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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Fonaments de l'Informe 

Conformement a la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordà incloure en el 
Programa Anual d'Actuació de 2010 l'elaboració d'un informe especial sobre el sector 
públic local valencià. 

1.2 Objectius 

El Programa Anual d'Actuació per a 2010 de la Sindicatura de Comptes fixà els 
objectius d'aquest Informe, que són els següents: 

- Determinar les entitats que s'han de considerar integrants del sector públic local 
valencià. 

- Elaborar un inventari dels ens participats per les entitats locals. 

- Conéixer quines de les dites entitats no reten els seus comptes a la Sindicatura. 

- Determinar les raons per les quals no es produeix l'esmentada rendició. 

- Proposar les mesures que es consideren oportunes –tant legislatives, com de 
gestió pròpia de la Sindicatura de Comptes– per a obtenir, d'una manera regular, 
els comptes d'aquelles entitats la gestió de les quals siga susceptible de 
fiscalització integral per part de la Sindicatura. 

1.3 Abast i procediments del treball 

L'elaboració d'aquest Informe ha requerit la realització dels treballs que es comenten a 
continuació. 

En primer lloc, s'ha fet una anàlisi de la normativa aplicable, a fi de determinar les 
entitats que cal considerar integrants del sector públic local valencià i quines en són les 
que han de rendir comptes a aquesta Sindicatura. 

En segon lloc, ha sigut necessari realitzar una classificació i quantificació –en una 
primera aproximació– dels ens participats per les entitats locals valencianes. Aquesta 
classificació s'ha obtingut a partir de les dades que figuren en la plataforma de rendició 
dels comptes de les entitats locals, de la informació que figura en l'inventari d'ens 
públics del Ministeri d'Economia i Hisenda i de la que proporciona el Banc d'Espanya. 

L'enviament d'un qüestionari a les entitats locals amb la finalitat d'obtenir informació 
sobre els ens participats per aquestes, no s'ha fet, a causa que les últimes modificacions 
introduïdes en la plataforma per a la rendició del Compte General de l'exercici de 2009 
obliguen les entitats locals a actualitzar les dades relatives a les entitats participades per 
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aquestes. És per això que s'ha considerat oportú esperar que el percentatge de rendició 
del Compte General de 2009 es situés en valors superiors al 90% –igual com en 
exercicis passats– i aconseguir una informació més actualitzada que no la que 
actualment existeix en la plataforma de rendició de comptes sobre els ens participats, i 
confeccionar-ne el cens després d'haver contrastat tal informació amb la que s'haja 
obtingut d'unes altres fonts. 

Finalment, hem analitzat la situació i les limitacions que expliquen les raons per les 
quals els ens participats per les entitats locals valencianes no reten els seus comptes. 
També s'han concretat les mesures i propostes –a la vista de la situació– per a poder 
censar els ens públics participats per les entitats locals i obtenir els seus comptes a 
l'objecte de fiscalitzar-los. 

1.4 Règim jurídic 

Per al present treball s'ha pres en consideració –entre altra– la legislació següent 

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

- Llei Orgànica 5/1982, de primer 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 les 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 la 
Sindicatura de Comptes). 

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

- Llei de la Generalitat 8/2010, 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 14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions de la 
Comunitat Valenciana. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà de la qual s'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 4.040/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s'aprova la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local. 
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- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4.041/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4.042/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s'aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat 
local. 

- Instrucció aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes en la sessió de 5 
de juliol de 2010, per mitjà de la qual s'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. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

A partir del treball realitzat sobre els ens participats majoritàriament per les entitats 
locals, s'han obtingut les conclusions següents: 

a) D'acord amb la informació obtinguda de la plataforma de rendició de comptes de 
les entitats locals i d'altres fonts (Ministeri d'Economia i Hisenda i Banc 
d'Espanya), en una primera estimació el nombre d'ens participats 
majoritàriament –excloses les societats i les entitats públiques empresarial de 
capital íntegrament local– ascendia a 99: 18 societats mercantils públiques 
locals, 62 fundacions locals i 19 associacions sense ànim de lucre. 

