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RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha elaborat un informe de fiscalització de la informació 
contractual del sector públic local corresponent a l’exercici 2017. 

Cal assenyalar que el treball ha estat limitat pels incompliments i deficiències exposats en 
l’apèndix II, cosa que no ha permés tindre un coneixement fidel de la realitat de la 
contractació del sector públic local de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2017. 

353 expedients han superat els llindars que s’indiquen en l’article 29 del TRLCSP, amb un 
import conjunt de 268.944.121 euros, dels quals només 103 expedients (el 29,2%) per 
import de 60.884.870 euros s’han remés en termini al Tribunal de Comptes, a través de la 
Plataforma. Altres 125 expedients (el 35,4%) per import de 69.749.193 euros s’han remés 
fora de termini i la resta, 125 expedients, no s’han remés. 

De la mateixa manera, hem de destacar un baix grau de compliment per part de les entitats 
(el 31,5%) de l’obligació marcada per l’article 29 del TRLCSP en relació amb l’obligació de 
remetre anualment, i dins dels dos primers mesos de cada exercici, les relacions certificades 
comprensives dels contractes formalitzats en l’exercici precedent –amb exclusió dels 
contractes menors– o una certificació negativa, en cas de no haver-se subscrit cap contracte 
per import superior als imports fixats com a contractes menors. Addicionalment, el 21,3% 
han remés la informació fora del termini establit, de manera que més del 47% de les entitats 
no han remés cap tipus d’informació. 

La incidència més freqüent que han presentat aquests expedients verificats en la mostra ha 
sigut la de no aportar l’enllaç amb el perfil de contractant en què es trobe la informació 
relativa a cada un dels expedients de contractació remesos. 

Pel que fa a l’activitat contractual, procediments i sistemes de contractació, destaquem que 
dels 3.478 contractes formalitzats en l’exercici 2017, 746 van ser contractes d’obra (per 
import de 140.293.697 euros), 637 dels quals es van tramitar de forma ordinària (el 85,4% 
de l’import), 105 pel sistema d’urgència i només quatre expedients es van tramitar pel 
sistema d’emergència. El 39,5% d’aquests 746 contractes s’ha adjudicat per mitjà del 
procediment obert, que correspon a 295 expedients, amb un import total d’adjudicació de 
103.082.523 euros, mentre que altres 359 contractes d’obra, per import de 33.060.568 
euros, s’han adjudicat per mitjà del procediment negociat sense publicitat.  

Per a l’adjudicació dels 92 contractes restants, per import de 4.150.607 euros, en 19 
contractes es va aplicar el procediment negociat amb publicitat, en tres el procediment 
restringit i es van utilitzar altres sistemes per a la resta dels 70 contractes d’obra (171.070 
euros). 

D’altra banda, dels 753 contractes de subministraments formalitzats en l’exercici 2017, 726 
contractes, que suposen el 96% de l’import adjudicat, es van tramitar de forma ordinària, 
24 dels quals pel sistema d’urgència, i en tres no es disposa d’informació. 
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En el 56,2% del total dels contractes de subministraments, que correspon a 423 expedients, 
s’ha utilitzat per a l’adjudicació el procediment obert; en 36 contractes de subministraments 
s’ha utilitzat el procediment negociat amb publicitat; en 186 contractes (el 24,7%) s’ha 
utilitzat el procediment negociat sense publicitat; en tres contractes, el procediment 
restringit; i en els 105 expedients restants s’han usat altres procediments d’adjudicació. 

Pel que fa als contractes de serveis, en l’exercici de 2017 se’n van formalitzar 1.679, 1.605 
dels quals (el 95,6% de l’import adjudicat) es van tramitar de forma ordinària i 65 d’aquests 
(el 3,8%) pel sistema d’urgència. Només tres expedients es van tramitar pel sistema 
d’emergència i dels sis restants no es disposa d’informació. El 48,8% de l’import d’aquests 
1.679 contractes, que correspon a 802 expedients, s’ha adjudicat pel procediment obert 
amb criteris múltiples, en altres 582 contractes s’ha utilitzat el procediment negociat sense 
publicitat, en 67 contractes es va utilitzar el procediment negociat amb publicitat, només 
en 2 expedients es va utilitzar el procediment restringit i en els 226 contractes restants 
altres procediments. 

