
segon lloc per la Llei 21/2017, que amplia el termini d’extinció 
fins al 31 de desembre de 2020. CIEGSA s’inclou en el grup 
d’entitats amb compromís d’extinció (vegeu el quadre 12). 

- Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA 
(SPTCV). 

 També en aquest cas estava prevista l’extinció d’aquesta 
empresa en l’article 31 de la Llei 1/2013, que es realitzaria 
mitjançant la cessió global del seu actiu i passiu a la Corporació 
Pública Empresarial Valenciana, incloent la seua participació en 
les filials Ciutat de la Llum, SAU, i Aeroport de Castelló, SL. No 
obstant això, mitjançant l’article 100 de la Llei 5/2013 es va 
disposar que s’extingirà, encara que sense assenyalar un 
termini concret. Posteriorment, la Llei 13/2016, de 29 de 
desembre, ha derogat l’article abans esmentat, per la qual cosa 
actualment no hi ha un manament legal d’extinció d’aquesta 
empresa, si bé l’MHFP la inclou en el grup d’entitats amb 
compromís d’extinció (vegeu el quadre 12). 

- Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica 

 Es considerava inicialment la seua extinció en la disposició 
addicional setena de la Llei 1/2013, però la baixa efectiva s’ha 
realitzat posteriorment mitjançant la Llei 5/2013 (vegeu el 
quadre 9). 

- Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la Comunitat 
Valenciana, Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la 
Comunitat Valenciana i Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la 
Comunitat Valenciana. 
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 La disposició addicional vuitena regula la pèrdua de caràcter de 
fundació pública d’aquestes tres fundacions, establint que en el 
termini de tres mesos les conselleries competents presentaran 
al Consell la proposta conjunta d’actuacions amb aquesta 
finalitat. Només consta inscrita la baixa de la Fundació 
Oftalmològica del Mediterrani. S’ha comprovat que els comptes 
anuals de l’exercici 2016 de les altres dues fundacions es van 
incloure en el Compte General de la Generalitat d’aquest any. 
Pel que fa a la Fundació Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la 
Comunitat Valenciana, els seus comptes anuals de 2016, en 
liquidació, indiquen que no ha tingut activitat des de l’exercici 
2015, i que el seu procés d’extinció culminarà el 2017. De la seua 
banda, els comptes anuals de 2016 de la Fundació Institut 
Portuari d’Estudis i Cooperació de la Comunitat Valenciana 
informen que continua amb la seua activitat, atés que no s’ha 
produït la proposta conjunta de les dues conselleries 
competents per sol·licitar al Consell l’acord d’extinció de la 
Fundació. Aquest tràmit s’ha culminat el 2017, i l’Acord del 
Consell de 28 d’abril de 2017 autoritza l’extinció de la Fundació. 

- Residus Industrials de la Fusta i Afins, SA (RIFASA) i Reciclats i 
Compostatge Pedra Negra, SA 

 Les baixes d’aquestes dues mercantils s’han produït per les 
actuacions de desinversió de l’empresa pública valenciana 
d’Aprofitaments Energètics de Residus, SA (VAERSA). 

- Entitat de Residus de la Comunitat Valenciana 

 La baixa es produeix per la derogació que regula la Llei 1/2013 
de determinats articles de la normativa de residus de la 
Comunitat Valenciana. 

- Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals 

 Les funcions d’aquest ens públic que s’extingeix van ser 
assumides per CulturArts. Posteriorment, mitjançant la Llei 
21/2017, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat 
s’ha creat, per escissió de CulturArts, una nova entitat 
anomenada “Institut Valencià de Conservació, Restauració i 
Investigació”, les funcions de la qual són similars a l’entitat 
prèviament extingida. 

- Ràdio Autonomia Valenciana, SA 

 La baixa efectiva d’aquesta societat s’ha realitzat per disposició 
de la Llei 3/2012, de 20 de juliol, de l’Estatut de Radiotelevisió 
Valenciana. Aquesta baixa s’ha inclòs en el grup de la Llei 
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1/2013, ja que la Llei 7/2014, de 22 de desembre, va incloure en 
el seu àmbit d’actuació la societat Radiotelevisió Valenciana, 
SAU, i l’Ens Públic Radiotelevisió Valenciana. Per comprendre la 
baixa de Ràdio Autonomia Valenciana, SA, cal anotar un breu 
resum del procés que ha afectat les entitats que conformen el 
grup Radiotelevisió Valenciana. 

 A principis de 2013, l’Ens Públic Radiotelevisió Valenciana 
(EPRTVV) actuava com a matriu del Grup Radiotelevisió 
Valenciana, sent titular de la totalitat de les accions de Televisió 
Autonòmica Valenciana, SA (TVV, SA), i de Ràdio Autonomia 
Valenciana, SA (RAV, SA). 

 La Llei 3/2012, de 20 de juliol, de l’Estatut de Radiotelevisió 
Valenciana, va establir la constitució de Radiotelevisió 
Valenciana, SAU, mitjançant la fusió de TVV, SA, i de RAV, SA. 
D’aquesta manera, el 26 de març de 2013 es va elevar a públic 
el canvi de denominació de TVV, SA, pel de Radiotelevisió 
Valenciana SAU, així com l’operació de fusió per absorció de 
RAV, SA, per part de Radiotelevisió Valenciana, SAU. Després de 
la fusió, i també per disposició de la Llei 3/2012, l’EPRTVV va 
entrar en estat de dissolució-liquidació. 

 L’esmentada Llei 3/2012 va ser derogada posteriorment per la 
Llei 4/2013, de 27 de novembre. Mitjançant aquesta darrera Llei 
se suprimeix la prestació del servei públic de ràdio i televisió 
d’àmbit autonòmic i s’autoritza la liquidació i extinció de 
l’empresa pública Radiotelevisió Valenciana, SAU, i preveu 
també l’extinció de tots els contractes de treball de la plantilla 
de Radiotelevisió Valenciana, SAU. Per aplicació de la Llei, el 
Consell de la Generalitat, constituït en Junta d’Accionistes, va 
acordar el 28 de novembre de 2013 la dissolució i l’extinció de 
Radiotelevisió Valenciana, SAU. 

 L’Ens Públic RTVV i la societat Radiotelevisió Valenciana, SAU, 
en liquidació s’inclouen en el grup d’entitats en fase avançada 
d’extinció (vegeu el quadre 11). 

e) Altres normes de reestructuració 

En aquest grup s’inclouen les entitats següents: 
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Quadre 9. Altres normes 

Tipus Codi Denominació Altes Baixes 

OOAA A 17-00-000-B-V-002  Institut Valencià d’Estadística  0 1 

OOAA A 17-00-000-B-V-011  Agència Valenciana de Salut  0 1 

OOAA A 17-00-000-B-V-014  Tribunal de Defensa de la Competència  0 1 

OOAA C 17-00-000-B-L-007  Autoritat de Transport Metropolità de València  1 0 

EPE 17-00-000-B-I-005  Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació  1 0 

EP 17-00-000-B-U-027  Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica 0 1 

EP 17-00-000-B-U-030  Corporació Pública Empresarial Valenciana  1 1 

F 17-46-007-H-H-000  F. de la CV per a la Investigació Audiovisual  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-065  Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, SL  0 1 

    TOTAL ENS 3 7 

Les mesures que sustenten l’extinció i creació dels ens que figuren en el 
quadre anterior són les següents: 

- Institut Valencià d’Estadística 

Suprimida per la Llei 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de 
la Generalitat per al 2013. El personal i els béns i drets s’integren en 
l’Administració. Les funcions les desenvoluparà el Consell Valencià 
d’Estadística. 

- Agència Valenciana de Salut (AVS) 

L’AVS va ser creada com a organisme autònom mitjançant la Llei 
3/2003, de la Generalitat, d’Ordenació Sanitària de la Comunitat 
Valenciana. Posteriorment, la Llei 11/2006, de 27 de desembre, de 
Pressupostos per a 2007, va establir que la gestió econòmica i 
pressupostària de l’AVS s’instrumentaria per mitjà d’un programa 
integrat en la Conselleria de Sanitat. Finalment, l’AVS ha sigut 
suprimida per la Llei 5/2013, que disposa que les seues funcions les 
assumeix la conselleria competent i que els béns i drets s’incorporen 
al patrimoni de la Generalitat. 

- Tribunal de Defensa de la Competència 

Suprimit per la Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de 
la Generalitat per al 2012, la qual disposa que els béns i drets 
s’integraran en el patrimoni de la Generalitat i el personal a la 
Conselleria competent. 
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- Autoritat de Transport Metropolità de València 

Es tracta d’un organisme autònom que ha sigut creat per la Llei 
13/2016, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat. En 
l’anàlisi de les seues funcions, s’observa que són similars a les que 
realitzava l’AVM, entitat que havia sigut suprimida per la Llei 1/2013, 
tal com s’ha indicat anteriorment. La Llei 13/2016 disposa que la nova 
entitat ATMV comptarà amb un patrimoni propi, integrat pel conjunt 
de béns i drets que hi siguen adscrits per la Generalitat. També es 
preveu la possibilitat de cobrir els seus llocs de treball amb personal 
de l’extinta AVM. 

- Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 

Entitat pública creada per la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del Servei 
Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic de Titularitat 
de la Generalitat. Aquesta Llei té per objecte regular la prestació del 
servei públic audiovisual de titularitat de la Generalitat, que 
s’atribueix a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 
(CVMC), funció que exercirà directament i a través de la Societat 
Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana 
(SAMC), de la qual serà accionista únic. És important assenyalar que, 
des de 1984 fins a 2013, aquest servei públic de radiodifusió va ser 
prestat per les entitats que configuraven el grup RTVV, actualment 
en liquidació. 

- Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica 

Suprimida per la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, 
de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la 
Generalitat en els seus capítols XI i XXVIII, on es disposa que les 
seues funcions seran assumides per l’IVF i que els seus béns, drets i 
personal s’incorporen a l’IVF. 

- Corporació Pública Empresarial Valenciana 

Suprimida per la Llei 5/2013, que estableix que les seues funcions les 
assumeix la conselleria competent en matèria de sector públic 
empresarial i que els béns i drets s’incorporen al patrimoni de la 
Generalitat. Aquesta Corporació havia sigut creada per la Llei 9/2011, 
de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d’Organització de la Generalitat, que li assignava 
funcions de coordinació i control en el marc de la reestructuració i 
ordenació del sector públic de la Generalitat, per exercir sobre les 
societats mercantils i les entitats de dret públic. 
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- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Audiovisual 

En la resolució de la conselleria competent en matèria de fundacions 
s’indica que l’extinció d’aquesta fundació es va autoritzar mitjançant 
un Acord del Consell de 26 de maig de 2016. No s’ha facilitat una 
còpia de l’esmentat Acord a aquesta Sindicatura. 

f) Sense norma específica 

Finalment, en l’inventari d’ens dependents de la Comunitat 
Valenciana figuren inscrites les baixes, en l’àmbit dels processos de 
reestructuració, de les següents fundacions sobre les quals no hi ha 
una indicació concreta de les normes que les sustenten: 

Quadre 10. Baixes efectives sense norma específica 

Tipus Codi Denominació Altes Baixes 

F 17-00-015-H-H-000  F. de Drets Humans de la Comunitat Valenciana  0 1 

F 17-00-039-H-H-000  F. Estudis Borsaris i Financers Comunitat Valenciana  0 1 

    TOTAL ENS 0 2 

Sobre la baixa d’aquestes dues fundacions la Sindicatura ha pogut 
comprovar el següent: 

- Fundació de Drets Humans de la Comunitat Valenciana. En la 
resolució de la conselleria competent en matèria de fundacions 
s’indica que l’extinció va ser acordada pel seu patronat el 22 de 
juny del 2010. 

- Fundació Estudis Borsaris i Financers de la Comunitat 
Valenciana. Es sustenta en l’acord del Consell de 3 d’agost de 
2012 pel qual s’autoritza la pèrdua del caràcter públic d’aquesta 
fundació causa de l’entrada de nous patrons privats. 

h) Ens en procés d’extinció 

Segons consta en l’últim informe publicat per l’MHFP, a 31 de 
desembre de 2016 existien determinades entitats públiques 
valencianes que es trobaven en una fase avançada d’extinció, que 
són les següents: 
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Quadre 11. Entitats en fase avançada d’extinció 

Tipus Codi Denominació   
EP 17-00-000-B-U-002  Ens Públic Radiotelevisió Valenciana 

F 17-00-003-H-H-000 F. Servei Valencià d’Ocupació de la Comunitat Valenciana 

F 17-00-006-H-H-000 F. de la Comunitat Valenciana la Llum de les Imatges  

F 17-00-036-H-H-000 F. Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la Comunitat Valenciana  

F 17-00-037-H-H-000  F. de la Comunitat Valenciana de les Arts  

SSMM 17-00-000-B-P-004 Radiotelevisió Valenciana, SAU en liquidació 

    
 

D’altra banda, també s’esmenta en l’informe de l’MHFP que hi ha 
altres entitats amb compromisos de baixa. El detall és el següent: 

Quadre 12. Entitats amb compromís d’extinció 

Tipus Codi Denominació 
F 17-00-017-H-H-000  F. Institut Portuari d’Estudis i Cooperació Comunitat Valenciana  

SSMM 17-00-000-B-P-015 Societat Projectes Temàtics C. Valenciana, SA (SPTCV) 

SSMM 17-00-000-B-P-021 Construccions i Infraestructures Educatives GV SA (CIEGSA) 

    
 

La situació dels ens inclosos en els dos quadres anteriors ha sigut 
comentada en apartats anteriors d’aquest Informe, principalment el 
dedicat al Decret Llei 7/2012 i la Llei 1/2013. Entre els ens en fase 
avançada d’extinció cal destacar l’antic Grup RTVV, que comprén 
l’Ens Públic RTVV i la societat Radiotelevisió Valenciana, SAU, en 
liquidació. Entre els ens amb compromís d’extinció, l’MHFP inclou 
dues importants empreses públiques com són Construccions i 
Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA 
(CIEGSA) i Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, 
SA (SPTCV). Això no obstant, tal com s’ha indicat en un apartat 
anterior d’aquest Informe, la normativa sobre l’extinció de les dues 
empreses s’ha modificat en diverses ocasions, i en concret sobre 
SPTCV, en l’actualitat no hi ha una previsió d’extingir aquesta 
empresa ni sobre la continuïtat de la seua participació en les dues 
societats filials. 

7.3 Activitats o funcions dels ens extingits 

El procés de reestructuració del sector públic valencià ha suposat, en la 
majoria dels casos, que les funcions o activitats pròpies de l’objecte i 
finalitats dels ens extingits han passat a ocupar la mateixa Administració 
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valenciana o altres ens dependents, tant preexistents com creats al mateix 
temps o amb posterioritat a l’extinció. 

La informació detallada sobre la continuïtat o cessament de les funcions 
dels ens extingits, així com dels procediments d’assumpció o assignació, 
es mostra a l’apèndix 4, que ha sigut elaborat per aquesta Sindicatura a 
partir de les dades disponibles. Un resum d’aquesta informació es mostra 
en el quadre següent: 

Quadre 13. Continuïtat de les funcions dels ens extingits 

Tipus  ens  
Adminis. 
valenciana Altres ens 

Fusió 
absorció 

Desvincu-
lació Liquidació Total 

OOAA 4 0 0 0 0 4 

EP 7 5 0 0 0 12 

F 7 4 7 1 3 22 

SSMM 0 8 0 2 7 17 

TOTALS 18 17 7 3 10 55 

Tal com es pot veure en el quadre anterior: 

- Les funcions dels quatre organismes autònoms extingits han sigut 
assumides directament per l’Administració valenciana, i les han 
assignades a les conselleries competents en les matèries. 

- En el cas de les dotze entitats públiques extingides, les funcions han 
estat assumides directament per l’Administració valenciana (set ens) 
o per altres ens dependents (cinc ens). 

- Pel que fa a les fundacions, en la major part de les baixes les funcions 
han sigut assumides directament per l’Administració valenciana (set 
casos) o per altres ens dependents (quatre casos). S’han produït set 
casos de fusió o absorció en els quals les funcions han sigut 
assumides per les pròpies fundacions derivades d’aquests processos. 
En un cas s’ha materialitzat la desvinculació del sector públic sense 
assumpció de funcions. 

- Pel que fa a les 17 baixes de societats mercantils, les funcions de vuit 
les han assumides altres ens dependents. Les altres nou s’han 
desvinculat o liquidat sense que l’Administració valenciana o els 
seus ens públics dependents es feren càrrec de les seues funcions. 
En aquesta situació s’inclouen les dues societats extingides pel pla 
d’austeritat i les quatre extingides mitjançant decrets del Consell 
(vegeu quadre 5). 

7.4 Efectes econòmics i en matèria de personal 

Un aspecte de rellevància especial per a valorar adequadament el procés 
de reordenació que ha experimentat el sector públic autonòmic és la 
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valoració dels costos, ingressos i resultats econòmics associats al dit 
procés, com també dels efectes esperats en matèria de reducció de 
personal i els estalvis estimats per les baixes netes d’entitats. 

7.4.1 Informació tramesa per la Generalitat a l’MHFP 

Tal com s’ha comentat en un apartat anterior d’aquest Informe, entre els 
compromisos que es preveuen en l’Acord 5/2012 del CPFF figura que les 
comunitats autònomes han de trametre a l’MHFP la informació  sobre les 
mesures adoptades i la quantificació dels efectes esperats amb els 
processos de reestructuració del sector públic. 

Respecte a la Comunitat Valenciana, les dades publicades per l’MHFP a 1 
de gener de 2017, elaborats a partir de la informació tramesa per la 
mateixa Comunitat, sobre els efectes estimats per les baixes netes 
efectives i els processos en curs mostren que la reducció de personal 
comprén 2.519 persones i que els estalvis totals per al període 2011-2016 
sumen 707.521.764 euros. 

A fi de comprovar la raonabilitat de les dades anteriors, la Sindicatura va 
sol·licitar a la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i 
Patrimoni una còpia de la documentació que acredita les dades aportades 
a l’MHFP. En resposta a la dita petició, l’esmentada Direcció General ha 
tramés un conjunt de documents en què indica, alhora, que no ha pogut 
comprovar la validesa del seu contingut. 

A causa de les limitacions a l’abast de la fiscalització, no hem pogut 
conéixer el significat de les baixes de personal informades a l’MHFP, quant 
a les que representen cessaments definitius de relacions jurídiques 
laborals amb la Generalitat o reingressos del personal en altres entitats de 
l’estructura del sector públic valencià, com també l’avaluació dels 
possibles estalvis econòmics respectius. 

Això no obstant, la Sindicatura ha analitzat certs aspectes de les dades 
trameses per l’IGG a l’MHFP, el detall per ens dels quals es mostra en 
l’apèndix d’aquest Informe. De l’anàlisi realitzada es poden destacar els 
aspectes importants que es comenten tot seguit. 

