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1. OBJECTIUS  

Conformement amb la Llei de las Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar incloure en 
el Programa Anual d’Actuació de 2011, completar el treball a què es referia l’informe 
emés en 2010 sobre el cens del sector públic local valencià. 

En les conclusions d’aquest informe s’assenyalava que en els pròxims exercicis s’havia 
de completar la informació sobre aquells ens participats majoritàriament per les entitats 
locals valencianes, a fi de registrar-los en la plataforma de rendició de comptes. 

La necessitat d’elaborar unes instruccions que determinaren el termini i el format en què 
els ens participats majoritàriament per les entitats locals valencianes han de presentar els 
seus comptes va ser una altra de les conclusions de l’informe emés en 2010, a fi de 
suplir la llacuna existent en la regulació del contingut del Compte General de les entitats 
locals. 

Per tant, aquest treball ha tingut els següents objectius: 

- Obtenir i complementar la informació sobre aquells ens participats per les 
entitats locals valencianes a fi de registrar-los en la plataforma de rendició de 
comptes. 

- L’elaboració d’unes instruccions que determinen el termini i format per tal que 
els ens participats majoritàriament per les entitats locals valencianes presenten 
els seus comptes a través de la plataforma de rendició de comptes. 
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2. ABAST I PROCEDIMENTS DEL TREBALL 

S’ha elaborat un esborrany d’instrucció per a regular la forma i termini de la rendició de 
comptes dels ens participats majoritàriament per les entitats locals valencianes, els 
comptes dels quals no formen part del Compte General. En la instrucció es preveu 
l’àmbit subjectiu, la forma de presentació i termini dels comptes i els criteris de 
determinació de la seua pertinença o no al sector públic local valencià. 

Durant el primer semestre de 2011 s’ha requerit a les fundacions, associacions i 
societats mercantils valencianes, que en principi podien formar part del sector públic 
local valencià, per tal que aportaren determinada informació a fi de determinar la seua 
inclusió o no en aquest sentor públic. 
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3. RÈGIM JURÍDIC 

Per al present treball s’ha considerat, entre altres, la següent legislació: 

- Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació. 

- Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, modificada per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, modificada per 
la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del 
Govern Local. 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions 

- Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes i les seues successives modificacions (d’ara endavant Llei de 
Sindicatura de Comptes. 

- Llei de la Generalitat 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. 

- Llei de la Generalitat Valenciana 8/1998, de 23 de juny, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana (d’ara endavant Llei de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana). 

- Llei de la Generalitat Valenciana14/2008, de 18 de novembre, d’Associacions de 
la Comunitat Valenciana. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (d’ara endavant Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals o TRLRHL). 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4040/2004, de 23 de novembre, que 
aprova la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de novembre, que 
aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4042/2004, de 23 de novembre, que 
aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local. 

- Instrucció aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes, en sessió 
celebrada el 5 de juliol de 2010, que actualitza i regula el format del Compte 
General de les entitats locals en suport informàtic i el procediment telemàtic per 
a la rendició de comptes. 

  



Informe complementari sobre els ens participats per les entitats locals valencianes 

- 6 - 

4. CONCLUSIONS GENERALS 

Conformement amb els objectius assenyalats en l’apartat 1 i amb l’enfocament descrit 
en l’apartat 2, les conclusions més significatives són les següents: 

a) La Sindicatura de Comptes instarà els òrgans de control extern de l’Estat que 
participen en la plataforma de rendició de comptes de les entitats locals perquè la 
dita plataforma possibilite la rendició de comptes dels ens participats 
majoritàriament per les entitats locals. Aquest procés condiciona l’aprovació de 
la instrucció per a regular la forma i el termini de la rendició de comptes dels ens 
participats majoritàriament per les entitats locals valencianes, els comptes dels 
quals no formen part del Compte General. 

b) D’acord amb la informació obtinguda, el detall de la qual s’especifica en els 
apartats 5, 6 i 7 d’aquest Informe, un total de 18 ens (10 fundacions, 4 societats 
mercantils, 3 associacions i 1 consorci) formen part del sector públic local, sense 
que estiguen censats com a tals en la plataforma de rendició de comptes i sense 
haver retut els seus comptes al marge d’aquesta plataforma. Aquestes entitats 
seran registrades en la plataforma de rendició de comptes a fi de ser censades 
com a ens integrants del sector públic local. 

c) A més a més, una vegada completada la informació necessària es registraran en 
la plataforma de rendició de comptes aquells ens que o bé pertanyen al sector 
públic local valencià o són participats d’alguna manera per entitats que 
pertanyen a aquest sector. De la mateixa manera se censarà qualsevol tipus d’ens 
que en un futur se’n tinga coneixement que forma part d’aquest sector públic. 
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5. FUNDACIONS 

Les actuacions realitzades han consistit a obtenir informació sobre un total de 126 
fundacions a fi de determinar la seua pertinença o no al sector públic local valencià, 
cosa que ha permés efectuar-ne una classificació d’acord amb els criteris que 
s’expliquen posteriorment. 