Finalment, l’Informe assenyala que els òrgans de contractació han d’emplenar de manera 
adequada i completa els formularis que la Plataforma posa a la seua disposició per a la 
gestió i l’enviament de la informació contractual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la labor 
als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el vertader 
abast del treball realitzat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

D’acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes, modificada per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat Valenciana, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió celebrada el 27 de desembre de 2018, 
va aprovar el Programa Anual d’Actuació d’aquesta institució per a l’any 2019 (PAA2019), 
en la qual va acordar incloure en aquest programa els “informes de fiscalització i altres 
relatius a les entitats locals”, que comprén la revisió del compliment adequat de les 
previsions legals de remissió de la informació contractual per part de les entitats i ens que 
conformen el sector públic local valencià en els exercicis de 2017 i 2018.  

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS DE LES ENTITATS 
QUE PERTANYEN AL SECTOR PÚBLIC LOCAL VALENCIÀ 
EN RELACIÓ AMB EL SUBMINISTRAMENT DE LA 
INFORMACIÓ  

La instrucció aprovada per l’Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, relativa al subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats del 
sector públic valencià, tant autonòmic com local, destaca en el seu article 4 l’obligació que 
tenen els titulars dels òrgans de contractació del sector públic local de la Comunitat 
Valenciana, o el seus presidents o secretaris en el cas que siguen col·legiats, de remetre a 
la Sindicatura de Comptes, abans dels tres mesos següents a la formalització del contracte, 
la informació contractual prevista en l’article 29 del TRLCSP. 

D’altra banda, la Resolució de 23 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de 
Comptes, per la qual es publica l’Acord del Ple de 22 de desembre de 2015, aprova la 
Instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes dels extractes dels 
expedients de contractació i de les relacions anuals dels contractes subscrits per les entitats 
del sector públic local, i en el seu apartat III.1 estableix l’obligació de les entitats locals de 
remetre les relacions anuals dels contractes formalitzats per aquestes i les seues entitats 
dependents.  

En aquest sentit, la “Guia per a la remissió telemàtica de la informació relativa a la 
contractació de les entitats locals”, vigent per a aquesta fiscalització, en l’apartat 3.5, relatiu 
a l’enviament de la relació de contractes, indica que per a poder procedir a aquest 
enviament cal que s’haja formalitzat tota la informació contractual de l’entitat principal i, si 
és el cas, de totes les entitats dependents. En el cas que no s’informe sobre la contractació 
de totes les entitats, no es podrà procedir a l’enviament de la relació de contractes.  
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3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una conclusió sobre el 
compliment de la legalitat aplicable a la rendició de la informació contractual de les entitats 
locals ressenyada en l’apartat 2, corresponent als exercicis 2017 i 2018, basada en la 
fiscalització realitzada. Per a això, 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 la Sindicatura 
complisca els requeriments d’ètica, com també que planifique i execute la fiscalització amb 
la finalitat d’obtindre una seguretat limitada que la rendició d’informació i el compliment 
d’altres obligacions formals han sigut conformes amb la normativa aplicable en els seus 
aspectes significatius. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i 
adequada per a fonamentar les nostres conclusions sobre el compliment de determinades 
obligacions legals i reglamentàries. Les conclusions obtingudes es resumeixen en 
l’apartat 5. 

Per raons operatives, per diferència en el marc legal i regulador de la remissió d’informació 
sobre la contractació i per les dificultats aparegudes en el tractament de la informació, s’ha 
optat per presentar la fiscalització en dos informes: aquest, que correspon a l’exercici 2017, 
i un segon informe amb l’anàlisi de 2018 i 2019.  

4. LIMITACIONS A L’ABAST 

El treball ha estat limitat pels incompliments i deficiències exposades en l’apèndix II, la qual 
cosa no ha permés tindre un coneixement fidel de la realitat de la contractació del sector 
públic local de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2017. 

5. CONCLUSIONS DE LA RENDICIÓ DE LA INFORMACIÓ 
EXIGIDA PER L’ARTICLE 29 DEL TRLCSP 

Les conclusions generals més rellevants que es dedueixen del treball realitzat són les 
següents: 

a) El sector públic local de la Comunitat Valenciana (SPLCV), als efectes de contractació, i 
a partir de la informació proporcionada per la Plataforma de Rendició de Comptes de 
les Entitats Locals, a través de les aplicacions informàtiques de contractació ubicades 
allí, estava integrat en l’exercici de 2017 per 851 entitats, 614 de les quals corresponen 
a entitats locals principals (municipis, diputacions, mancomunitats, àrees 
metropolitanes i entitats locals menors) i 237 entitats dependents de les anteriors 



Informe de fiscalització de la informació contractual del sector públic local valencià. 