El desglossament dels efectes en matèria de personal i estalvis del període 
atenent a la tipologia dels ens del procés, és el següent: 
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Quadre 14. Efectes de la reestructuració (dades no auditades) 

Tipus d’ens 
Nombre 
d’ens Situació 

Reducció   
de personal 

 Estalvis 
 2010-2016 

 euros 

Organismes autònoms 4 BE 7 121.130 

Ens públics 12 BE 117 77.229.297 

Fundacions 22 BE 169 3.547.780 

Societats mercantils 17 BE 407 43.261.911 

 Baixes efectives 55  700 124.160.118 

Ens públics 1 FA 0 40.754.160 

Fundacions 4 FA 129 9.140.483 

Societats mercantils 1 FA 1.584 216.921.955 

Fase avançada 6  1.713 266.816.598 

Fundacions 1 CE 23 -797.760 

Societats mercantils 2 CE 78 316.950.808 

Compromisos extinció 3  101 316.153.048 

     

TOTAL ÀMBIT SUBJECTIU 64  2.514 707.129.764 

Altres entitats incloses per l’MHFP 1  5 392.000 

TOTAL INFORME MHFP 65   2.519 707.521.764 

Analitzant en detall cada grup, es pot destacar, en el grup de baixes 
efectives, els ens següents, tots els quals extingits mitjançant el Decret 
Llei 7/2012: 

- Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana (AVM), les dades de 
la qual comprenen una reducció de personal de 25 efectius i uns 
estalvis totals estimats de 15.749.107 euros. 

- Consell Valencià de l’Esport, amb una reducció de 87 persones i uns 
estalvis totals de 40.539.104 euros. 

- Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana, 
sobre la qual s’ha consignat un total de baixes de personal de 34 
treballadors, sense estalvis estimats. 

- Institut Valencià de l’Habitatge, SA (VHSA), amb baixes de 200 
treballadors i estalvis totals de 18.466.934 euros. 

- Institut Valencià d’Exportació, SA (IVEX), amb baixes de 30 
treballadors i estalvis totals de 5.164.280 euros. 

- Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA, amb baixes de 132 
treballadors i estalvis d’1.856.318 euros. 
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El grup d’entitats en fase avançada d’extinció inclou les dues entitats que 
aporten les majors xifres de baixes de personal i d’estalvis estimats, que 
són: 

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana, extingit mitjançant la Llei 
3/2012, amb uns estalvis totals estimats de 40.754.160 euros. No es 
consignen baixes de personal atés que aquest es va transferir a 
Radiotelevisió Valenciana, SAU. 

- Radiotelevisió Valenciana, SAU, en liquidació, les dades de la qual 
comprenen una reducció de personal de 1.584 efectius i uns estalvis 
totals estimats de 216.921.955 euros. La llei 4/2013, de 27 de 
novembre, per la qual es va autoritzar l’extinció de l’empresa pública 
Radiotelevisió Valenciana, SAU preveu també l’extinció de tots els 
contractes de treball de la plantilla de la dita empresa. La direcció de 
Radiotelevisió Valenciana, SAU, va comunicar el 21 de febrer de 2014 
l’inici d’un procés de comiat col·lectiu que afectava la totalitat de la 
seua plantilla, 1.630 treballadors, que li havia sigut prèviament 
traspassada per l’Entitat Pública RTVV. Per la seua banda, la Llei 
7/2014 preveu que el personal laboral adscrit a l’arxiu de 
documentació i a la xarxa de difusió de Radiotelevisió Valenciana, 
SAU, s’adscriurà a CulturArts i a l’EIGE, respectivament. 

Les baixes de personal i els estalvis totals estimats per ambdues entitats  
–l’Ens Públic Radiotelevisió Valenciana i Radiotelevisió Valenciana, SAU, 
en liquidació– representen el 63,2%  i el 36,4% dels totals corresponents als 
ens que integren l’àmbit subjectiu d’aquesta fiscalització, i el 62,9% i el 
36,3% dels totals dels ens de l’àmbit de l’MHFP. Ara bé, és important 
indicar que aquestes dades es poden veure afectades per l’inici d’activitats 
de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), en el 
sentit que una part important del personal que figura consignat com a 
baixa en la Radiotelevisió Valenciana, SAU, en liquidació es podrà 
reincorporar a la CVMC, i per tant s’hauran de recalcular els possibles 
estalvis d’aquest procés. 

La CVMC es va crear per la Llei 6/2016, que preveu així mateix la 
constitució d’una filial denominada Societat Anònima de Mitjans de 
Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Aquesta Llei estableix 
que les contractacions temporals de personal es portarien a terme 
mitjançant una borsa de treball en la qual es valorarà com a mèrit 
diferenciat haver treballat en l’antiga RTVV. Segons la informació 
publicada en el Portal de Transparència de la CVMC a començament de 
2018, les relacions de llocs de treball de la SAMC i de la CVMC comprenen 
un total de 531 treballadors, i està iniciant-se el procés d’incorporació del 
personal a les plantilles respectives. La dita informació també indica que 
actualment estan contractades 128 persones, i que la previsió és que, quan 
es complete la contractació de tota la plantilla, el 25% siga personal nou i 
el 75% extreballadors de l’antiga RTVV. 
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Per últim, el grup d’ens amb compromís d’extinció comprén 
fonamentalment les dues empreses següents: 

- Societat Projectes Temàtics Comunitat Valenciana, SA (SPTCV), amb 
una reducció de 17 persones i uns estalvis totals de 56.903.670. Això 
no obstant, i tal com s’ha comentat en un apartat anterior d’aquest 
Informe, per disposició de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, no 
existeix actualment un mandat legal d’extinció d’aquesta empresa, 
que disposava d’una plantilla de 13 empleats a 31 de desembre de 
2016, segons consta en els comptes anuals del dit exercici. 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat 
Valenciana, SA (CIEGSA), amb una reducció de 61 persones i uns 
estalvis totals de 260.047.138 euros. En circumstàncies similars es 
troba aquesta empresa, ja que la llei 13/2016 estableix que s’efectuarà 
l’extinció de CIEGSA fins al 31 de desembre de 2018. Aquesta empresa 
disposava d’una plantilla de 33 empleats a 31 de desembre de 2016, 
segons consta en els comptes anuals del dit exercici. 

7.4.2 Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià 

Per mitjà de la pàgina web de la Sindicatura de Comptes es pot accedir a 
la Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià 
(BADESPAV). Es tracta d’una eina útil per a l’anàlisi de les dades 
econòmiques i pressupostàries del Sector Públic Autonòmic Valencià i de 
la seua evolució en els últims anys, i mostra la informació tant de manera 
individual com agregada. BADESPAV se circumscriu a les entitats d’àmbit 
autonòmic valencià que han tingut l’obligació de retre els seus comptes a 
la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en aplicació de la 
normativa en vigor. Les dades econòmiques recollides en aquesta base de 
dades corresponen als estats comptables principals que integren els 
comptes anuals retuts de cada entitat en cada any, com també 
determinada informació de la seua memòria.7 

A partir de les dades que figuren en la BADESPAV, es pot analitzar 
l’evolució dels conceptes més importants que s’han vist afectats durant el 
període analitzat del procés de reestructuració del sector públic valencià. 
En el quadre número 15 es comparen les dades referents al personal mitjà 
empleat i als resultats comptables (beneficis o pèrdues, tant d’acumulats 
com de l’exercici) dels sectors objecte de la reestructuració, entre els 
exercicis 2010 (inici del procés) i 2016. Segons aquestes dades (no 
auditades), durant el període analitzat s’observa una disminució del 
nombre mitjà de personal empleat de 3.659 persones, així com una 
disminució de les pèrdues acumulades de 2.396,8 milions d’euros.

                                                
7  Quant a la qualitat i fiabilitat de les dades que figuren en els comptes anuals retuts, cal 

considerar que en alguns casos han sigut objecte de fiscalització i en altres, no, depenent dels 
abastos determinats en els diferents programes d’actuació anuals d’aquesta Sindicatura de 
Comptes. 
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Quadre 15.  Evolució dels empleats i els resultats segons les dades obtingudes de BADESPAV 

 31/12/2009 31/12/2016   

Tipus d’ens 
Nombre 
mitjà 

empleats 

Resultats 
exercicis 
anteriors 

Resultat de 
l’exercici 

Nombre 
mitjà 

empleats 

Resultats 
exercicis 
anteriors 

Resultat de 
l’exercici 

Variació  
empleats 

Variació 
resultats 

Organismes autònoms 2.665 367.701.999 29.432.422 2.408 345.901.028 158.207.299 -257 106.973.907 

Ens públics empresarials - - - 1.890 -580.659.902 -190.217.269 1.890 -770.877.171 

Ens públics 3.747 -1.706.760.812 -470.406.122 1.409 -604.840.274 -15.961.293 -2.338 1.556.365.368 

Fundacions 1.180 -29.576.922 -4.857.888 1.177 -68.777.382 -5.585.826 -3 -39.928.398 

Societats mercantils 4.405 -1.879.222.152 -425.293.469 1.454 -688.786.323 -71.435.982 -2.951 1.544.293.315 

TOTAL 11.997 -3.247.857.887 -871.125.058 8.338 -1.597.162.853 -124.993.072 -3.659 2.396.827.020 
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8. RECOMANACIONS 

a) Els processos de racionalització, reestructuració i reordenació del 
sector públic autonòmic valencià han de quedar reflectits en un pla 
estratègic, aprovat pel Consell, que continga un desglossament 
complet i detallat dels objectius que es persegueixen, de les mesures 
o actuacions que cal realitzar i del calendari i els terminis de 
culminació, quantificant els efectes econòmics de les mesures, 
especialment sobre les despeses de personal. 

b) En el Compte General de la Generalitat de cada any s’ha de donar 
informació suficient sobre els processos de reestructuració del sector 
públic valencià, indicant els objectius, grau de realització i efectes 
econòmics. 

c) La comissió tècnica amb funcions de planificació, ordenació, control 
i avaluació del sector públic ha de reunir-se periòdicament i redactar 
actes sobre les tasques desenvolupades. 

d) Igualment, la comissió interdepartamental amb funcions de control 
i seguiment en matèria d’estalvi i racionalització de la despesa s’ha 
de reunir amb la periodicitat establida i redactar actes sobre les 
tasques desplegades, informant periòdicament el Consell sobre el 
contingut de les reunions i acords adoptats, així com sobre els 
resultats i avanços assolits en el compliment dels objectius 
d’austeritat i racionalització de la despesa en l’àmbit de la seua 
competència. 

e) Les conselleries afectades pels processos de reestructuració han de 
deixar constància documental sobre totes les operacions realitzades 
en les seues àrees de competència així com de les estimancions sobre 
els efectes econòmics i en matèria de personal, facilitant als òrgans 
corresponents les possibles actuacions de control i fiscalització. 

f) Tota la informació que es menciona en les recomanacions anteriors 
s’hauria de publicar en el Portal de Transparència de la Generalitat 
Valenciana. 
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APÈNDIX 1. MARC NORMATIU 

La principal normativa d’aplicació que s’ha tingut en compte en aquesta 
fiscalització és la següent: 

Acords del Consell de Política Fiscal i Financera 

- Acord 1/2010, de 22 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, 
pel qual s’aprova l’Acord Marc amb les Comunitats Autònomes i 
Ciutats amb Estatut d’Autonomia sobre la sostenibilitat de les 
finances públiques 2010-2013. 