La informació ha sigut obtinguda a través del Registre de Fundacions, l’inventari d’ens 
del Ministeri d’Economia i Hisenda i del Banc d’Espanya. 

El quadre següent mostra el detall d’aquelles fundacions que d’acord amb la informació 
obtinguda s’ha comprovat que pertanyen al sector públic local valencià. 

 

Fundacions Municipi Província 1 2 3 4 5 6 Tota
l 

1 Fundació Càtedra Soler i Godes Castelló Castelló        

2 Fundació Museu del Taulell "Manolo Safont" Onda Castelló        

3 Fund. per a la Innovació Urbana i Econ. del Coneix. València València        

4 Fundació CV Observatori Canvi Climàtic (*) València València X X X X X X 6 

5 Fundació CV per a Promoció Alboraia Alboraia València        

6 Fundació Museu Tèxtil CV Ontinyent València     X  1 

7 Fundació Policia Local València València València     X  1 

8 Fundació CV “La Raboseta” (***) Llucena Castelló        

9 Fundació Asil Hospital la Nostra Sra. de la Pau (***) El Villar  València  X   X  2 

10 Fundació Vicent Andrés Estellés (**) Burjassot València X X   X  3 

11 Fundació M. per als Nostres Majors Vila d’Altea (**) Altea Alacant  X     1 

12 Fundació “Proyecto Hombre” Alacant Alacant        
 
Documentació no acreditada: 

(1) Dotació fundacional 

(2) Identificació i percentatge de participació de cada patró públic 

(3) Data d’inscripció en el Registre 

(4) Data de constitució 

(5) CNAE 

(6) Estat d’activitat 

(*) Els patrons pertanyen al sector públic local valencià en representació de l’Ajuntament de València 

(**) Identifiquen els patrons però no el percentatge de participació 

(***) Sense activitat 

Quadre 5.1 
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El quadre 5.2 reflecteix aquelles fundacions que no han facilitat totes les seues dades 
necessàries per a descartar la seua pertinença al sector públic local, si bé de la 
informació obtinguda d’unes altres fonts sembla desprendre’s que hi pertany. 

 

Fundacions Municipi Província 1 2 3 4 5 6 Tota
l 

1 Fundació Eberhard Schlotter de la CV Altea Alacant X X         2 

2 Fundació de l’Esport Il·licità Elx Alacant X X X X X X 6 

3 Fundació  Magdalena Grau i Gras Benassal Castelló X   X X     3 

4 Fundació CV Teatre, Música i Dansa (*) València València X X     X X 4 

5 Fund. Pacte per l’Ocupació Ciutat València (*) València València   X         1 

6 Fundació Pere Sánchez Segarra (*) Onda Castelló   X         1 

7 Fundació María Marzo CV (*) València València X X   X X 4 

8 Fundació Salvador Bigorra Martí (*) Riba-roja de Túria València X X  X X X 5 

9 Fundació Residència Ancians i Centre SS la 
Ntra. Sra. del Remei i Sagrat Cor de Jesús Utiel València   X         1 

10 Fundació CV Rafael de Montcada (*) Montcada València   X     X   2 

11 Fundació Residència” la Milagrosa” (*) Moixent València   X         1 

12 Fund. Restauració Insigne Col·legiata Gandia (*) Gandia València   X     X   2 
 

Documentació no acreditada: 

(1) Dotació fundacional 

(2) Identificació i percentatge de participació de cada patró públic 

(3) Data d’inscripció en el Registre de Fundacions 

(4) Data de constitució 

(5) CNAE 

(6) Estat d’activitat 

(*) Identifiquen els patrons però no el percentatge de participació 

Quadre 5.2 
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6. SOCIETATS MERCANTILS 

Les societats mercantils que han sigut objecte d’anàlisi s’eleven a 33. D’acord amb la 
informació obtinguda de l’inventari d’ens del Ministeri d’Economia i Hisenda i del 
Banc d’Espanya, se n’ha efectuat una classificació en funció del percentatge en què 
participen els ens que pertanyen al sector públic local valencià. 

El quadre 6.1 mostra les societats mercantils participades majoritàriament per entitats 
que pertanyen al sector local. 

 

Societats mercantils 
Municipi Província % Participació 

1 Carns de Morella, SL Morella Castelló 71,86% 

2 Promoció d'Energies Renovables de Morella, SL Morella Castelló 51% 

3 FIEVI, SL Ontinyent València 70% 

4 Soc. per a la Promoció Econòmica de l’Alcúdia de Crespins, SA L’Alcúdia de Crespins València 51% 

Quadre 6.1 
 

En les societats mercantil Carns de Morella, SL i Promoció d’Energies Renovables de 
Morella, SL, el soci majoritari n’és la societat Centre Integrat de Serveis Econòmics 
Socials de Promoció Econòmica, SA. El soci majoritari de FIEVI és la Mancomunitat la 
Vall d’Albaida. La Societat per a la Promoció Econòmica de l’Alcúdia de Crespins, SA 
està en procés de liquidació i no té activitat. 