 En relació amb això, és necessari acabar el procés de rendició del Compte 
General de les entitats locals corresponent a l'exercici de 2009, ja que l'última 
modificació de la plataforma de rendició de comptes exigeix que les entitats 
locals proporcionen informació actualitzada sobre els ens participats per 
aquestes. Una vegada obtinguda tal informació, aquesta es contrastarà amb la 
proporcionada per altres fonts (Ministeri d'Economia i Hisenda, Banc d'Espanya 
i els registres de fundacions i associacions de la Comunitat Valenciana). 
Posteriorment, es farà un requeriment a les entitats locals perquè aclarisquen les 
diferències sorgides, i poder així confeccionar un cens dels dits ens tant complet 
com siga possible. S'estima que aquests treballs finalitzaran en l'exercici de 
2011. 

b) Llevat de les societats mercantils el capital de les quals siga d'una entitat local en 
més del 50% (els comptes d'aquestes societats han de figurar com a 
documentació complementària del Compte General), cap dels altres tipus d'ens 
participats majoritàriament per les entitat local no rendeix els seus comptes a la 
Sindicatura, malgrat que la Llei que regula la Institució considera que han de ser 
controlats per aquesta, ja que formen part del sector públic local valencià segons 
el que es disposa en els articles 2.1 i 5.1 de la citada Llei. 

c) La causa de la falta de rendició a la Sindicatura dels comptes dels ens participats 
majoritàriament per les entitats locals –amb l'excepció de les societats mercantils 
públiques locals–, es deu a una deficient regulació del contingut del Compte 
General de les entitats locals, atés que el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals no considera que els comptes dels ens participats 
majoritàriament per les entitats locals formen part del dit Compte General; a 
diferència del que succeeix amb el Compte General de la Generalitat o de l'Estat, 
en la regulació respectiva dels quals sí que es prenen en consideració els 
comptes d'aqueixos ens. Aquest buit legal origina que no es determine el termini 
ni la forma en què s'han de presentar a la Sindicatura de Comptes els comptes 
dels ens participats per les entitats locals. 

d) És necessari que la Sindicatura de Comptes dicte les instruccions que 
determinen el termini i el format en què els ens participats majoritàriament per 
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les entitats locals valencianes han de presentar els seus comptes, a fi de suplir la 
llacuna existent en la regulació del contingut del Compte General de les entitats 
locals. En aquest sentit, 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 dels comptes dels 
ens participats majoritàriament per les entitats locals. També cal determinar els 
criteris pels quals s'atribueix un ens públic local a una determinada entitat local, 
en el cas que les participacions de les entitats locals hi siguen idèntiques. 

 Així mateix, s'ha de determinar a qui ha de retre el seus comptes un ens que 
estiga participat per diverses entitats pertanyents al sector públic, en el cas que la 
suma de les participacions públiques supere el 50%, però sense que cap de les 
entitats n'arribe al 51%. En aquest supòsit, el major percentatge de participació 
pública fixaria quina entitat ha de rendir els comptes del dit ens, i a qui. 
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3. CONCEPTE I TIPUS D'ENS QUE INTEGREN EL SECTOR PÚBLIC 
LOCAL VALENCIÀ 

Segons l'article 2n.1.b) de la Llei de la Sindicatura de Comptes, les entitats que 
conformen el territori de la Comunitat Autònoma, els seus organismes autònoms –siga 
quina siga la seua naturalesa–, les empreses públiques dependents de les dites entitats i 
tots aquells ens que estiguen participats majoritàriament per aquelles, formen part del 
sector públic local valencià. 

A la vista d'aquest concepte legal, podem diferenciar dos tipus de subjectes que formen 
part del sector públic local valencià: les entitats locals pròpiament dites i els ens 
participats majoritàriament per aquestes. 

La Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana, en l'article 1, assenyala que la 
Comunitat Valenciana s'organitza en municipis, comarques i províncies, i que tindran 
també la condició d'entitats locals les entitats locals menors, les àrees metropolitanes i 
les mancomunitats de municipis. En conseqüència, les entitats locals valencianes que 
han de presentar el Compte General a la Sindicatura de Comptes són les següents: 

- El municipi, que és l'entitat territorial bàsica de l'organització territorial de 
l'Estat i de la Comunitat Valenciana. 

- Les comarques, que són circumscripcions administratives de la Generalitat i 
entitats locals, determinades per l'agrupació de municipis per a la prestació de 
serveis i la gestió d'afers comuns. 

- La província, que és una entitat local territorial determinada per l'agrupació de 
municipis. 