- Acord 5/2012, de 17 de gener, del Consell de Política Fiscal i Financera, 
pel qual s’adopten nous compromisos en matèria de reordenació i 
racionalització del sector públic instrumental autonòmic i de control, 
eficiència i reducció de la despesa pública. 

Lleis d’hisenda valenciana 

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

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat. 

Normativa sobre reestructuració (per ordre cronològic) 

- Acord del Consell de 14 de maig de 2010 pel qual s’aprova el Pla 
d’Austeritat del sector públic empresarial i fundacional. 

- Llei 13/2009, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2010, disposició addicional 18. Decrets del Consell a 
l’empara d’aquesta disposició: 

- Decret 136/2010, de 17 de setembre pel qual s’autoritza la 
dissolució i liquidació de l’empresa pública de la Generalitat 
Comunitat Valenciana d’Inversions, SA. 

- Decret 137/2010, de 17 de setembre pel qual s’autoritza la 
dissolució i liquidació de l’empresa mixta participada per 
l’Institut Valencià de l’Habitatge, SA, Noves Vivendes 
Valencianes, SA. 

- Decret 138/2010, de 17 de setembre pel qual s’autoritza la 
dissolució i liquidació de l’empresa pública de la Generalitat 
Centre d’Oci Món Il·lusió, SL, Unipersonal. 

- Decret 139/2010, de 17 de setembre pel qual s’autoritza la 
dissolució i liquidació de l’empresa pública de la Generalitat 
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Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la 
Comunitat Valenciana, SA, Unipersonal. 

- Decret 202/2010, de 3 de desembre pel qual s’autoritza 
l’extinció, dissolució, liquidació i baixa registral de la fundació 
pública de la Generalitat Fundació Gestió i Eficiència 
Empresarial Fundació de la Comunitat Valenciana 

- Decret 214/2010, de 23 de desembre del Consell pel qual 
s’autoritza la fusió entre la Fundació de la Comunitat 
Valenciana de les Arts Escèniques i la Fundació de la Comunitat 
Valenciana per a la promoció de les Arts Contemporànies, per 
a la creació de la Fundació de la Comunitat Valenciana de les 
Arts. 

- Llei 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat.  

- Ordre 1/2011, de 19 de setembre, de la Conselleria d’Economia, 
Indústria i Comerç per la qual es crea la Comissió Tècnica de Control, 
Planificació i Ordenació del Sector Públic Empresarial. 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de Mesures 
Urgents de Règim Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional. Disposició addicional primera. 

- Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2012. Disposició addicional 14. 

- Acord del Consell de 2 de desembre de 2011 pel qual s’aprova el Pla 
de reestructuració del sector públic fundacional. 

- Decret 28/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual crea la Comissió 
Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de 
racionalització i austeritat en la despesa en l’àmbit de la Generalitat. 

- Decret Llei 7/2012, de 19 d’octubre, del Consell, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat. 

- Llei 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Llei 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2013. Disposició addicional 33. 

- Acord del Consell de 3 d’agost de 2012 pel qual s’aprova el Pla de 
racionalització de Fundacions. 
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- Llei 1/2013, de 21 de maig, de la Generalitat, de Mesures de 
Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i 
Fundacional de la Generalitat. 

- Llei 4/2013, de 27 de novembre, de la Generalitat, de supressió de la 
prestació dels serveis de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic 
de titularitat de la Generalitat, així com de dissolució i liquidació de 
Radiotelevisió Valenciana, SAU. 

- Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat. 
Capítols XI i XXVIII. 

- Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2014. Disposició addicional trenta-unena. 

- Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat.  

- Llei 13/2016, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Decret 176/2016, de 25 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el 
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic.  
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APÈNDIX 2. ENS QUE NO FORMEN PART DE L’ÀMBIT SUBJECTIU DE LA 
FISCALITZACIÓ 

Relació detallada dels ens inscrits en l’inventari de l’Ordre HAP/2105/2012, 
que no formen part de l’àmbit subjectiu de la fiscalització. Situació a 1 de 
gener de 2010. 

Tipus Codi Denominació 

CCAA 17-00-000-B-B-000 Comunitat Autònoma Valenciana 

EP 17-00-000-B-U-009  Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana  

EP 17-00-000-B-U-028  Acadèmia Valenciana de la Llengua  

EP 17-00-000-B-U-033 Comitè d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana 

C 17-00-003-C-C-000 Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 4, 
Àrea de Gestió V3 

C 17-00-004-C-C-000 Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 2, 
Àrea de Gestió C2 

C 17-00-005-C-C-000 Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 3, 
Àrea de Gestió C3/V1 

C 17-03-007-C-C-000 Consorci per al Servei d’Abastiment i Sanejament Aigües Marina Alta 

C 17-03-016-C-C-000 Consorci Provincial per al Servei de Prevenció d’Incendis i Salvament 
d’Alacant 

C 17-03-027-C-C-000 Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 7, 
Àrea de Gestió A2 

C 17-03-028-C-C-000 Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 8, 
Àrea de Gestió A3 

C 17-03-029-C-C-000 Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 6, 
Àrea de Gestió A1 

C 17-03-030-C-C-000 Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 11, 
Àrea de Gestió A6 

C 17-03-031-C-C-000 Consorci per a la Recuperació Econòmica de l’Activitat de la Marina 
Alta (CREAMA) 

C 17-12-001-C-C-000 Consorci per a la Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de la 
Província de Castelló 

C 17-12-011-C-C-000 Consorci Concessionari d’Aigües, Xarxa d’Abastiment de la Plana 

C 17-12-012-C-C-000 Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 1, 
Àrea de Gestió C1 

C 17-12-016-C-C-000 Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars 

C 17-46-001-C-C-000 Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 
de la Província de València  

C 17-46-005-C-C-000 Consorci per a la Restauració, Conservació i Utilització del Monestir 
de Sant Miquel dels Reis 

C 17-46-022-C-C-000 Consorci València 2007 

C 17-46-023-C-C-000 Consorci per al Foment Econòmic del Camp de Morvedre (COFECAM) 

C 17-46-027-C-C-000 Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 5, 
Àrea de Gestió V4 

C 17-46-028-C-C-000 Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 5, 
Àrea de Gestió V5 
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Tipus Codi Denominació 

F 17-00-005-H-H-000 Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Estudi de la Violència-
Centre Reina Sofía 

F 17-00-023-H-H-000 Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis per a la 
Integració Social i Formació d’Immigrants  

F 17-00-028-H-H-000 Fundació Universitària “L’Alcúdia” d’Investigació Arqueològica de la 
Comunitat Valenciana 

F 17-00-031-H-H-000 Fundació Gent per Gent de la Comunitat Valenciana 

F 17-00-033-H-H-000 Col·legi Major Universitari d’Alacant, Fundació de la Comunitat 
Valenciana 

F 17-00-034-H-H-000 Fundació Universitat Jaume I-Empresa 

F 17-00-035-H-H-000 Fundació Universitat Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana 

F 17-00-038-H-H-000 Fundació per al Desenvolupament del Con Sud, Fundació de la 
Comunitat Valenciana 

F 17-00-040-H-H-000 Fundació Cultural de la Comunitat Valenciana Miguel Hernández 

F 17-00-041-H-H-000 Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial de 
Sagunt 

F 17-00-042-H-H-000 Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana 

F 17-03-007-H-H-000 Fundació de la Comunitat Valenciana Institut d’Ecologia Litoral 

F 17-12-005-H-H-000 Fundació de la Comunitat Valenciana Fundació General de la 
Universitat Jaume I 

F 17-12-006-H-H-000 Fundació Germà Colon Doménech de la Comunitat Valenciana 

F 17-12-007-H-H-000 Fundació Càtedra Enric Soler i Godes 

F 17-12-008-H-H-000 Fundació Museu Arxiu de la Taronja 

F 17-46-005-H-H-000 Fundació de la Comunitat Valenciana Marca de Garantia Port de 
València 

F 17-46-010-H-H-000 Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari La Fe de la 
Comunitat Valenciana 

F 17-46-011-H-H-000 F. de la CV per a Investig. en l’H. Gral. Univers. Alacant 

F 17-46-014-H-H-000 Fundació de la Comunitat Valenciana per al Medi Ambient 

F 17-46-017-H-H-000 Fundació per a la Restauració de la Basílica Mare de Déu dels 
Desemparats 

F 17-46-021-H-H-000 Fundació General de la Universitat de València de la Comunitat 
Valenciana 