El quadre següent mostra les societats mercantils que són participades minoritàriament 
per algun ens que pertany al sector públic local valencià. 
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Societats Mercantils Municipi Província Socis  

1 Dipòsit Duaner Vall d’Albaida, SA (*) Ontinyent València 1,25% Ajunt. 

2 València Plataforma Intermodal i Logística, SA València València 1,66 % Ajunt., 9,34% GV 
i resta privats 

3 Oficina Coordinació Obres de València (OCOVAL, AIE) València València 16,67 % AUMSA i resta 
privats 

4 Empresa Mixta Valenciana d’Aigües, SA València València 20 % Ajunt. i resta 
privats 

5 València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA (**) València València 25 % Ajunt., 25% GV i 
50% Estat 

6 Pla Cabanyal–Canyamelar 2010, SA (***) València València 50 % AUMSA i 50% 
IVHSA 

7 Empresa Aparcament del Palau, SA València València 34 % AUMSA i resta 
privats 

8 Empresa Mixta Metropolitana València València 30 % EMS Hidràulics i 
70% un particular 

9 Agamed, SA Torrevella Alacant 26 % Ajunt. i resta 
privats 

10 “Hotel del Valle Jalance” Xalans València 37,50 % Ajunt. i resta 
privats 

11 Empresa Municipal Aigües Res. Alacant, SA (EMARASA) Alacant Alacant 50 % Ajunt. i resta 
privats 

12 Aigües Municipalitzades d’Alacant Alacant Alacant 50 % Ajunt. i resta 
privats 

13 Societat Alta Velocitat Alacant Node Transports, SA (**) Alacant Alacant 25 % Ajunt., 25% GV i 
50% Estat 

 

(*) Empresa en liquidació 

(**) Pertany al sector públic estatal i ha de retre comptes al Tribunal de Comptes 

(***) Pertany al sector públic autonòmic valencià i ha de retre comptes a la Sindicatura de Comptes 

Quadre 6.2 
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7. ASSOCIACIONS I D’ALTRES ENS 

Segons les dades del Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana hi figuren 
inscrites 20.944 associacions. Tanmateix, de les dades facilitades no ha sigut possible 
determinar directament si les associacions que figuren en el Registre pertanyen al sector 
públic local, per la qual cosa ha calgut recórrer a un altre tipus de fonts amb les 
limitacions que això ha comportat. 

El quadre 7.1 mostra el detall d’aquelles associacions i d’altres ens que d’acord amb la 
informació obtinguda de l’inventari d’ens del Ministeri d’Economia i Hisenda, s’ha 
comprovat que pertanyen al sector públic local valencià. 

 

Associacions i d’altres Província 1 2 3 4 5 6 Total 

1 Associació Vega Baixa Desenvolupament Rural (VEBADER) Alacant X      1 

2 Associació Maestrat Plana Alta Castelló X    X  2 

3 Federació Valenciana de Municipis i Províncies C. Valenciana X X X X X  5 

4 Fira Mostrari Internacional de València (*) València X X X  X  4 

5 Associació Xarxa Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat         
 

Documentació no acreditada: 

(1) Aportacions associats 

(2) Identificació i percentatge de participació de cada patró públic 

(3) Data d’inscripció en el Registre 

(4) Data de constitució 

(5) CNAE 

(6) Estat d’activitat 

(*) És un consorci segons sentència del TSJCV de 25 de gener de 2001. No figura inscrita en el Registre d’Associacions ni ha 
presentat comptes com a associació 

Quadre 7.1 

 

L’associació VEBADER està inactiva i en període de liquidació i la componen 24 
ajuntaments, la Diputació d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández. La seua seu està 
a la Granja de Rocamora. 

L’associació Maestrat Plana Alta tampoc no té activitat i els seus socis en són 20 
ajuntaments i 5 socis privats. La seua seu està a Traiguera. 

Cal referir-se a la Fira Mostrari Internacional de València, d’ara endavant Fira València. 
A aquesta institució, com a la resta d’entitats objecte d’aquest treball, se li va sol·licitar 
diversa informació, entre d’altres la data de constitució i d’inscripció en el corresponent 
registre, així com la identificació i participació de cada associat que pertanguera al 
sector públic. En la contestació a aquesta petició Fira València no va facilitar cap dada 
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de les sol·licitades i va assenyalar en el seu lloc que no es donava en aquesta Institució 
cap circumstància que determinara la seua pertinença al sector públic valencià. 

Mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de data 6 d’abril de 2011 se li va comunicar a 
Fira València el següent: 

1r. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en la sentència de 25 
de gener de 2001, va determinar que la naturalesa jurídica de Fira València era l d’un 
“consorci de caràcter local”, al qual “li serà d’aplicació l’exempció subjectiva 
regulada en el susdit article 279.2 del RDL 781/1986, de 18 d’abril”. 

2n. Els consorcis locals són entitats públiques i per tant formen part del sector públic 
valencià en els termes establits en l’article 2 de la Llei de la Generalitat 6/1985, d’11 
de maig, de Sindicatura de Comptes. 