Exercici 2017 

7 
 

(consorcis, organismes autònoms, fundacions, entitats públiques empresarials i 
societats mercantils). 

b) Del total de les 851 entitats que pertanyen a l’SPLCV, tan sols el 31,5%, és a dir, 268 
entitats, van remetre en termini les relacions anuals dels contractes formalitzats en 
l’exercici 2017 o, si és el cas, la comunicació negativa corresponent, la qual cosa denota 
un baix grau de compliment. Posteriorment, i fora del termini establit, 182 entitats (que 
representen el 21,4%) han remés la relació de contractes o comunicació negativa. 

c) Segons la informació remesa a la Plataforma de Rendició de Comptes, el nombre i 
import dels expedients formalitzats en l’exercici de 2017 que han superat els llindars 
que s’indiquen en l’article 29.1 del TRLCSP ha sigut de 353 per un import global de 
268.944.121 euros, i es troben distribuïts de la manera següent per tipus de contractes 
i import en euros: 198 expedients corresponen a serveis (127.251.748 euros); 59 
expedients, a obres (63.749.655 euros); 74 expedients, a subministraments (55.505.334 
euros), i els 22 expedients restants (per un import global de 22.437.384 euros) 
corresponen a gestió de serveis, contractes administratius especials, contractes privats 
i altres. 

d) El 29,2% (103 expedients) s’han remés en termini. De la resta, 125 expedients (el 35,4%) 
s’han remés fora de termini i dels altres 125 expedients no s’ha remés cap 
documentació. Dels 353 expedients referits, 62, per import de 24.378.775 euros, no es 
van incloure en les relacions anuals certificades respectives. 

e) La principal incidència que han presentat els expedients revisats en la mostra ha sigut 
no incloure l’enllaç amb el perfil de contractant respectiu en el qual es troba la 
informació relativa a cada un. 

f) D’altra banda, i en referència a la comunicació de les incidències en 2017, només s’han 
tramitat 24 incidències, el 62,5% de les quals ho han sigut en termini, i la més 
comunicada de les quals ha sigut la relativa a pròrrogues (14 comunicacions). 

g) Cal destacar que, d’acord amb el conjunt de la informació rebuda en la Plataforma, en 
l’exercici 2017 s’ha formalitzat un total de 3.478 contractes per un import global de 
439.088.655 euros i que el major volum de contractació l’han dut a terme els 
ajuntaments amb un 59% de l’import (258.661.628 euros) i un 63% del nombre de 
contractes formalitzats (2.205 contractes). 

h) Atenent el tipus de contracte, la major contractació s’ha materialitzat en serveis, amb 
la formalització de 1.679 contractes (el 48,3%) i un import de 166.403.788 euros (el 
37,9%). Pel que fa a l’import, és seguit pels contractes d’obra, dels quals s’han 
formalitzat 746 (el 21,4%) i un import de 140.293.697 euros (el 32%). Per part seua, els 
contractes de subministrament ascendeixen a 753 contractes (21,7%) per un import 
total de 93.607.243 euros. La resta, 300 contractes (el 8,6%) per un import total de 
38.783.927 euros, corresponen a 46 contractes de gestió de serveis, 79 contractes 
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administratius especials, 130 contractes privats, 43 en concepte d’altres i dos de 
col·laboració publicoprivada. 

i) S’ha d’assenyalar que el 93% dels contractes s’han tramitat de manera ordinària i que 
el procediment obert en l’adjudicació ha sigut el més utilitzat (en el 48,4% dels 
expedients i el 79,5% de l’import contractat), seguit del procediment negociat sense 
publicitat (el 35,3% dels contractes i el 13,1% de l’import contractat). 

6. RECOMANACIONS GENERALS  

En relació amb la remissió  

Les diferents entitats han d’adoptar les mesures adequades que permeten complir 
l’obligació de la remissió de la informació marcada en l’article 335 de la Llei de Contractes. 

