SECTOR PÚBLIC AUTONÒMIC VALENCIÀ
SECTOR

SUBSECTOR

Generalitat

TIPUS D'ENTITAT

TIPUS D'ENTITAT (a)

Administració de la Generalitat

Administració de la Generalitat

(article 2.1.a ) de l'LHPSPI)

(article 3 del TRLHPGV)

Seccions. Liquidació del pressupost de despeses

Seccions. Liquidació del pressupost de despeses

Les Corts i la resta d'institucions de la Generalitat
(article 20 de l'Estatut d'Autonomia)

Les Corts i la resta d'institucions de la Generalitat
(article 20 de l'Estatut d'Autonomia)

Altres entitats públiques adscrites

Entitats autònomes de caràcter administratiu
Organismes autònoms

Administratiu

(article 154 de l'LHPSPI)

(article 5.1 del TRLHPGV)

Entitats autònomes de carècter comercial

(article

5.1 del TRLHPGV)

Universitats

Universitats

(article 3.1 de la LOU)

(article 3.1 de la LOU)

Entitats dependents d'universitats
(article 84 de la LOU) (1)

Entitats dependents d'universitats
(article 84 de la LOU) (1)

Consorcis administratius
(articles 3.1.c i 158 de l'LHPSPI)

Consorcis
(disposició addicional vintena de la Llei 30/1992)

(2)

Altres entitats de dret públic administratives
(articles 3.1.c i 155 de l'LHPSPI)

Entitats públiques empresarials

Instrumental

(article 155 de l'LHPSPI)

Entitats de dret públic

Altres entitats de dret públic empresarials

(article 5.2, segon paràgraf, del TRLHPGV)

(articles 3.2.d i 155 de l'LHPSPI)

Empresarial

Societats mercantils

Societats mercantils

(article 156 de l'LHPSPI)

(article 5.2, primer paràgraf, del TRLHPGV)

Grups consolidats

Grups consolidats

Consorcis empresarials
(articles 3.2.d i 158 de l'LHPSPI)

Fons sense personalitat jurídica
(artícle 2.4 de l'LHPSPI)

Fundacions

Fundacions

(article 157 de l'LHPSPI)

(article 5.3 del TRLHPGV)

Cambres oficials de comerç

Cambres oficials de comerç

(articles 2 i 30 de la Llei 3/2015)

(articles 2 i 36 de la Llei 11/1997)

Fundacional
Cameral

Altres entitats
del sector públic
(3)

Empresarial Cameral

Administratiu altres
entitats

Altres consorcis

(article
118 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic)

Altres entitats administratives

No lucratiu

Altres entitas sense finalitats de lucre

Empresarial altres
entitats

Altres entitats empresarials

(a) Fins als comptes de l'exercici 2014, abans de l'entrada en vigor de l'LHPSPI.
(1) La informació de les entitats dependents d'universitats s'incorpora a BADESPAV l'any 2012, moment en què la normativa estableix per primera vegada l'obligació de retre els comptes.
(2) La informació dels consorcis s'incorpora a BADESPAV l'any 2013, moment en què la normativa estableix per primera vegada la seua adscripció a la Generalitat Valenciana com a
entitats dependents i integra els seus pressupostos en els de la Generalitat.
(3) Aquest sector està integrat per totes aquelles entitats que estan obligades a retre comptes, no acompanyen el Compte General de l'Administració autonòmica ni en formen part o està
pendent de determinar la seua adscripció o no a aquesta (Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes).
(TRLHPGV) Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
(LHPSPI) Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