F 17-46-022-H-H-000 Fundació Lluís Alcanyís de la Comunitat Valenciana 

F 17-46-023-H-H-000 Fundació Universitat-Empresa de València (Consell Social de la UV. 
Estudi General) de la Comunitat Valenciana 

F 17-46-024-H-H-000 Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Investigació Príncep 
Felip 

F 17-46-025-H-H-000 Fundació Servipoli de la Universitat Politècnica de València 

F 17-46-026-H-H-000 Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat Politècnica de la 
Innovació 

F 17-46-027-H-H-000 Fundació CEDAT de la Comunitat Valenciana 

OE 17-00-001-N-N-000 Fira Mostrari Internacional de València 

OE 17-00-002-N-N-000 Institució Firal Alacantina (IFA) 

SSMM 17-00-000-B-P-050 Taller Digital d’Establiment de Textos Literaris i Científics, SA 
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Tipus Codi Denominació 

SSMM 17-00-000-B-P-051 Centre Superior d’Idiomes de la Universitat d’Alacant, SA 

SSMM 17-00-000-B-P-053 Centre d’idiomes de la Universitat de València, SL 

SSMM 17-00-000-B-P-054 L’Àgora Universitària, SL 

SSMM 17-00-000-B-P-063 Tecnologia i Enginyeria de Sistemes i Serveis Avançats de 
Telecomunicacions Societat Anònima en Liquidació 

SSMM 17-00-000-B-P-066 Projectes Universitaris d’Energies Renovables de la Universitat d’Elx 

SSMM 17-00-000-B-P-068 Cedat AG, SL 

SSMM 17-00-000-F-P-008 Institut Valencià Investigacions Econòmiques, SA (IVIE) 

SSMM 17-00-000-F-P-022 Iniciatives i Promocions d’Habitatges Valencians, SL 

SSMM 17-00-000-F-P-023 Tasca Promotora Valenciana d’Habitatge, SL 

SSMM 17-00-000-F-P-024 Horizonte Castelló 3000, SL 

SSMM 17-00-000-F-P-029 Dipòsit Duaner Vall d’Albaida, SA 

SSMM 17-00-000-F-P-030 Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, SL 

SSMM 17-00-000-X-P-014 València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA 

SSMM 17-00-000-X-P-015 Alta Velocitat Alacant Node de Transport, SA 

SSMM 17-00-000-X-P-016 Pla Cabanyal - Canyamelar, SA 

SSMM 17-00-000-X-P-019 Parc Empresarial de Sagunt, SL 

U 17-00-000-B-W-001 Universitat d’Alacant 

U 17-00-000-B-W-002 Universitat Jaume I de Castelló 

U 17-00-000-B-W-003 Universitat Miguel Hernández d’Elx 

U 17-00-000-B-W-004 Universitat Politècnica de València 

U 17-00-000-B-W-005 Universitat de València (Estudi General) 

  TOTAL ENS: 76 
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APÈNDIX 3. ENS DE L’ÀMBIT SUBJECTIU DE LA FISCALITZACIÓ. MOVIMENTS DEL PERÍODE 2010-2016 

Tipus Codi Denominació 
31-12-
2009 

Altes Baixes 
31-12 
2016 

OOAA A 17-00-000-B-V-002  Institut Valencià d’Estadística  1 0 1 0 

OOAA A 17-00-000-B-V-009  Servei Valencià d’Ocupació i Formació  1 0 0 1 

OOAA A 17-00-000-B-V-011  Agència Valenciana de Salut  1 0 1 0 

OOAA A 17-00-000-B-V-013  Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 1 0 0 1 

OOAA A 17-00-000-B-V-014  Tribunal de Defensa de la Competència  1 0 1 0 

OOAA A 17-00-000-B-V-015  Entitat Valenciana per a l’Acció en Salut Pública  1 0 1 0 

OOAA A 17-00-000-B-V-016  Institut Superior d’Ensenyaments Artístics 1 0 0 1 

OO.AA. C 17-00-000-B-L-001  Institut Valencià de la Joventut 1 0 0 1 

OO.AA. C 17-00-000-B-L-002  Institut Valencià d’Investigacions Agràries  1 0 0 1 

OO.AA. C 17-00-000-B-L-004  Institut Cartogràfic Valencià 1 0 0 1 

OO.AA. C 17-00-000-B-L-005  Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària  1 0 0 1 

OO.AA. C 17-00-000-B-L-007  Autoritat de Transport Metropolità de València  0 1 0 1 

EPE 17-00-000-B-I-001  Institut Valencià de Competitivitat Empresarial  0 1 0 1 

EPE 17-00-000-B-I-002  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  0 1 0 1 

EPE 17-00-000-B-I-003  Institut Valencià de Finances  0 1 0 1 

EPE 17-00-000-B-I-004  Entitat d’Infraestructures de la Generalitat  0 1 0 1 

EPE 17-00-000-B-I-005  Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació  0 1 0 1 

EP 17-00-000-B-U-001  Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana 1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-002  Ens Públic Radiotelevisió Valenciana  1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-003  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  1 0 1 0 
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Tipus Codi Denominació 
31-12-
2009 

Altes Baixes 
31-12 
2016 

EP 17-00-000-B-U-004  Teatres de la Generalitat Valenciana  1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-005  Institut Valencià d’Art Modern  1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-006  Institut Valencià de Finances  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-007  Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana  1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-008  Agència Valenciana de Turisme  1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-012  Institut Valencià de l’Audiovisual Ricardo Muñoz Suay  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-013  Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-014  Institut Valencià de la Música  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-017  Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-018  Institut Valencià d’Atenció als Discapacitats 1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-019  Agència Valenciana de l’Energia  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-021  Entitat de Residus de la Comunitat Valenciana  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-022  Agència Valenciana de Seguretat Alimentària  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-023  Centre Superior d’Investigació en Salut Pública  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-024  Consell Valencià de l’Esport  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-025  Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva  1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-026  Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports 1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-027  Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica 1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-029  Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-030  Corporació Pública Empresarial Valenciana  0 1 1 0 

EP 17-00-000-B-U-031  Institut del Paisatge de la Generalitat  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-032 Patronat del Misteri d’Elx 1 0 0 1 
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Tipus Codi Denominació 
31-12-
2009 

Altes Baixes 
31-12 
2016 

C 17-00-002-C-C-000  Consorci Alacant 2008. Volta al món en vela  1 0 0 1 

C 17-03-012-C-C-000  Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana  1 0 0 1 

C 17-12-014-C-C-000  Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 1 0 0 1 

C 17-46-007-C-C-000  Consorci de Gestió del Centre d’Artesania de la Comunitat Valenciana  1 0 0 1 

C 17-46-018-C-C-000  Consorci Hospital General Universitari de València  1 0 0 1 

C 17-46-026-C-C-000 Consorci Espacial Valenciano, Val Space Consortium (VSC) 1 0 0 1 

F 17-00-002-H-H-000  F. Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani 1 0 0 1 

F 17-00-003-H-H-000  F. Servei Valencià d’Ocupació de la Comunitat Valenciana 1 0 0 1 

F 17-00-004-H-H-000  F. Generalitat Valenciana - Iberdrola  1 0 1 0 

F 17-00-006-H-H-000  F. de la Comunitat Valenciana la Llum de las Imatges  1 0 0 1 

F 17-00-007-H-H-000  F. Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana  1 0 1 0 

F 17-00-008-H-H-000  F. de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de Riscos Laborals  1 0 1 0 

F 17-00-009-H-H-000  F. de la Comunitat Valenciana Invest. Biomèdica, Doc. i Coop. Intern. H. Clínic 1 0 0 1 

F 17-00-010-H-H-000  F. de la Comunitat Valenciana Ciutat de las Arts Escèniques  1 0 1 0 

F 17-00-011-H-H-000  F. Mediambiental de la Comunitat Valenciana Buseo  1 0 1 0 

F 17-00-012-H-H-000  F. de la Comunitat Valenciana - Regió Europea  1 0 0 1 

F 17-00-013-H-H-000  F. de la Comunitat Valenciana per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte  1 0 0 1 

F 17-00-014-H-H-000  F. de la Comunitat Valenciana Aigua i Progrés 1 0 1 0 

F 17-00-015-H-H-000  F. de Drets Humans de la Comunitat Valenciana  1 0 1 0 

F 17-00-016-H-H-000  F. de la Comunitat Valenciana Estudi, Prevenció i Assistència Drogodependències  1 0 1 0 

F 17-00-017-H-H-000  F. Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la Comunitat Valenciana  1 0 0 1 

F 17-00-019-H-H-000  F. de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària  1 0 0 1 
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Tipus Codi Denominació 
31-12-
2009 

Altes Baixes 
31-12 
2016 

F 17-00-020-H-H-000  F. de la Comunitat Valenciana Palau de les Arts  1 0 0 1 

F 17-00-021-H-H-000  F. de C. V.  Investig. Biomèdica, Doc.  Coop. Intern. H. Elx 1 0 1 0 

F 17-00-022-H-H-000  F. de la Comunitat Valenciana Foment d’Estudis Superiores 1 0 0 1 

F 17-00-024-H-H-000  F. de la C. V. Discriminació i Maltractaments Tolerància Zero  1 0 1 0 

F 17-00-026-H-H-000  F. de la C. V. per a la Investig. en l’H. Univ. Dr. Peset de València  1 0 1 0 

F 17-00-030-H-H-000  F. per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana 1 0 0 1 

F 17-00-036-H-H-000 Fundació Centro de Estudis Ciudad de la Llum de la C. V. 1 0 0 1 