- Les entitats locals menors, que són nuclis de població separats territorialment 
del municipi al qual pertanyen i que, tenint característiques peculiars, es 
constitueixen com a tals. 

- Les àrees metropolitanes són entitats locals integrades pels municipis de grans 
aglomeracions urbanes entre els nuclis de població de les quals existeixen 
vinculacions econòmiques i socials, que fan necessària la planificació conjunta i 
la coordinació de determinats serveis i obres. 

- Les mancomunitats de municipis, que són entitats locals sorgides del dret 
d'associació de diversos municipis per a realitzar obres o prestar algun servei. 

Els consorcis, participats majoritàriament per entitats locals valencianes, també formen 
part del sector públic local valencià i han de presentar el Compte General a la 
Sindicatura de Comptes. Són entitats públiques de caràcter voluntari i associatiu, amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a crear i gestionar serveis i activitats 
d'interés local o comú, constituïdes juntament amb unes altres entitats locals d'igual o 
distint nivell territorial, així com amb unes altres administracions públiques per a 
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finalitats d'interés comú, o amb entitats privades sense ànim de lucre que tinguen fins 
d'interés públic concurrents. 

Els ens dependents d'una entitat local que, a més de formar part del sector públic local, 
componen amb els comptes propis el Compte General de l'entitat local, són els 
següents: 

- Els organismes autònoms locals, que són ens públics que es regeixen pel dret 
administratiu i als quals s'encomana –en règim de descentralització funcional i 
per a l'execució de programes específics– la realització d'activitats de foment, 
prestació social o gestió de serveis públics. 

- Les entitats públiques empresarials locals, que són entitats de dret públic que 
realitzen activitats de prestació de serveis o de producció de béns d'interés públic 
susceptibles de contraprestació econòmica. Tot i que, com a regla general, es 
regeixen pel dret privat, els resulta aplicable el règim de dret públic en relació 
amb l'exercici de potestats públiques i pel que fa a determinats aspectes del seu 
funcionament. 

- Les societats mercantils públiques locals el capital social de les quals pertanya 
totalment a l'entitat local. 

Les següents entitats locals participades majoritàriament per les entitats locals 
valencianes, formen part del sector públic local valencià; encara que els seus comptes 
no figuren en el contingut del Compte General: 

- Les societats mercantils el capital social de les quals pertanya a una o a més 
d'una entitat local en un percentatge superior al 50% i menor al 100%. Els 
comptes d'aquestes societats sí que figuren en la documentació complementària 
del Compte General, però no formen part del dit Compte quan aquestes societats 
pertanguen majoritàriament a una entitat local. 

- Les fundacions públiques locals (que són entitats constituïdes sense fins de 
lucre) que, per voluntat dels seus creadors, tinguen afectat de manera duradora el 
seu patrimoni a la realització de fins d'interés general. A falta d'una regulació 
específica per a determinar la integració d'una fundació en el sector públic local 
valencià, es tindran en compte –per analogia– els criteris continguts en l'article 
33 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre; és a dir, que es constituïsquen amb una 
aportació majoritària, directa o indirecta, d'una entitat local o dels seus ens, o 
que el seu patrimoni fundacional, amb caràcter de permanència, estiga format en 
més d'un cinquanta per cent per béns o drets aportats o cedits per les referides 
entitats. Els comptes de les fundacions, una vegada aprovats pel seu patronat, 
han de ser presentats al protectorat, el qual després d'examinar-los, els trametrà 
la registre de fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- Les associacions participades majoritàriament per les entitats locals valencianes, 
que són entitats constituïdes per a aconseguir fins d'interés general. S'entendrà 
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que existeix participació majoritària d'una entitat local quan més de la meitat 
dels socis siguen d'una o de més d'una entitat local. Les associacions declarades 
d'utilitat pública també han de presentar els seus comptes davant de l'òrgan 
encarregat de verificar la seua constitució. 

- D'altres entitats participades majoritàriament per les entitats locals que no es 
troben entre les categories anteriors. 
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4. ELS ENS PARTICIPATS MAJORITÀRIAMENT PER LES ENTITATS 
LOCALS VALENCIANES 

En el quadre següent es mostra la composició del sector públic local valencià a octubre 
de 2010 (segons les dades de la plataforma de rendició de comptes de les entitats 
locals), d'aquelles entitats els comptes de les quals integren el Compte General. 