En relació amb la introducció de dades en la Plataforma 

Els òrgans responsables de la contractació han d’emplenar de manera adequada i completa 
els formularis que la Plataforma posa a la seua disposició per a la gestió i l’enviament de 
les relacions de contractes, dels extractes dels expedients i de les seues incidències. 
D’aquesta manera s’aconseguirà una major fiabilitat de les dades que s’obtinguen i, per 
tant, de les conclusions que se n’extrauran, de manera que s’evitarà que hi haja 
discrepàncies entre les dades que mostren la relació anual de contractes formalitzats i les 
dades introduïdes dels expedients de contractació corresponents.  
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APÈNDIX I 

Marc normatiu 
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Durant el període fiscalitzat, la normativa legal aplicable d’acord amb l’abast de la 
fiscalització és la següent: 

- Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes.  

- Llei 7/1988, de 5 d’abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes (LFTC). 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic (TRLCSP). 

- Resolució de 23 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per 
la qual es publica l’Acord del Ple de 22 de desembre de 2015, pel qual s’aprova la 
Instrucció relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes dels extractes dels 
expedients de contractació i de les relacions anuals dels contractes subscrits per les 
entitats del sector públic local. 

- Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, pel qual s’aprova la Instrucció relativa al subministrament 
d’informació sobre la contractació de les entitats del sector públic valencià, tant 
autonòmic com local (article 6). 
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APÈNDIX II  

Objectius, abast i metodologia 
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1. OBJECTIU 

La fiscalització ha tingut per objectiu verificar el grau de compliment de la remissió de la 
informació de l’activitat contractual per part de les entitats i ens que conformen el sector 
públic local de la Comunitat Valenciana. En particular, ha consistit a realitzar una anàlisi del 
grau de compliment de l’obligació de remetre, a la Sindicatura i al Tribunal de Comptes, la 
documentació establida per les normes legals dels expedients de contractació i de les 
relacions anuals dels contractes, d’acord amb el que es preveu en l’article 29 del TRLCSP i 
en l’article 40 de l’LFTC, i addicionalment realitzar una anàlisi global de l’activitat contractual 
de l’SPLCV.  

El desenvolupament de la informació a remetre s’estableix per la instrucció aprovada pel 
Consell de la Sindicatura de Comptes el 14 de gener de 2016, que es remet al que es preveu 
en la instrucció respectiva aprovada pel Ple del Tribunal de Comptes amb data 22 de 
desembre de 2015, per la qual es regula la remissió de la informació contractual 
corresponent al sector públic local, a través de la Plataforma de Rendició de Comptes de 
les Entitats Locals, a la qual està adherida la Sindicatura de Comptes per mitjà de conveni 
formalitzat amb el Tribunal de Comptes i altres òrgans de control extern. 

En concret, l’article 6 de la instrucció de la Sindicatura de Comptes estableix que las entitats 
del sector públic local remetran la relació anual de contractes i els extractes dels expedients 
de contractació per procediment telemàtic, a través de les aplicacions informàtiques 
situades en la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals, en l’adreça 
electrònica www.rendiciondecuentas.es, d’acord amb el que es preveu en la Instrucció 
relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes dels extractes dels expedients i de 
les relacions anuals dels contractes celebrats per les entitats del sector públic local, 
aprovada pel Ple amb data 22 de desembre de 2015. 

Així, les actuacions fiscalitzadores s’han realitzat a partir de les dades proporcionades, a 
través de les aplicacions informàtiques situades en la Plataforma de Rendició de Comptes 
de les Entitats Locals.  

Els objectius específics de la fiscalització han sigut els següents: 

Objectiu 1 

Verificar que, dins dels dos primers mesos de cada exercici, s’han remés les relacions anuals 
certificades comprensives de tots els contractes formalitzats en l’exercici precedent a 
exclusió dels contractes menors, o en cas de no haver-se’n subscrit cap, una certificació 
negativa. 

Objectiu 2 

Verificar, per als contractes que superen determinats llindars, que s’ha remés, dins dels tres 
mesos següents a la formalització del contracte, la còpia del document en el qual s’haja 
formalitzat acompanyada de l’extracte de l’expedient. Els annexos I i II de la instrucció del 
Tribunal de Comptes defineixen, respectivament, el contingut d’aquest extracte, segons que 



Informe de fiscalització de la informació contractual del sector públic local valencià. 