En conseqüència, Fira València esta obligada a presentar en aquesta Sindicatura els 
sues comptes, en el termini fixat en l’article 9 de la norma legal citada, per la qual cosa 
resulta procedent la seua inclusió en el cens de societats mercantils, fundacions, 
associacions o qualssevulla altres entitats participades per alguna entitat o ens que 
forma part del sector públic local valencià. 

En relació amb l’anterior, Fira València va assenyalar en un escrit de 4 de maig de 2011 
que la sentència judicial abans esmentada no tenia com a objecte definir la seua 
naturalesa jurídica, sinó només apreciar si estava subjecta o no a l’Impost d’Activitats 
Econòmiques. Ens indicaven també que de conformitat amb els seus estatuts, Fira 
València és una associació d’utilitat pública i que el Registre d’Associacions és l’òrgan 
on ha de presentar els seus comptes d’acord amb la normativa aplicable i que així ho 
realitza. 

Quant a això cal assenyalar, en primer lloc, que el Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana va haver de determinar en la seua Sentència de 25 de gener de 
2001 la naturalesa jurídica de Fira València com a pas previ a comprovar si tenia dret a 
l’exempció subjectiva en l’Impost d’Activitats Econòmiques, i declarava la seua 
exempció perquè era un consorci local, cosa que s’adiu amb el que disposa el Decret 
40/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, ja que s’hi estableix per a les institucions 
firals una regulació que és pròpia del dret públic. Així, s’ordena, entre altres extrems, la 
integració en els seus òrgans de govern de representants de determinades entitats 
publiques, l’aprovació dels seus estatus per la conselleria competent en matèria de 
comerç, així com la presentació del pressupost i el pla de promoció de cada certamen, a 
més de les funcions específiques que se’ls hi encomanen, que se situen en l’àmbit de 
l’activitat pública de foment. 

D’altra banda, aquesta Sindicatura ha obtingut informació dels registres públics 
d’associacions tant de l’Estat com de la Comunitat Valenciana en la qual no constava la 
seua inscripció ni per tant la recepció de cap compte, segons els escrits d’aquests 
registres de dates 9 i 15 de juny de 2011, respectivament. 
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Cal ressaltar, que Fira València no ha manifestat a aquesta Sindicatura els percentatges 
de finançament de cadascun dels ens o patrons públics i privats que la constitueixen. 

Per tant, aquesta Sindicatura considera que Fira València és un consorci local, que 
forma part del sector públic local i està obligat a presentar en aquesta Sindicatura els 
seus comptes en el termini fixat en l’article 9 de la Llei de Sindicatura de Comptes. 

El quadre següent mostra aquelles associacions que se’n desconeix si pertanyen al 
sector públic local, per no haver facilitat tota la informació necessària per a descartar la 
seua pertinença a aquest sector. 

 

Associacions Província 1 2 3 4 5 6 Total Socis 

1 Associació per al Desenvolupament de l’Alt Vinalopó Alacant X X X X X X 6 
Banyeres de 

Mariola 

2 
Assoc. Desenvolupament Rural CM Vinalopó Mitjà 
(MEDIVER) 

Alacant X X X X X X 6 11 Ajunts. 

3 Associació Grup Acció Local Terres de l’Interior València X X X X X X 6 Diversos 

4 Associació Líder “Serranía del Túria–València” València X X X X X X 6 Diversos 

5 Associació Promoció Interior Foia de Bunyol–Xiva València X X X X X X 6 Diversos 

6 Assoc. Prom. Socioeconòmica Municipis Massís del Caroig València X X X X X X 6 Diversos 

7 Centre d’Estratègies i Desenvolupament (CE i D) C. Valenciana X X X X X X 6 
Ajunt. de 

València, privats 
i cambres 

 

Documentació no acreditada: 

(1) Aportacions associats 

(2) Identificació i percentatge de participació de cada patró públic 

(3) Data d’inscripció en el Registre 

(4) Data de constitució 

(5) CNAE 

(6) Estat d’activitat 

Quadre 7.2 
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8. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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 en el qual es va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe, aquest es va 
remetre als gestors dels ens afectats per tal que, en el termini concedit, formularen, si 
pertocava, al·legacions. 

Quant al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent: 

1) Els ens afectats han formulat, si pertocava, al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de l’Informe. 

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

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

El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que s’hi ha emés, que 
han servit per a la seua estimació o desestimació per aquesta Sindicatura, s’adjunten en 
els annexos I i II d’aquest Informe. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.e del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d’Actuació de 2011 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 22 de desembre de 2011, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

 

València, 22 de desembre de 2011 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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ASOCIACIÓN RED DE MUNICIPIOS 
VALENCIANOS HACIA LA 

SOSTENIBILIDAD 
 











































































































 

 

 

 

 

FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE 
VALENCIA 

 
 







 

 

 

 

 

FIEVI, S.L. 
 





























































 

 

 

 

 

FUNDACIÓN EL OLMO DE LA C.V 











































































 

 

 

 

 
FUNDACIÓN MARÍA MARZO 







 

 

 

 

 

FUNDACIÓN MUNICIPAL PARA NUESTROS 
MAYORES VILLA DE ALTEA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 



















 

 

 

 

 

FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE 



























































































































































































































































































 

 

 

 

 

FUNDACION RESIDENCIA DE ANCIANOS Y 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE 

NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO Y DEL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 

 





 

 

 

 

 

FUNDACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIOS 
AVANZADOS 









 

 

 

 

 

MECÁNICOS VALENCIA S.C.L. 