F 17-00-037-H-H-000  F. de la C. V. de les Arts  0 1 0 1 

F 17-00-039-H-H-000  Fundació d’Estudis Borsaris i Financers de C. V. 1 0 1 0 

F 17-12-003-H-H-000  F. de la C. V. Costa Azahar Festivals  1 0 1 0 

F 17-12-004-H-H-000 Fundació Isonomia 1 0 0 1 

F 17-46-006-H-H-000  F. de la C. V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies  1 0 1 0 

F 17-46-007-H-H-000  F. de la C. V. per a la Investigació Audiovisual  1 0 1 0 

F 17-46-008-H-H-000  F. Valenciana de la Qualitat  1 0 1 0 

F 17-46-009-H-H-000  F. de la C. V. Ciutat de les Arts i les Ciències  1 0 1 0 

F 17-46-011-H-H-000 F de la CV per a Investigació HGU Alacant 1 0 1 0 

F 17-46-012-H-H-000  F. de la C. V. para la Qualitat de l’Educació 1 0 1 0 

F 17-46-013-H-H-000  F. per al Desenvolupament i la Innovació de la C. V.  1 0 0 1 

F 17-46-015-H-H-000  F. de la C. V. Jaume II El Just  1 0 0 1 

F 17-46-016-H-H-000  Gestió i Eficiència Empresarial, F. de la C. V.  1 0 1 0 

F 17-46-018-H-H-000  F. Pro Esport de la C. V.  1 0 1 0 

F 17-46-019-H-H-000  Foment del Cooperativisme, F. de la C. V.  1 0 1 0 



Fiscalització sobre la reestructuració del sector públic autonòmic de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2010-2016 
 

48 

Tipus Codi Denominació 
31-12-
2009 

Altes Baixes 
31-12 
2016 

SSMM 17-00-000-B-P-001  Institut Valencià de Habitatge, SA 1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-003 Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA 1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-004 Televisió Autonòmica Valenciana, SA 1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-005  Ràdio Autonomia Valenciana, SA. 1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-011  Valenciana Aprofitament Energètic de Residus, SA  1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-012  Institut Valencià de la Exportació, SA 1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-013  Ciudad de las Arts i de les Ciències, SA 1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-015  Societat Projectes Temàtics C. V., SA  1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-016  Projecte Cultural de Castelló, SA 1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-018  Residus Industrials Fusta i Afins, SA 1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-019  Reciclatge Residus La Marina Alta, SA 1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-020  Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-021  Construccions i Infraestructures Educatives G. V., SA 1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-023  Institut Acreditació i Avaluació Pràctiques Sanitàries, SA 1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-024  Aeroport de Castelló, SL 1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-025  Ciutat de la Llum, SA 1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-026  Reciclatges i Compostatge Piedra Negra, SA 1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-027  Sòl i Habitatges Valencians, SA 1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-028  Sòl i Habitatges del Mediterrani, SA  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-029  Nous Habitatges Valencians, SA 1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-030  Centre d’Oci Món Il·lusió, SLU 1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-031  Comunitat Valenciana d’Inversions, SA  1 0 1 0 
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Tipus Codi Denominació 
31-12-
2009 

Altes Baixes 
31-12 
2016 

SSMM 17-00-000-B-P-032  Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional C. V., SA  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-043  Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA 1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-052  Ivex USA Inc  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-065  Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, SL 1 0 1 0 

    TOTAL ENS 104 8 59 53 
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APÈNDIX 4. FUNCIONS DE LES ENTITATS EXTINGIDES 

Tipus Denominació Finalitat/Funcions CNAE 
Entitat que assumeix 

funcions 

Procediment 
assumpció/destinació 

funcions 

OOAA Inst. Valencià d’Estadística  Gestió del sistema estadístic global de la C.V. Estudi de 
mercat i realització d’enquestes d’opinió pública 

M7320 Conselleria Economia, 
Indústria i Comerç 

AD Adm. 

OOAA  Agència Valenciana de Salut  Gestió i administració del sistema valencià de salut i de la 
prestació sanitària de la Comunitat Valenciana.  

Q86 Conselleria de Sanitat AD Adm. 

OOAA Tribunal de Defensa de la 
Competència  

Preservar el funcionament competitiu dels mercats 
autonòmics i garantir l’existència d’una competència 
efectiva en aquests.  

O8413 Conselleria Economia, 
Indústria i Comerç 

AD Adm. 

OOAA Entitat Valenciana per a l’Acció 
en Salut Pública  

Donar una resposta eficient a les necessitats de salut 
pública de la població. 

O8430 Conselleria de Sanitat AD Adm. 

EP Institut Valencià de 
l’Audiovisual Ricardo Muñoz 
Suay  

Adquisició, conservació, restauració, estudi i difusió del 
patrimoni audiovisual valencià. 

J59 CulturArts Absorció 

EP Inst. Valencià Conservació i 
Restauració Béns Culturals  

Protecció, difusió, conservació i restauració de béns 
culturals del patrimoni cultural valencià.  

R9103 CulturArts Absorció 

EP Inst. Valencià de la Música  Planificació, execució i coordinació de la política musical 
de la Generalitat.  

R900 CulturArts Absorció 

EP Agència Valenciana de Mobilitat 
Metropolitana  

Fer efectiva la cooperació de la Generalitat amb la resta 
d’administracions públiques en els serveis de transport 
públic regular de viatgers i en serveis de taxi.  

H493 Conselleria 
d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient 

AD Adm. 

EP Agència Valenciana de l’Energia  Desenvolupament d’actuacions en la política energètica en 
la Comunitat Valenciana  

O8413 IVACE Absorció 
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Tipus Denominació Finalitat/Funcions CNAE 
Entitat que assumeix 

funcions 

Procediment 
assumpció/destinació 

funcions 

EP Entitat de Residus de la C. V.  Gestió dels residus i altres funcions en matèria de medi 
ambient. 

A0240 Conselleria 
d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient 

AD Adm. 

EP Agència Valenciana de 
Seguretat Alimentària  

Prestar un alt nivell de seguretat alimentària. Agricultura, 
ramaderia, silvicultura i pesca. 

A Conselleria de Sanitat AD Adm. 

EP Centre Superior d’Investigació 
en Salut Pública  

Execució de la política de la Conselleria de Sanitat en 
relació amb la investigació en salut pública. 

M721 Conselleria de Sanitat/ 
FISABIO 

AD Adm. 

EP Consell Valencià de l’Esport  Foment de l’activitat esportiva.  R9319 Conselleria de Turisme, 
Cultura i Esport 

AD Adm. 

EP Agència de Tecnologia i 
Certificació Electrònica  

Prestació de serveis de certificació electrònica de la 
Comunitat Valenciana. 

J6399 Institut Valencià de 
Finances 

Absorció 

EP Corporació Pública Empresarial 
Valenciana  

Coordinació i control del sector públic empresarial 
valencià.  

N/C Conselleria d’Economia, 
Indústria i Ocupació 

AD Adm. 

EP Institut del Paisatge de la 
Generalitat  

Definir i executar les polítiques de paisatge a la Comunitat 
Valenciana. 

N/C Conselleria 
d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient 

AD Adm. 

F F. Generalitat Valenciana -
Iberdrola  

Destinar els rendiments de les fiances dels clients 
d’Iberdrola a fins socials.  

N8299 IVACE Absorció 

F F. Oftalmològica del Mediterrani 
de la C.V. 

Prestació assistència oftalmològica en general i fomentar 
Investigació científica. 

Q8690 FISABIO Fusió per absorció 

F F. de la C.V. per a la Prevenció 
de Riscos Laborals 

Promoure millora condicions seguretat i salut en el treball. M749 INVASSAT / Conselleria 
d’Educació, Formació i 
Ocupació 

AD Adm. 
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Tipus Denominació Finalitat/Funcions CNAE 
Entitat que assumeix 

funcions 

Procediment 
assumpció/destinació 

funcions 

F F. de la C. V. Ciutat de las Arts 
Escèniques 

Producció de representacions teatrals, musicals, dansa i 
qualsevol espectacle d’arts escèniques. 

R9001 F. de la CV de las Artes Fusió 

F F. Mediambiental de la 
Comunitat Valenciana Buseo 

Promoció embassament de Buseo i entorn mediambiental.  Conselleria 
d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient 

AD Adm. 

F F. de la C.V. Aigua i Progrés  Potenciar el desenvolupament d’ús racional i solidari dels 
recursos relatius a l’aigua. 

N/C Conselleria 
d’Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua 

AD Adm. 

F F. de Drets Humans de la C. V.  Defensa i Promoció per tot el món dels Drets Humans i 
altres activitats de serveis socials. 

Q8899 N/A Extinció per liquidació 

F F. de la C.V. per a l’Estudi, 
Prevenció i Assist. 
Drogodependències  

Afavorir la millora en l’atenció i prevenció de les 
drogodependències. 

N/C Conselleria de Sanitat AD Adm. 

F F. de la C.V. Investig. Biomèdica, 
Docència i Coop. Intern. H. Elx 

Promoure investigació i docència postgraduats Hospital 
d’Elx. 

Q8690 FISABIO Fusió per absorció 

F F. de la C.V. Discriminació i 
Maltractaments Tolerància zero  

Activitats sanitàries i de serveis socials. Q8899 FAVIDE Fusió 

F F. de la C.V. per a la Investig. en 
l’H. Univ. Dr. Peset de València  

Impulsar, promoure i afavorir la investigació científica i 
tècnica en l’Hospital Univ. Dr. Peset de València. 

Q8690 FISABIO Fusió 

F F. d’Estudis Borsaris i Financers 
de Comunitat Valenciana  

Promoció d’investigació i estudis en el mercat borsari i 
financer, en especial el de la Comunitat Valenciana. 

K64 N/A Desvinculació 

F F. de la C. V. Costa Azahar 
Festivals 

Promoc., divulgac., foment, estímul i suport i 
desenvolupament de la cultura, música, art i oci. 