Exercici 2017 

13 
 

es tracte d’entitats del sector públic local que tenen la consideració d’Administració pública, 
d’acord amb l’article 3.2 del TRLCSP, o es tracte d’organismes i entitats del sector públic 
local que no tenen aquesta consideració. 

Objectiu 3 

Verificar el grau de compliment de l’obligació de comunicar les incidències dels contractes. 

Objectiu 4 

Addicionalment, realitzar i analitzar les dades agregades sobre els contractes formalitzats 
en aquest exercici sobre el conjunt de les entitats que conformen el sector públic local a la 
Comunitat Valenciana. 

Objectiu 5 

Analitzar, a través de la revisió d’una mostra significativa, les principals incidències 
produïdes en la remissió dels contractes i dels seus expedients de contractació, la seua 
importància quantitativa i qualitativa. 

Objectiu 6 

Emetre un informe que reculla la situació de la contractació de l’SPLCV, així com el grau de 
compliment de les obligacions de remissió de la informació contractual marcada per 
l’article 29 del TRLCSP.  

2. ABAST I PROCEDIMENTS DE LA FISCALITZACIÓ 

Abast de la fiscalització 

1. En aquesta fiscalització, les dades s’han obtingut directament de les que consten en la 

Plataforma de Rendició de Comptes respecte de les relacions anuals de contractació de 

les EL i les seues entitats dependents, així com dels contractes formalitzats en l’exercici de 

2017. 

Per a això s’ha procedit a l’explotació de la informació de la Plataforma i de la base de 
dades actualitzada, i s’ha fixat el 20 de març de 2019 com a data de tancament del 
treball per a agregar les dades de la informació presentada. En conseqüència, només 
s’ha agregat la informació de les entitats que hagen presentat telemàticament la 
documentació requerida fins a aquesta data.  

El tractament del gran volum de dades que comporta la presentació de la informació 
requerida legalment s’ha realitzat per mitjà de l’ús de diferents eines informàtiques, 
bàsicament Access. Aquesta eina ens ha permés analitzar tota la població i aplicar i 
dissenyar els filtres corresponents per a extraure els elements que ha interessat revisar, 
en aquest cas sobre les taules de la Plataforma que emmagatzemen la informació 
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relatives a l’“Explotació de dades d’expedients” i d’“Explotació de dades de 
contractació”, de manera que ens ha permés obtindre la informació necessària per a 
elaborar: 

- el cens d’entitats del sector públic local, 

- la relació anual de contractes formalitzats en l’exercici, 

- l’estat de rendició de la relació anual de contractes, 

- la relació d’expedients de contractació en compliment de l’article 29 del TRLCSP, 

- l’estat de rendició dels expedients de contractació. 

2. Comprovacions formals generals sobre les obligacions de remissió d’informació 

Els treballs de fiscalització s’han centrat en l’anàlisi general de l’activitat contractual, a 
partir de la informació registrada a través de la Plataforma de Rendició de Comptes i, 
en particular, en l’examen d’una mostra de la documentació dels expedients de 
contractació remesos corresponents a l’exercici de 2017, verificant que el contingut 
d’aquesta documentació s’ajusta a l’expressada en la instrucció del Tribunal de 
Comptes.  

3. Limitacions a l’abast en l’obtenció de la informació 

La falta o la presentació inadequada de la informació per part de les entitats locals a 
causa de: 

- No remissió d’informació sobre els contractes formalitzats o remetre-la de manera 
parcial o incorrecta (importes zero, imports duplicats, comunicació amb imports 
d’adjudicació unitaris, no emplenament de tots els camps necessaris, etc.). 

- No presentació de les relacions anuals de contractes o presentar-les de manera 
parcial o incorrecta. 

- Presentació fora de termini de la informació dels contractes formalitzats o la relació 
de contractes. 

- La inconsistència de la informació introduïda per determinades entitats. 

- L’existència d’entitats que no adjunten la informació d’algun ens dependent o amb 
incidències rellevants. 