 

 

 

 

 

PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, SA, 































































 

 

 

 

 

PRUXIS, S.A. 

















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II 
 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 
  



ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME COMPLEMENTARI SOBRE ELS ENS PARTICIPATS PER LES 
ENTITATS LOCALS VALENCIANES 

Com a qüestió prèvia cal assenyalar que el termini concedit per a efectuar al·legacions a 
l’esborrany de l’informe complementari va finalitzar el 7 de desembre de 2011. No 
obstant això, han sigut analitzades totes aquelles al·legacions que han sigut rebudes en 
aquesta Sindicatura fins al 16 de desembre de 2011 i n’informem el següent: 

 

ASSOCIACIÓ XARXA DE MUJNICIPIS VALENCIANS CAP A LA 
SOSTENIBILITAT 

Les al·legacions han sigut rebudes el 7 de desembre de 2011. 

Al·legacions: Apartat 7, quadre 7.2 de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de les Al·legacions: La primera al·legació fa referència a què no s’ha rebut en la 
seu de l’Associació cap requeriment per a aportar la informació necessària a fi de 
determinar si s’escau la seua inclusió o no en el sector públic. En la segona al·legació es 
remet la informació necessària per a esmenar la documentació no acreditada. 

Comentaris: L’Associació ha facilitat tota la informació referent a les aportacions dels 
associats, el seu nombre i participació en l’Associació, data d’inscripció i constitució, 
codi de la CNAE i estat d’activitat. Han aportat els estatus de la Societat, acta de 
l’última assemblea general, memòria econòmica de l’exercici 2009 i pla d’activitats per 
a l’exercici de 2010.  Per la documentació aportada coneixem que existeixen quant 
menys 219 entitats locals d’un total de 259 socis, de la qual cosa se’n desprén que 
pertany al sector públic local valencià. 

Conseqüències en l’Informe: Eliminar del quadre 7.2 la línia 8 que fa referència a 
l’Associació Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat i incorporar-la en el 
quadre 7.1 

FIRA MOSTRARI INTERNACIONAL DE VALÈNCIA 

Les al·legacions s’han rebut en aquesta Sindicatura el 7 de desembre de 2011. 

Al·legacions: apartat 7, quadre 7.1 de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de les al·legacions: En les al·legacions es qüestiona, en primer lloc, que Fira 
València siga un consorci local i al·lega que l’únic que va declarar la sentència del 
Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana de 25 de gener de 2001 és l’exempció 
subjectiva quant a l’Impost d’Activitats Econòmiques. Insisteixen que Fira València és 
una associació d’utilitat pública i prenen nota sobre el que assenyala l’informe de 
fiscalització quant a la informació existent en els registres d’associacions. 

Comentaris: Les institucions firals estan subjectes a un règim jurídic de dret públic que 
difereix del que és propi de les associacions. Així, l’exposició de motius de la Llei 
Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació, assenyala que en 
aquest sentit, el legislador ha de ser especialment conscient, en regular el dret 



d’associació, del mandat contingut en l’article 9.2 de la Constitució, que deriva 
directament de la configuració del nostre Estat com a social i democràtic de dret. És en 
aquest marc legislatiu on la tasca assignada als poders públics de facilitar la 
participació dels ciutadans en tots els àmbits socials està destinada a trobar la seua 
principal expressió. Aquesta filosofia impregna tota la norma, ja que un dels 
instruments decisius perquè la participació siga real i efectiva és l’existència d’un 
associacionisme vigorós. Això ha de fer-se compatible amb el respecte a la llibertat 
associativa i amb la no ingerència en el seu funcionament intern a fi que sota el pretext 
del seu foment no s’acullen formes d’intervencionisme contràries a la nostra norma 
suprema. 

En el desenvolupament d’aquesta idea, l’article 5é.2 de la dita norma legal estableix que 
l’acord de constitució, que inclourà l’aprovació dels Estatuts, haurà de formalitzar-se 
mitjançant acta fundacional, en document públic o privat. Amb l’atorgament de l’acta 
adquirirà l’associació la seua personalitat jurídica i la plena capacitat d’obrar, sense 
perjudici de la necessitat de la seua inscripció als efectes de l’article 10. És a dir: fins a 
tal punt la llei vol evitar l’intervencionisme administratiu, que no condiciona la 
personalitat jurídica ni la capacitat d’obrar de les associacions a la inscripció en el 
Registre d’Associacions. 