N/C N/A Extinció per liquidació 
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Tipus Denominació Finalitat/Funcions CNAE 
Entitat que assumeix 

funcions 

Procediment 
assumpció/destinació 

funcions 

F F. de la C. V. per a la Promoció 
de les Arts Contemporànies  

Promoure, Impulsar i Fomentar la investigació, formació i 
exhibició de les arts.  

R900 F. de la CV de les Arts Fusió per absorció 

F F. de la C. V. per a la 
Investigació Audiovisual  

Difusió de la cultura audiovisual, promoció investigació 
sobre mitjans audiovisuals i formació de professionals. 

J59 Institut Valencià de 
l’Audiovisual Ricardo 
Muñoz Suay  

Absorció 

F F. Valenciana de la Qualitat Foment de l’economia des de la gestió de la qualitat. N/C N/A Extinció per liquidació 

F F. de la C. V. Ciutat de les Arts i 
les Ciències  

Divulgació, suport i desenvolupament de la ciència i la 
tecnologia i les activitats a realitzar pel Museu de les 
Ciències de València.  

R9102 CulturArts Absorció 

F F. de la CV per a Investigació 
HGU Alacant 

Fomentar la investigació biomèdica M749 FISABIO Fusió per absorció 

F F. de la C. V. per a la Qualitat de 
l’Educació  

Impulsar la millora de la qualitat educativa a la Comunitat 
Valenciana. 

P85 Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva 

Absorció 

F Gestió i Eficiència Empresarial, 
F. de la C. V.  

Aportar coneixement i experiència a les petites i mitjanes 
empreses de la C. V.  

O8413 Conselleria d’Economia, 
Indústria i Ocupació 

AD Adm. 

F F. Pro Esport de la C.V.  Desenvolupar i impulsar el moviment olímpic i paralímpic 
en la C. V.  

R93 Conselleria de Turisme, 
Cultura i Esport 

AD Adm. 

F Foment del Cooperativisme, F. 
de la C. V.  

Foment i difusió del cooperativisme i activitats 
relacionades.  

M74 Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació 

AD Adm. 

SSMM Inst. Valencià d’Habitatge, SA Rehabilitació i promoció d’Habitatges, i totes les activitats 
complementàries que siguen necessàries per a fer-ho. 

F4110 
F412 

EIGE Absorció 

SSMM Seguretat i Promoció Industrial 
Valenciana, SA 

 M711 
O8413 

IVACE - EIGE Absorció 
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Tipus Denominació Finalitat/Funcions CNAE 
Entitat que assumeix 

funcions 

Procediment 
assumpció/destinació 

funcions 

SSMM Radio Autonomia Valenciana, 
SA 

Producció, transmissió de sons mitjançant emissions 
radioelèctriques a través d’ones amb fins culturals, 
educatius.  

J6020 Radiotelevisió 
Valenciana, SAU 

Absorció 

SSMM Institut Valencià de 
l’Exportació, SA 

Realització de serveis i activitats per a promoció econòmica 
en l’exterior. 

M7022 
O8413 
O8421 

IVACE Absorció 

SSMM Projecte Cultural de Castelló, SA Promoció, organització i gestió d’activitats per a la posada 
en funcionament del projecte denominat “Projecte Cultural 
de Castelló.  

R CulturArts Absorció 

SSMM Residus Ind. Fusta i Afins, SA  Gestió de residus industrials. E383 N/A Desvinculació 

SSMM Inst. Acreditació i Avaluació 
Pràctiques Sanitàries, SA  

Acreditació dels centres i serveis de salut en general, 
avaluació de les pràctiques sanitàries, desenvolupament 
d’investigació i activitats formatives, etc. 

Q8690 Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva 

Absorció 

SSMM Reciclatges i Compostatge 
Piedra Negra, SA 

La realització d’activitats relacionades amb la conservació 
idònia del medi ambient.  

E3600 
E38 
E3900 

N/A Desvinculació 

SSMM Sòl i Vivendes Valencianes, SA  Promoció immobiliària. F4110 N/A Extinció per liquidació 

SSMM Sòl i Vivendes del Mediterrani, 
SA 

Promoció immobiliària. F4110 N/A Extinció per liquidació 

SSMM Nous Habitatges Valencians, SA Promoció immobiliària. Construcció d’edificis. F4110 
F412 

N/A Extinció per liquidació 

SSMM Centre d’Oci Món Il·lusió, SLU Promoció i posada en funcionament projecte del Centre 
d’Oci Món Il·lusió.  

R932 SPTCV Extinció per liquidació 
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Tipus Denominació Finalitat/Funcions CNAE 
Entitat que assumeix 

funcions 

Procediment 
assumpció/destinació 

funcions 

SSMM Comunitat Valenciana 
d’Inversions, SA 

Fomentar implantació de noves empreses i ajudar al 
desenvolupament i la consolidació de les existents. 

M702 Institut Valencià de 
l’Exportació, SA  

Extinció per liquidació 

SSMM Sdad. Gestora per a la imatge 
Estratègica i Promocional de la 
C. V., SA  

Coordinar i exercir direcció estratègica sobre accions de 
promoció, difusió de la imatge de la C. V. per a potenciar el 
coneixement d’aquesta. 

M7021 SPTCV Extinció por liquidació 

SSMM Agència Valenciana de 
Prestacions Socials, SA 

Gestió i prestació de serveis sociosanitaris. Q Institut Valencià d’Acció 
Social 

Absorció 

SSMM Ivex USA Inc  Realització de serveis i activitats per a promoció 
econòmica.  

M7022 
O8413 
O8421 

IVACE Absorció 

SSMM Desenvolupaments Urbans per 
a Habitatges Protegits, SL 

Activitats urbanístiques i promoció immobiliària. F4110 N/A Extinció por liquidació 
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APÈNDIX 5. EFECTES ECONÒMICS I DE PERSONAL (DADES NO AUDITADES) 

(Les xifres dels estalvis estan en milers d’euros) 

a) Baixes efectives d’ens de l’àmbit subjectiu de la fiscalització 

Tipus Codi Denominació 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

estalvis 
Baixes de 
personal 

OOAA 17-00-000-B-V-002  Institut Valencià d’Estadística  0 24 0 0 0 0 24 4 

OOAA 17-00-000-B-V-011  Agència Valenciana de Salut  0 0 0 0 0 0 0 0 

OOAA 17-00-000-B-V-014  Tribunal de Defensa de la Competència  0 97 0 0 0 0 97 3 

OOAA 17-00-000-B-V-015  Entitat Valenciana per a l’Acció en Salut Pública  0 0 0 0 0 0 0 0 

EP 17-00-000-B-U-012  Institut Valencià de l’Audiovisual Ricardo Muñoz Suay  2.759 3.331 0 0 0 0 6.090 0 

EP 17-00-000-B-U-013  Inst. Valencià Conservació i Restauració Béns Culturals  188 118 0 0 0 0 306 0 

EP 17-00-000-B-U-014  Institut Valencià de la Música  502 1.078 0 0 0 0 1.580 0 

EP 17-00-000-B-U-017  Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana (AVM) -1.636 2.378 15.007 0 0 0 15.749 25 

EP 17-00-000-B-U-019  Agència Valenciana de l’Energia (AVEN)  5.735 5.986 0 0 0 0 11.721 5 

EP 17-00-000-B-U-021  Entitat de Residus de la C. V.  0 0 0 0 0 0 0 0 

EP 17-00-000-B-U-022  Agència Valenciana de Seguretat Alimentària  0 0 0 0 0 0 0 0 

EP 17-00-000-B-U-023  Centre Superior d’Investigació en Salut Pública  0 0 0 0 0 0 0 0 

EP 17-00-000-B-U-024  Consell Valencià de l’Esport  -7.709 19.667 28.581 0 0 0 40.539 87 

EP 17-00-000-B-U-027  Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica 875 270 21 528 0 0 1.694 0 

EP 17-00-000-B-U-030  Corporació Pública Empresarial Valenciana  0 -456 -29 35 0 0 -450 0 

EP 17-00-000-B-U-031  Institut del Paisatge de la Generalitat  0 0 0 0 0 0 0 0 

F 17-00-004-H-H-000  F. Generalitat Valenciana - Iberdrola  0 0 0 0 0 0 0 1 

F 17-00-007-H-H-000  F. Oftalmològica del Mediterrani de la C. V.  0 0 0 0 0 0 0 34 

F 17-00-008-H-H-000  F. de la C. V. per a la Prevenció de Riscos Laborals  0 0 0 0 0 0 0 8 

F 17-00-010-H-H-000  F. de la C. V. Ciutat de les Arts Escèniques  0 460 0 0 0 0 460 3 
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Tipus Codi Denominació 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

estalvis 
Baixes de 
personal 

F 17-00-011-H-H-000  F. Mediambiental de la Comunitat Valenciana Buseo  0 30 0 0 0 0 30 1 

F 17-00-014-H-H-000  F. de la C. V. Aigua i Progrés  0 0 0 0 0 0 0 9 

F 17-00-015-H-H-000  F. de Drets Humans de la C. V.  450 0 0 0 0 0 450 8 

F 17-00-016-H-H-000  F. de la C. V.  Estudi, Prevenció i Assist. Drogodependències  0 0 0 0 0 0 0 13 

F 17-00-021-H-H-000  F. de la C. V. Investig. Biomèdica, Docència i Coop. Intern. H. Elx  0 0 0 0 0 0 0 13 

F 17-00-024-H-H-000  F. de la C. V. Discriminació i Maltractaments Tolerància Zero  221 0 0 0 0 0 221 0 

F 17-00-026-H-H-000  F. de la C. V. per a la Investig. en l’H. Univ. Dr. Peset de València  0 0 0 0 0 0 0 27 