- La falta d’informació referent als contractes corresponents als expedients 
d’enriquiment injust, ja que la informació sobre aquests expedients no s’introdueix 
en la Plataforma. De la mateixa manera, tal com s’ha indicat anteriorment, només 
s’ha agregat la informació de les entitats que hagen presentat telemàticament la 
documentació requerida amb data 20 de març de 2019. 
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- L’existència d’una sèrie d’entitats que tinguen la consideració jurídica de 
dependents i no estan assignades a cap entitat local principal. Per això, les seues 
dades no estan integrades en els resultats obtinguts. 

Atés que la Plataforma permetia llavors la finalització en la introducció de la informació 
contractual sense haver emplenat tots els camps (fins i tot assenyalats com a 
obligatoris), el nombre de contractes formalitzats, així com l’import dels contractes, 
està desvirtuat, ja que existeixen contractes en els quals no s’ha emplenat la data de 
formalització i han quedat exclosos de la informació que ací es presenta. 

S’ha de tindre en compte que no hem realitzat cap tipus de depuració sobre les dades 
que s’obtenen de la Plataforma, encara que aquestes presenten deficiències. 

Aquests incompliments i incidències impedeixen tindre un coneixement fidel de la 
realitat de la contractació del sector públic local de la Comunitat Valenciana. 
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APÈNDIX III  

Composició del sector públic local valencià 
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El sector públic local de la Comunitat Valenciana (SPLCV), a l’efecte de contractació, i a 
partir de la informació proporcionada per la Plataforma, estava integrat en l’exercici de 2017 
per 851 entitats. La seua composició es mostra en el quadre 1. 

Quadre 1. Composició de l’SPLCV en l’exercici de 2017 segons dades de la Plataforma  

ENTITAT Alacant Castelló València Total general 

Municipis 141 135 266 542 

Diputacions provincials 1 1 1 3 

Mancomunitat 24 9 27 60 

Àrea metropolitana 0 0 2 2 

Entitat local menor 3 1 3 7 

Total entitats locals 169 146 299 614 

Consorci (*) 14 9 12 35 

Organisme autònom 24 10 32 66 

Fundació (**) 8 4 15 27 

Entitat pública empresarial. 1  0 4 5 

Societat mercantil (***) 36 14 54 104 

Total entitats dependents 83 37 117 237 

Total general 252 183 416 851 

(*) Consorci adscrit a una entitat local. 
(**) Fundacions, associacions i institucions sense finalitat de lucre (ISFL) dependents de l’entitat local. 
(***) Societats amb participació total o majoritària de l’entitat local (50% < Capital social ≤ 100%). 

Segons informació contrastada amb l’INVENS i fonts del Tribunal de Comptes, 
addicionalment als 851 ens de l’SPLCV en l’exercici de 2017 hi havia 16 entitats que no 
consten en el cens de la Plataforma i que no han remés relació de contractes o, si és el cas, 
certificació negativa, 10 de les quals corresponen a consorcis, tres dels quals es troben 
pendents d’adscripció, quatre corresponen a altres institucions sense finalitats de lucre, un 
a fundacions i una societat mercantil. 
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APÈNDIX IV 

Obligacions d’informació sobre contractes 
públics, resultats de la fiscalització 
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L’article 29.1 del TRLCSP regula l’obligació de rendició de contractes al Tribunal de Comptes 
i òrgans de control extern en el període fiscalitzat, i estableix que dins dels tres mesos 
següents a la formalització del contracte s’ha de remetre una còpia certificada del 
document en el qual s’haja formalitzat, acompanyada d’un extracte de l’expedient del qual 
es derive. Aquesta obligació es refereix als contractes d’obres, concessions d’obres 
públiques, gestió de serveis públics i contractes de col·laboració publicoprivats, la quantia 
dels quals excedisca els 600.000 euros; de 450.000 euros per als contractes de 
subministraments, i de 150.000 euros per als contractes de serveis i els administratius 
especials.  

Així mateix, es preveu en l’apartat 2 de l’article 29 esmentat l’obligació de comunicar les 
incidències en l’execució dels contractes indicats ‒modificacions, pròrrogues o variacions 
de terminis, variacions de preu, nul·litat i extinció‒, sense perjudici de les facultats 
reconegudes al Tribunal de Comptes i als òrgans de fiscalització de les comunitats 
autònomes per a reclamar tots els documents i antecedents que s’estimen pertinents en 
relació amb els contractes de qualsevol naturalesa i quantia. 