De la mateix manera, l’article 7è.1 lletra h estableix que un dels continguts que han de 
contenir els estatuts, l’aprovació dels quals es reserva als promotors de l’associació 
(article 6è.1) i la seua modificació a l’Assemblea General (article 16), és la regulació 
dels òrgans de govern i representació, la seua composició, regles i procediments per a 
l’elecció i substitució dels seus membres, les seues atribucions, durada dels càrrecs, 
causes del seu cessament, la forma de deliberar, adoptar i executar els seus acords i les 
persones o càrrecs amb facultat per a certificar-los i requisits perquè els citats òrgans 
queden vàlidament constituïts, així com la quantitat d’associats necessària per a poder 
convocar sessions dels òrgans de govern o de promoure assumptes en l’ordre del dia. 

Tanmateix, el Decret 40/1998, de 31 de març, del Govern Valencià, sobre Fires 
Comercials de la Comunitat Valenciana, imposa a les institucions firals un règim jurídic 
de dret públic fortament intervencionista, perquè ordena la integració en els seus òrgans 
de govern de representants de determinades entitats públiques, l’aprovació dels seus 
estatus per la Conselleria competent en matèria de comerç (article 9) així com la 
presentació del pressupost i el pla de promoció de cada certamen (article 10), a més de 
encomanar-los unes funcions específiques que se situen en l’àmbit del públic (article 9.1 
del Decret 40/1998). 

Existeix, per tant una clara discrepància entre el règim de dret privat de les associacions, 
que es conté en una llei orgànica reguladora del dret constitucional d’associació i es 
preocupa de preservar el lliure exercici d’aqueix dret i així evitar l’intervencionisme 
administratiu; i el règim de dret públic de les institucions firals, subjecte a tutela 
administrativa. 

Les institucions firals no poden ser, per tant, associacions, i per això Fira València no 
apareix inscrita en el Registre Nacional d’Associacions ni en el Registre d’Associacions 
de la Comunitat Valenciana. Es tracta, doncs, d’institucions de caràcter públic, i el que 
s’ha limitat a fer la Sentència d’1 de gener de 2001, del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, és especificar, entre les formes de personificació pròpies del 
dret públic, quina és la que millor s’adiu amb les seues característiques. Així, en el 



fonament jurídic cinqué d’aquesta Sentència s’arriba a la conclusió que la Fira Mostrari 
apel·lant posseeix la naturalesa d’un consorci de caràcter local. És important destacar 
que Fira València plantejava una exempció objectiva, és a dir, per raó de la seua 
activitat, però el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana declara que 
el que s’escau és l’exempció subjectiva, és a dir, per allò que és, en concret un consorci 
local. 

La qualificació de Fira València com a consorci local és, per tant, plenament coherent 
amb la seua naturalesa jurídica, que és de dret públic, i no una mera declaració 
efectuada exclusivament als efectes fiscals, com diu l’al·legació. 

Quant a la segona consideració que planteja l’al·legació, que se centra a negar 
l’existència de percentatges de finançament dels ens públics i privats que constitueixen 
Fira València, podem assenyalar que tot consorci local pertanyent al sector públic 
valencià, com és el cas de Fira València, ha de considerar-se inclòs, per definició, en 
l’àmbit subjectiu de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, perquè es tracta de 
personificacions instrumentals de naturalesa corporativa pròpies del dret públic, en les 
quals només s’admet la participació privada si aquesta es realitza sense ànim de lucre. A 
diferència del que ocorre en les normes de personificació de dret privat, en les quals el 
requisit de la participació majoritària del sector públic valencià resulta fonamental per a 
determinar quan és competència de la Sindicatura de Comptes la seua fiscalització. En 
el cas de consorcis locals, ha d’entendre’s que el sotmetiment a la funció fiscalitzadora 
de la Sindicatura es dóna en tot cas, ja que les entitats locals s’hi integren per a exercir 
millor les seues competències sobre una determinada matèria, que en el cas de les fires 
pot definir-se com a activitat pública de foment, com fa la Sentència del Tribunal 
Suprem de 19 de desembre de 2000. 

En definitiva, el consorci local no és una entitat dependent de l’Administració local, 
sinó que en forma part. És a dir: la relació de l’ens local amb el consorci no s’articula 
mitjançant la participació, sinó la integració. Per això que un sector de la doctrina i de la 
jurisprudència haja arribat a qualificar el consorci local com a entitat local o 
Administració pública (Martín Mateo, Sentència del Tribunal Suprem, de 28 de juny de 
2004, Informe 10/2009, de 18 de febrer de 2010, de la Junta Superior de Contractació 
Administrativa de la Generalitat). 

D’altra banda, malgrat els requeriments que li ha efectuat la Sindicatura, Fira València 
no ha facilitat cap informació comptable on es puga comprovar si s’han realitzat o no 
aportacions de finançament per part de les administracions públiques, per la qual cosa es 
desconeix què pot succeir en el cas que els ingressos comercials de Fira València no 
siguen suficients per a cobrir les seues despeses. La limitada informació proporcionada 
per Fira València ha condicionat el treball realitzat i les conclusions que se’n deriven, i 
s’ha hagut de basar en fonts externes i en els pronunciaments judicials existents. 