F 17-00-039-H-H-000  Fundació d’Estudis Borsaris i Financers de la C. V. 0 0 0 0 0 0 0 6 

F 17-12-003-H-H-000  F. de la C. V. Costa Azahar Festivals  0 0 0 0 0 0 0 0 

F 17-46-006-H-H-000  F. de la C. V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies  0 460 0 0 0 0 460 1 

F 17-46-007-H-H-000  F. de la C. V. per a la Investigació Audiovisual  240 0 0 0 0 0 240 3 

F 17-46-008-H-H-000  F. Valenciana de la Qualitat  0 406 0 0 0 0 406 7 

F 17-46-009-H-H-000  F. de la C. V. Ciutat de les Arts i les Ciències  0 80 -4.379 5.116 0 0 817 13 

F 17-46-011-H-H-000 F. de la CV per a Investigació HGU Alacant 0 0 0 0 0 0 0 10 

F 17-46-012-H-H-000  F. de la C. V. per a la Qualitat de l’Educació  0 327 0 0 0 0 327 6 

F 17-46-016-H-H-000  Gestió i Eficiència Empresarial, F. de la C. V.  138 0 0 0 0 0 138 2 

F 17-46-018-H-H-000  F. Pro Esport de la C. V.  0 0 0 0 0 0 0 1 

F 17-46-019-H-H-000  Foment del Cooperativisme, F. de la C. V.  0 0 0 0 0 0 0 3 

SSMM 17-00-000-B-P-001  Institut Valencià de l’Habitatge, SA 15.178 3.289 0 0 0 0 18.467 200 

SSMM 17-00-000-B-P-003 Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA -4.976 8.070 0 0 0 0 3.094 18 

SSMM 17-00-000-B-P-005  Ràdio Autonomia Valenciana, SA 0 1.943 0 0 0 0 1.943 0 

SSMM 17-00-000-B-P-012  Institut Valencià de l’Exportació, SA 0 5.164 0 0 0 0 5.164 30 

SSMM 17-00-000-B-P-016  Projecte Cultural de Castelló, SA  922 1.261 0 0 0 0 2.183 0 

SSMM 17-00-000-B-P-018  Residus Ind. Fusta i Afins, SA (RIMASA)  -325 1.363 0 0 0 0 1.038 0 
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Tipus Codi Denominació 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

estalvis 
Baixes de 
personal 

SSMM 17-00-000-B-P-023  Inst. Acredit. i Avaluació Pràctiques Sanitàries, SA 0 0 0 0 0 0 0 6 

SSMM 17-00-000-B-P-026  Reciclatges i Compostatge Piedra Negra, SA 0 0 479 0 0 0 479 0 

SSMM 17-00-000-B-P-027  Sòl i Habitatges Valencians, SA 442 0 0 0 0 0 442 0 

SSMM 17-00-000-B-P-028  Sòl i Habitatges del Mediterrani, SA 483 0 0 0 0 0 483 0 

SSMM 17-00-000-B-P-029  Nous Habitatges Valencians, SA 2 2 0 0 0 0 4 0 

SSMM 17-00-000-B-P-030  Centre d’Oci Món Il·lusió, SLU 100 0 0 0 0 0 100 0 

SSMM 17-00-000-B-P-031  Comunitat Valenciana d’Inversions, SA  4.399 0 0 0 0 0 4.399 14 

SSMM 17-00-000-B-P-032  Stat. Gestora Imatge Estratègica i Promocional de la C. V., SA  3.610 0 0 0 0 0 3.610 7 

SSMM 17-00-000-B-P-043  Agència Valenciana de Prestacions Socials, SA  857 1.000 0 0 0 0 1.856 132 

SSMM 17-00-000-B-P-052  Ivex USA Inc  0 0 0 0 0 0 0 0 

SSMM 17-00-000-B-P-065  Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, SL 0 0 0 0 0 0 0 0 

    TOTAL BAIXES EFECTIVES 22.452 56.349 39.680 5.679 0 0 124.160 700 

b)  Entitats en fase avançada d’extinció 

Tipus Codi Denominació 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

estalvis 
Baixes de 
personal 

EP 17-00-000-B-U-002  Ens Públic Radiotelevisió Valenciana 0 360 20.775 11.204 8.406 9 40.754 0 

F 17-00-003-H-H-000 F. Servei Valencià d’Ocupació de la C. V. 0 0 0 0 0 0 0 74 

F 17-00-006-H-H-000 F. de la C. V. la Llum de les Imatges 0 5.277 -2.078 1.372 3.415 0 7.986 34 

F 17-00-036-H-H-000 F. Centre d’Estudis Ciutat de la Llum de la C. V.  0 0 0 0 0 0 0 17 

F 17-00-037-H-H-000  F. de la C. V. de les Arts  0 0 1.154 0 0 0 1.154 4 

SSMM 17-00-000-B-P-004 Radiotelevisió Valenciana, SAU en liquidació  0 45.399 58.516 27.228 88.185 -2.406 216.922 1.584 

    TOTAL ENS EN FASE AVANÇADA D’EXTINCIÓ 0 51.036 78.368 39.805 100.006 -2.397 266.817 1.713 
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c)  Entitats amb compromís d’extinció 

Tipus Codi Denominació 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

estalvis 
Baixes 

personal 
F 17-00-017-H-H-000 F. Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la C. V. 0 0 0 0 0 -798 -798 23 

SSMM 17-00-000-B-P-015 Societat Projectes Temàtics Comunitat Valenciana, SA  -11.376 35.441 25.411 11.288 -3.304 -556 56.904 17 

SSMM 17-00-000-B-P-021 Construccions i Infraestructures Educatives G. V. SA  91.749 70.184 74.382 39.085 -21.480 6.126 260.047 61 

    TOTAL ENS AMB COMPROMÍS D’EXTINCIÓ 80.373 105.625 99.793 50.373 -24.784 4.772 316.153 101 

d)  Altres entitats incloses per l’MHFP no integrants de l’àmbit subjectiu  

Tipus Codi Denominació 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 
estalvi 

Baixes de 
personal 

F 17-46-005-H-H-000 F. de la C. V. Marca de Garantia Port de València 392 0 0 0 0 0 392 5 

    TOTAL ALTRES ENS 392 0 0 0 0 0 392 5 

 



Fiscalització sobre la reestructuració del sector públic autonòmic de la Comunitat Valenciana. 
Exercicis 2010-2016 
 

60 

TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, prèviament al tràmit d'al·legacions i d'acord amb el 
que preveu la secció 1220 del Manual de fiscalització d'aquesta Sindicatura, 
les conclusions, recomanacions i incidències provisionals incloses en el 
projecte de l'Informe de fiscalització s’han comentat amb els gestors en la 
fase d’execució del treball de camp. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes pel qual es va tenir 
coneixement de l'esborrany de l’Informe de fiscalització sobre la 
reestructuració del sector públic de la Comunitat Valenciana, exercicis 
2010-2016, aquest va ser tramés als comptedants perquè, en el termini 
concedit, en formularen al·legacions. 

Dins del termini concedit, els comptedants han formulat les al·legacions 
que han considerat pertinents. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és 
necessari assenyalar el següent: 

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

2) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de 
l'Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com els informes motivats que 
s'han emés sobre les dites al·legacions –els quals ha servit d’antecedent 
perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els 
annexos I i II d’aquest Informe 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 55.1.h) del seu Reglament i, en 
compliment del Programa Anual d’Actuació de 2017 d’aquesta Institució, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 4 de juny de 
2018, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 4 de juny de 2018 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Al·legacions dels comptedants 

 











 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’EXTINCIÓ D’ENTITATS DEPENDENTS 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA 
REESTRUCTURACIÓ DEL SEU SECTOR PÚBLIC. EXERCICIS 2010-2016 

 

INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT 

Primera al·legació 

Apartat 7.2 de l’esborrany de l’Informe, lletra c), pàgina 20 

Comentaris: 

L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe: 

Es canvien els quadres de l’Informe per a mostrar una baixa més i 
s’ajusten els comentaris afectats per aquesta circumstància. 

DIRECCIÓ GENERAL DEL SECTOR PÚBLIC, MODEL ECONÒMIC I PATRIMONI 

Primera al·legació 

Apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6, paràgraf a) 

Comentaris: 

L’al·legació confirma que no hi ha aprovat com a tal un Pla de 
racionalització de l’estructura del sector públic valencià, sinó que aquest 
està constituït pel Decret Llei 7/2012, tal com s’expressa en el preàmbul de 
la dita norma. Aquesta circumstància ja es comenta en el paràgraf b) de 
l’apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe, si bé cal modificar el paràgraf a). 

Conseqüències en l’Informe: 

En el paràgraf a) de l’apartat 4.1, se substitueix l’última frase per la 
següent: 

La Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni ha informat que 
el Consell no va aprovar un pla de racionalització com a tal, sinó que aquest està 
constituït pel Decret Llei 7/2012 que es comenta en el paràgraf b) següent. 
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Segona al·legació 

Apartat 4.1 b) de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, paràgraf 2n 

Comentaris: 

L’al·legació detalla la documentació que la Direcció General del Sector 
Públic, Model Econòmic i Patrimoni ha aportat a la Sindicatura. Aquesta 
informació no representa cap novetat, ja que es comenta en els apartats 
corresponents de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica. 

Tercera al·legació 

Apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, paràgrafs c) i d) 

Comentaris: 

L’al·legació confirma que no s’ha pogut disposar dels acords del Consell 
que es detallen en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica. 

Quarta al·legació 

Apartat 5.1 b) de l’esborrany de l’Informe, pàgines 10-11, paràgraf 1r 

Comentaris: 

L’al·legació confirma el contingut de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica. 
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