 

Tipus d'entitat/ens Alacant Castelló València Total 

Municipis 141 135 266 542 

Comarques 0 0 0 0 

Províncies 1 1 1 3 

Mancomunitats 24 9 28 61 

Entitats locals menors 3 1 3 7 

Àrees metropolitanes 0 0 2 2 

Consorcis 17 11 25 53 

Organismes autònoms 41 13 54 108 

Entitats públiques empresarials (*) 1 0 3 4 

Societats mercantils públiques (*) 33 15 46 94 

Total 261 185 428 874 

(*) Participades al 100%. 

Quadre 4.1.1 
 

La resta d'ens que integren el sector públic local valencià, però els comptes dels quals 
no formen part del Compte General, figuren en el quadre següent. La informació s'ha 
obtingut de fonts pròpies, de l'inventari d'ens del Ministeri d'Economia i Hisenda i del 
Banc d'Espanya. 

 

Tipus d'entitat/ens Alacant Castelló València C.V. Total 

Societats mercantils públiques (*) 4 5 9 0 18 

Fundacions 19 12 27 4 62 

Associacions 6 1 9 3 19 

Total 29 18 45 7 99 

(*) Participades entre el 50% i el 100%. 

Quadre 4.1.2 
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És important destacar que la inadequada regulació del Compte General dificulta 
l'obtenció d'una informació completa de les fundacions i dels altres ens dependents de 
les entitats locals no participats majoritàriament per aquestes. 

En el quadre següent es mostren les societats mercantils segons el grau de participació 
de les entitats locals, excloses aquelles el capital de les quals és íntegrament local. 

 

Societats mercantils participades per les 
entitats locals Alacant Castelló València Total 

Entre el 100% i el 50% 4 5 9 18 

Menor o igual al 50% 7 0 11 18 

Total 11 5 20 36 

Quadre 4.1.3 
 

El detall de les societats mercantils participades majoritàriament per les entitats locals 
valencianes –però no íntegrament– de les quals tenim constatació actualment, és el 
següent: 

 

Ordre Denominació Àmbit 
% 

participació

1 Societat de Reciclatge de la Marina Alta, S.A. Alacant 93,00%

2 Aguas de Denia, S.A. Alacant  67,00%

3 Mercalicante, S.A. Alacant 51,22%

4 GEONET Territorial, S.A. Alacant  51,00%

5 Carns de Morella S.L. Castelló 71,86%

6 Empresa Municipal de Viviendas y Suelo de Alquerías, S.A. Castelló 55,00%

7 Aguas de Cortes, S.A. Castelló 51,00%

8 Empresa de Aguas y Servicios Públicos, S.A. Castelló 51,00%

9 Promoció d'Energies Renovables de Morella S.L. Castelló 51,00%

10 Gestora del Suelo Alzira, S.A. València 88,20%

11 FIEVI, S.L. València 70,00%

12 Aigues de Cullera, S.A. València 52,00%

13 Mercavalencia, S.A. València 51,00%

14 Empresa General Valenciana del Agua, S.A. València 51,00%

15 Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A. València 51,00%

16 Aigues de L'Horta València 51,00%

17 Empresa Mixta Aigües Municipals de Paterna S.A. València 51,00%

18 Aigües de Sagunt, S.A. València 51,00%

Quadre 4.1.4 
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Addicionalment, s'ha detectat l'existència de quatre societats que –segons la informació 
obtinguda– estan participades per alguna entitat local; encara que se'n desconeix amb 
exactitud el percentatge de participació. El detall n'és el següent: 

 

Ordre Denominació Àmbit 

1 Alboraya Marina Nova, S.L. València 

2 Gestión Mixta de Viviendas Sociales para Alboraya, S.L. València 

3 Solaes Fruit, S.L. Castelló 

4 Tourcastellón, S.A. Castelló 

Quadre 4.1.5 
 

El nombre de fundacions –segons les dades obtingudes el Ministeri d'Economia i 
Hisenda i del Banc d'Espanya–, figura en el quadre següent. 