Pel que fa a la tercera qüestió, que fa referència a la rendició de comptes als registres 
públics d’associacions, hem d’assenyalar que aquesta resulta contradictòria, ja que en el 
seu escrit de 4 de maig de 2011 Fira València va manifestar que l’organisme competent, 
per a verificar el compliment de l’obligació de rendició de comptes és l’organisme 
públic encarregat del registre d'associacions on es trobe inscrita l’entitat declarada 
d’utilitat pública. Així ho realitza Fira València, mentre que ara al·lega que prenem 
nota de la informació que subministra l’esborrany d’informe sobre els Registres 
Públics d’Associacions, als efectes d’exercitar ... les actuacions pertinents. 



En definitiva, Fira València ha de ser censada com un ens local, en concret com un 
consorci, i ha de retre els seus comptes a aquesta Sindicatura en el termini fixat en 
l’article 9 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, i d’acord amb la 
Instrucció aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes, en sessió celebrada el 5 
de juliol de 2010, que actualitza i regula el format del Compte General de les entitats 
locals en suport informàtic i el procediment telemàtic per a la rendició de comptes 
(vegeu DOCV número 6.312, de 16 de juliol de 2010). 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

FIEVI, SL 

L’al·legació s’ha rebut en aquesta Sindicatura el 5 de desembre de 2011. 

Al·legació única: Apartat 6, quadre 6.1 de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de l’al·legació: Assenyala que la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida no participa en el 100% en la mercantil FIEVI, SL, sinó que la titularitat 
pública local es xifra en un 70%, que correspon a la Societat per la Promoció de la Vall 
d’Albaida. 

Comentaris: S’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

FUNDACIÓ “EL OLMO” DE LA CV 

L’al·legació s’ha rebut el 7 de desembre de 2011. 

Al·legació única: Apartat 5, quadre 5.2 de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de l’al·legació: L’al·legació es refereix a la documentació que no s’havia 
acreditat, identificació i percentatge de participació de cada patró públic, codi de la 
CNAE i estat d’activitat. 

Comentaris: La Fundació aporta les dades no acreditades. El percentatge de participació 
de l’Ajuntament d’Aras de los Olmos és del 50% i l’altre 50%, d’un particular, per la 
qual cosa no té participació majoritària el sector local. El codi de la CNAE és el 7484 i 
la Fundació sí té activitat perquè ens ha enviat una còpia de la memòria de l’exercici de 
2010. La informació no facilitada l’han subministrada en al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe: Eliminar del quadre 5.2 la línia 12 que fa referència a la 
Fundació CV “El Olmo”. 

FUNDACIÓ MARIA MARZO 

L’al·legació s’ha rebut el 7 de desembre de 2011. 

Al·legació única: Apartat 5, quadre 5.2 de l’esborrany de l’Informe. 



Resum de l’al·legació: Assenyala que no és una fundació local, ni pertany al sector 
públic de la Comunitat Valenciana en no complir una de les dues condicions exigides 
per l’article 33 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre. 

- Que es constituïsquen amb una aportació majoritària, directa o indirecta, del 
Consell o dels ens del sector públic valencià. 

- Que el seu patrimoni fundacional, amb caràcter de permanència, estiga format en 
mes d’un 50% per béns o drets aportats o cedits per les referides entitats. 

Comentaris: El quadre 5.2 de l’Informe reflecteix aquelles fundacions que no han 
facilitat totes les dades necessàries per a descartar la seua pertinença al sector públic 
local, si bé de la informació obtinguda d’unes altres fonts sembla que se’n desprén que 
hi pertany. Entre aquestes fundacions es troba la Fundació Maria Marzo de la 
Comunitat Valenciana, que no havia aportat la documentació referent als següents 
aspectes: dotació fundacional, percentatge de participació de cada patró públic, codi de 
la CNAE i estat d’activitat. 

En l’escrit d’al·legacions tampoc no va portar la documentació requerida, especialment 
la relativa al seu patrimoni fundacional a fi d’acreditar que no concorrien les condicions 
exigides pel l’article 33 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre. 

D’altra banda, en la contestació d’aquesta Fundació de data 23 de febrer de 2011, 
indicaven que la totalitat dels cinc patrons eren públics, que actualment se n’han reduït a 
dos, l’alcalde de Burjassot i un regidor d’aquest ajuntament. Quant a això, l’article 2 del 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals aprovat pel Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre, estableix que les institucions sense ànim de lucre que 
estiguen controlades o finançades majoritàriament per algun o diversos dels subjectes 
enumerats en aquest article es consideraran integrants de l’Inventari d’Ens del Sector 
Públic Local. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

FUNDACIÓ MUNICIPAL PER ALS NOSTRES MAJORS VILA D’ALTEA 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

L’al·legació s’ha rebut el 2 de desembre de 2011. 

Al·legació única: Apartat 5, quadre 5.2 de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de l’al·legació: La Fundació ha proporcionat la informació sol·licitada sobre la 
identificació dels patrons però no del percentatge de participació. 