 

Àmbit Nombre 

Alacant 19 

Castelló 12 

València 27 

Comunitat Valenciana 4 

Total 62 

Quadre 4.1.6 
 

D'aquestes fundacions, a 31 d'octubre de 2010 n'hi ha registrades quinze en la 
plataforma per a la rendició de comptes. 
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El detall –segons l'àmbit– de les fundacions locals de què tenim actualment constatació, 
figura en els quadres següents: 

 

Ordre Denominació Àmbit 

1 Fundación Agencia Provincial de la Energía de Alicante Alacant 

2 Fundación Beneficio Docente de la Escuela Universitaria de Graduados Sociales Alacant 

3 Fundación Casa Beneficiencia de Muro de Alcoy Alacant 

4 Fundación Comunitat Valenciana MARQ Alacant 

5 Fundación de la Comunidad Valenciana Hospital-Beneficiencia Alacant 

6 Fundación Democracia y Gobierno Local Alacant 

7 Fundación Deportiva Municipal de San Juan de Alicante Alacant 

8 Fundación Eberhard Schlotter de la C.V. Alacant 

9 Fundación Escuela del Vidrio Alacant 

10 Fundació Esportiva Ilicitana Alacant 

11 Fundació Institut d'Ecologia Litoral Alacant 

12 Fundación Municipal para Nuestros Mayores Villa de Altea de la C.V. Alacant 

13 Fundación Museo del Calzado Alacant 

14 Fundación Museo Valenciano del Juguete Alacant 

15 Fundación P. Guarderia Infantil La Glorieta Alacant 

16 Fundación Poeta Francisco Molla Montesinos Alacant 

17 Fundación San Juan y San Pablo Alacant 

18 Fundación Universitaria l'Alcúdia Alacant 

19 Fundación Xixona para la Acción Social de la Comunidad Valenciana Alacant 

Quadre 4.1.7 
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Ordre Denominació Àmbit 

1 Fundación Municipal Fiestas San José Castelló 

2 Asociación Española Ciudades de la Cerámica Castelló 

3 Fons Valencià per la Solidaritat Castelló 

4 Fundación Blasco de Alagón Castelló 

5 Fundació Carles Salvador Castelló 

6 Fundació Càtedra Soler i Godes Castelló 

7 Fundación de la Comunidad Valenciana Port de Castelló Castelló 

8 Fundación de la Comunidad Valenciana Hospital Provincial de Castellón Castelló 

9 Fundació Magdalena Grau i Gras Castelló 

10 Fundación Max Aub Castelló 

11 Fundación Museo de la Naranja Castelló 

12 Fundació Museu del Taulell Manolo Safont Castelló 

Quadre 4.1.8 
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Ordre Denominació Àmbit 

1 Fundación Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana València 

2 Fundación Comun. Valenciana Hospital-Beneficencia València 

3 Fundación Comunidad Valenciana de Teatro, Música y Danza València 

4 Fundación Comunidad Valenciana Innova. Urbana y Economía del Conocimiento València 

5 Fundación Comunidad Valenciana Investigación y Promoción Estudios Comerciales València 

6 Fundación Comunidad Valenciana Pacto por el Empleo Ciudad de Valencia València 

7 Fundació Comunitat Valenciana El Olmo València 

8 Fundació Comunitat Valenciana Observatori del Canvi Climàtic València 

9 Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica València 

10 Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción de Alboraya València 

11 Fundación de la Comunidad Valenciana Vive Valencia València 

12 Fundación Entomológica Juan Torres Sala València 

13 Fundación Hospital Romero València 

14 Fundació Municipal de Menjadors Escolars València 

15 Fundación Municipal de Cultura València 

16 Fundación Museo Textil Comunidad Valenciana València 

17 Fundación Conservatorio de Música y Danza Maestro Vert València 

18 Fundación Conservatorio Profesional de Música València 

19 Fundación para la Protección del Patrimonio Histórico-Industrial de Sagunto València 

20 Fundación Policía Local de Valencia de la Comunidad Valenciana València 

21 Fundació Restauració Basílica Mare de Déu dels Desemparats València 

22 Fundación Sierra Calderona València 

23 Fundación Turismo Valencia Convention Bureau València 

24 Fundacion Universitaria de la Vall d'Albaida València 

25 Fundación Valencia Club de Fútbol València 

26 Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo València 

27 Fundacion de la C.V. para la Innovación Urbana y la Econ. del Conocimiento València 

Quadre 4.1.9 

 

Ordre Denominació Àmbit 

1 Fundación Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente C. Valenciana 

2 Fundació Jaume II El Just C. Valenciana 

3 Fundación Valenciana de Estudios Avanzados C. Valenciana 

4 Institució de la Fira d'Alacant C. Valenciana 

Quadre 4.1.10 



Informe especial sobre el sector públic local valencià 

- 17 - 

En el quadre següent figuren les associacions sense ànim de lucre participades per les 
entitats locals valencianes, segons la informació rebuda del Ministeri d'Economia i 
Hisenda. 

 

Província Nombre 

Alacant 6 

Castelló 1 

València 9 

Comunitat Valenciana 3 

Total 19 

(*) En "Comunitat Valenciana" s'ha 
inclòs una associació l'àmbit d'actuació 
de la qual és solament Alacant i 
Castelló. 

Quadre 4.1.11 
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El detall de les associacions participades per les entitats locals de les quals tenim 
informació, és el següent: 

Quadre 4.1.12 
 

La informació obtinguda de les fundacions i associacions, caldrà contrastar-la amb la 
que proporcionen els registres d'associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana. 

En la plataforma de rendició de comptes de les entitats locals s'exigeix, a l'efecte del 
cens, que les entitats locals proporcionen determinades dades sobre les fundacions 
locals i les societats mercantils en què participen. No s'hi prenen en consideració 
(malgrat que caldria obtenir-les) les dades d'uns altes ens, com ara les associacions 
sense ànim de lucre participades per les entitats locals. En aquest sentit, és necessari 
completar el cens que figura en la plataforma de rendició de comptes de les entitats, 
contrastant la informació allí existent amb la que s'obtinga d'unes altres fonts, com són 
el Ministeri d'Economia i Hisenda, el Banc d'Espanya i els registres de fundacions i 
associacions de la Comunitat Valenciana. A aqueix efecte, caldrà esperar que el 
percentatge de rendició del Compte General corresponent a l'exercici de 2009 es situe 
en xifres similars a les d'exercicis passats (és a dir del 90%), a fi de conciliar les dades 
de la plataforma de rendició de comptes amb les obtingudes d'aqueixes altres fonts. Una 
vegada efectuada la dita comparació, es farà un requeriment a les entitats locals perquè 
proporcionen l'esmentada informació, o bé que expliquen les discrepàncies que hi hagen 
sorgit. Finalitzats els treballs, es confeccionarà un cens dels ens participats per les 
entitats locals, el qual s'estima que estarà finalitzat en 2011. 

Ordre Denominació Àmbit 

1 Asociación para el Desarrollo del Alto Vinalopó Alacant 
2 Asociación Desarrollo Rural de la Comarca del Medio Vinalopó Alacant 
3 Asociación Vega Baja Desarrollo Rural Alacant 
4 Institut d'Ecologia Litoral Alacant 
5 Patronat “Misteri d'Elx” Alacant 
6 Proyecto Hombre Alicante Comunidad Valenciana Alacant 
7 Asociación Maestrat-Plana Alta Castelló 
8 Associació Col.lectivitats Tèxtils Europees València 
9 Asociación Grupo de Acción Local Tierras del Interior València 

10 Asociación Líder Serranía del Turia-Valencia València 
11 Asociación Promoción Interior Hoya de Buñol - Chiva València 
12 Asociación Promoción Socioeconómica Municipios Macizo del Caroig València 
13 Asociación Red Europea de Ciudades del Vino València 
14 Asociación Red Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad València 
15 Centro de Estrategias y Desarrollo València 
16 Fira de València València 
17 Asociación Española de Municipios del Olivo Alacant/Castelló 
18 Asociación Española Ciudades de la Cerámica C. Valenciana 
19 Asociación Española de Ciudades del Vino C. Valenciana 
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5. LA SITUACIÓ DE LA RENDICIÓ DE COMPTES DELS ENS 
PARTICIPATS MAJORITÀRIAMENT PER LES ENTITATS LOCALS: 
LES CAUSES DE LA FALTA DE RENDICIÓ 