Comentaris: La Fundació ha adjuntat la documentació referent a la composició de la 
Fundació Municipal per als Nostres Majors, el president de la qual és l’alcalde de 
l’Ajuntament d’Altea. Le meitat dels patrons són nomenats per l’Ajuntament i l’altra 
meitat per l’Associació Tercera Edat el Verdader. Considerem que és una fundació 
municipal com el seu propi nom indica, per la qual cosa és adient incloure-la dins del 
sector públic local. 



Conseqüències en l’Informe: Eliminar del quadre 5.2 la línia 3 i incloure la dita 
Fundació en el quadre 5.1. 

FUNDACIÓ “PROYECTO HOMBRE” 

Al·legació rebuda en aquesta Sindicatura el 9 de desembre de 2011. 

Al·legació única: Apartat 7, quadre 7.2 de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de l’al·legació: Indiquen que no és un associació sinó una fundació, com acredita 
en la documentació que acompanya, i proporcionen totes les dades requerides. 

Comentaris: S’accepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: Eliminar del quadre 7.2 la línia 3 i incorporar la fundació 
al quadre 5.2 amb tota la documentació acreditada. 

FUNDACIÓ RESIDÈNCIA D’ANCIANS I CENTRE DE SERVEIS SOCIALS DE 
LA NOSTRA SENYORA DEL REMEI I DEL SAGRAT COR DE JESÚS 

Al·legació rebuda en aquesta Sindicatura el 15 de desembre de 2011. 

Al·legació única: Apartat 5, quadre 5.2 de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de l’al·legació: Assenyalen que no és una fundació pública local. 

Comentaris: Es desestima l’al·legació perquè segueixen sense proporcionar la 
informació sobre els patrons de la fundació i la naturalesa pública o privada del 
patrimoni fundacional. 

Conseqüències en l’Informe: Mantenir la redacció de l’Informe. 

FUNDACIÓ VALENCIANA D’ESTUDIS AVANÇATS 

Al·legació rebuda en aquesta Sindicatura el 2 de desembre de 2011. 

Al·legació única: Apartat 5, quadre 5.2 de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de l’al·legació: Des de la seua constitució aquesta Fundació és de caràcter privat, 
com així consta en la seua escriptura de constitució, la caràtula de la qual s’ha adjuntat 
com a annex a les al·legacions. Assenyalen també que en els estatus enviats a la 
Sindicatura s’especifiquen les activitats, objecte i finalitats. Al·leguen que no està 
participada majoritàriament per entitats locals valencianes. La Fundació no aporta res 
més. 

Comentaris: En el quadre només apareixia com a documentació no acreditada la dotació 
fundacional i la identificació i percentatge de participació de cada patró públic. No han 
aportat la dita documentació. No obstant això, segons la informació que consta en la 
oficina virtual de la Direcció General de Coordinació amb les Hisendes Territorials, el 
sector privat participa en prop d’un 87% en la fundació, per la qual cosa és adient 
excloure-la de la seua consideració com a pertanyent al sector públic local. 



Conseqüències en l’Informe: Eliminar del quadre 5.2 la línia 15 referent a aquesta 
Fundació. 

MECÀNICS VALÈNCIA, SCL 

L’al·legació s’ha rebut el 13 de desembre de 2011. 

Al·legació única: Apartat 6, quadre 6.2 de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de l’al·legació: Assenyala que l’Ajuntament de Puçol no participa en la citada 
cooperativa des de 2007 i aporten la documentació que ho acredita. 

Comentaris: S’eccepta l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: Eliminar la línia 11 del quadre 6.2. 

PLA CABANYAL–CANYAMELAR, SA 

Al·legació rebuda el 5 de desembre de 2011. 

Al·legació única: Apartat 6, quadre 6.2 de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de l’al·legació: Assenyalen que la nova denominació és Pla Cabanyal–
Canyamelar, SA en comptes de Cabanyal 2010, SA i que els accionistes de la Societat 
són AUMSA i l’IVHSA, amb una participació del 50% cadascun d’ells. 

Comentaris: S’accepta l’al·legació sobre el canvi de denominació i els socis i els 
percentatges de participació de cadascun d’ells. 

Conseqüències en l’Informe: Modificar l’Informe en els termes assenyalats. 

PRUXIS, SA 

L’al·legació s’ha rebut el 7 de desembre de 2011. 

Al·legació única: Apartat 6, quadre 6.2 de l’esborrany de l’Informe. 

Resum de l’al·legació: L’Ajuntament de Xixona al·lega que la participació del 33,33% 
de l’Ajuntament en la mercantil Pruxis, SA no és tal percentatge ja que no té 
participació de la dita Societat. 

Comentaris: L’Ajuntament ens remet certificació de l’acord municipal de data 24 de 
gener de 2002 pel qual s’aliena el paquet accionarial de titularitat municipal en la citada 
mercantil a l’entitat denominada Calipso Promocions, SL. A més a més assenyala que 
aquesta societat mercantil es troba inactiva en l’actualitat. 

Conseqüències en l’Informe: Eliminar del quadre 6.2 la línia 10 que fa referència a la 
societat mercantil Pruxis, SA. 
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