Segons l'article 2.1 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, els ens participats 
majoritàriament per les entitats locals valencianes formen part del sector públic local 
valencià, i correspon a aquesta Institució el control extern de la gestió 
economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes; tal com estableix 
l'article 5.1 de la citada Llei. Tanmateix, no existeix una regulació que determine el 
termini ni la forma en què s'han de retre a la Sindicatura els comptes dels ens participats 
majoritàriament per les entitats locals; amb l'excepció dels de les societats mercantils, 
els quals s'adjunten com a documentació complementària al Compte General de l'entitat 
local. Aquest buit legal explica la causa de l'absència total de rendició, a aquesta 
Sindicatura, dels comptes dels ens participats majoritàriament per una o més d'una 
entitat local; llevat dels de les societats mercantils, els comptes de les quals figuren com 
a documentació complementària del Compte General quan una entitat local hi té una 
participació superior al 50%. 

La Llei de la Sindicatura de Comptes fixa en els articles 8 i 9, respectivament, el termini 
en què ha de tenir lloc la rendició del Compte General de la Generalitat i del de les 
entitats locals. A diferència del que succeeix amb el Compte General de la Generalitat 
(el qual comprén els comptes de totes les entitats que integren el subsector de la 
Generalitat), el Compte General de les entitats locals no conté tots els comptes de les 
entitats que formen part del sector públic local. 

Al contingut del Compte General de les entitats locals es refereix l'article 209 del 
TRLRHL, quan diu que estarà integrat per: 

a) El propi de l'entitat 

b) El dels organismes autònoms 

c) Els de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de les entitats 
locals. 

Aquest contingut és reproduït per les instruccions de comptabilitat de 2004, les quals 
inclouen, a més, entre la documentació complementària, els comptes anuals de les 
societats mercantils participades majoritàriament per l'entitat local. 

No es consideren, en el Compte General, els comptes de les fundacions públiques 
locals, ni els de les associacions, ni els d'altres ens participats majoritàriament per 
l'entitat local. 

Les instruccions del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de Comptes que regulen el 
format del Compte General de les entitats locals en suport informàtic i el procediment 
telemàtic per a rendir-lo, prenen en consideració exclusivament els comptes que 
integren el Compte General, és a dir, el Compte de l'entitat local i els comptes d'aquells 
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ens participats al cent per cent per tal entitat. Com a documentació complementària i en 
fitxers PDF, s'exigeix que hi figuren els comptes de les societats mercantils participades 
majoritàriament per l'entitat local. En conseqüència, no es té en compte en aquestes 
instruccions la presentació, per mitjà de la plataforma de rendició de comptes, dels 
comptes de les fundacions públiques locals ni els d'altres ens, com ara les associacions, 
encara que estiguen participats majoritàriament per les entitats locals. 

La falta de rendició dels comptes dels ens participats majoritàriament per les entitats 
locals, amb l'excepció de les societats públiques locals, requereix una regulació que 
suplisca les mancances derivades del Compte General (puix que aquest no considera els 
comptes d'aqueixos ens). Per això, i amb independència que en un futur es produïsca 
una modificació legal del contingut del Compte General de les entitats locals en el sentit 
expressat, cal que la Sindicatura de Comptes dicte una norma que regule el termini i el 
format en què han de retre comptes els ens participats majoritàriament per una entitat 
local. 

Així mateix, la Sindicatura de Comptes ha d'instar els òrgans de control extern que 
formen part de la plataforma de rendició de comptes de les entitats locals, perquè facen 
que aquesta plataforma tinga en compte la presentació, en suport informàtic, dels 
comptes dels ens participats majoritàriament per les entitats locals. 

També és necessari fixar els criteris per a assegurar el control d'aquells ens que estiguen 
participats conjuntament per diverses entitats locals en percentatges inferiors al 
cinquanta per cent, però en què la suma de les participacions de tals entitats siga 
superior al dit percentatge. 

I encara, si l'ens pertany majoritàriament a diverses entitats del sector públic valencià, el 
percentatge de major participació pot servir com a criteri per a determinar si pertany al 
sector públic local o al de la Generalitat. 

Mentre no hi haja una regulació més completa del contingut del Compte General de les 
entitats locals, seria més pràctic que els ens participats majoritàriament per les entitats 
locals valencianes rendissen directament els seus comptes a la Sindicatura de Comptes, 
conformement al termini i amb el format establits per aquesta Institució. 
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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 2010 d'aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 28 de desembre de 2010, aprovà el present Informe. 

 

València, 28 de desembre de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 