L’enviament dels extractes dels expedients de contractació, així com les incidències que es 
produïsquen en l’execució d’aquests contractes, ha de realitzar-se per mitjà de remissió 
telemàtica a través de la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Per part seua, en l’article 40.2 de l’LFTC s’imposa l’obligació d’enviar anualment al Tribunal 
de Comptes una relació dels contractes que hagen subscrit, incloent-hi còpia autoritzada 
dels respectius documents de formalització i d’aquells altres que acrediten el seu 
compliment o extinció. 

Finalment, l’Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes, remet 
a la Instrucció general relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes dels extractes 
dels expedients de contractació i de les relacions anuals dels contractes subscrits per les 
entitats del sector públic local, aprovada per acord del Ple el 22 de desembre de 2015 i 
aplicable al període fiscalitzat, que concreta la informació i documentació que li ha de ser 
remesa, a través de la Plataforma de Rendició de Comptes, en compliment de les 
obligacions que contenen els articles 40 de l’LFTC i 29 del TRLCSP i que consta de la 
documentació següent: 

1. Amb periodicitat anual, dins dels dos primers mesos de cada exercici, havien de remetre 
les relacions certificades comprensives de tots els contractes formalitzats en l’exercici 
anterior per aquestes i les seues entitats dependents, amb independència del règim 
jurídic al qual estiguen sotmeses, exceptuats els contractes menors identificats a aquest 
efecte, els contractes d’obres adjudicats per un import inferior a 50.000 euros (IVA i 
impostos indirectes exclosos) i els contractes de qualsevol altra modalitat adjudicats 
per un import inferior a 18.000 euros (IVA i impostos indirectes exclosos). De la mateixa 
manera, en el cas de no haver subscrit cap contracte havien de remetre una certificació 
negativa.  

2. Dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte, havien de remetre còpia 
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certificada del document a través del qual s’haguera formalitzat el contracte, 
acompanyada d’un extracte de l’expedient, sempre que el contracte de què es tracte 
supere les quanties següents: contractes d’obres, contractes de concessions d’obres 
públiques, de gestió de serveis públics i de col·laboració entre el sector públic i el sector 
privat la quantia dels quals excedisca els 600.000 euros (IVA i altres impostos indirectes 
exclosos); contractes de subministrament de quantia superior a 450.000 euros (IVA i 
altres impostos indirectes exclosos); contractes de serveis i contractes administratius 
especials de quantia superior a 150.000 euros (IVA i altres impostos indirectes exclosos). 

3. Dins dels tres mesos següents a la data en què es produïsquen, havien de comunicar, 
a través de la Plataforma de Rendició de Comptes, les modificacions, pròrrogues o 
variacions de terminis, les variacions de preu i l’import final, la nul·litat i l’extinció normal 
o anormal dels contractes.  

1. ANÀLISI DEL COMPLIMENT DE LA REMISSIÓ DE LA RELACIÓ ANUAL 
DELS CONTRACTES FORMALITZATS L’EXERCICI ANTERIOR 

La fiscalització està referida a l’exercici 2017. En l’anàlisi de les dades cal tindre en compte 
que únicament poden presentar la informació contractual a través de la Plataforma de 
Rendició de Comptes de les Entitats Locals que estableix l’article 29 del TRLCSP els 
ajuntaments, àrees metropolitanes, diputacions, entitats locals menors i mancomunitats. La 
resta d’organismes i ens han de fer-ho a través de l’entitat principal de la qual depenen o 
a la qual hagen sigut adscrits. Així, la remissió de la relació anual de contractes s’ha de 
realitzar a través d’un enviament i ha de contindre la relació de tots els contractes 
formalitzats per l’entitat principal i les seues entitats dependents o adscrites. 

Durant el període fiscalitzat, el compliment de l’obligació de remetre les certificacions 
anuals dels contractes formalitzats l’exercici anterior va donar el resultat següent:  
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Quadre 2. Estat de remissió de relacions anuals sobre contractació 

DE CONTRACTES FORMALITZATS EN 2017 

Tipus d’EL  

Nombre d’entitats que remeten informació  
Nombre 

d’entitats que 
no remeten 
informació 

Total 
Relació de contractes Comunicació negativa 

En termini 
Fora de 
termini 

Total 
En 

termini 
Fora de 
termini 

Total 

Municipis 112 80 192 36 35 71 279 542 

Diputacions 2 1 3 0 0 0 0 3 

Mancomunitats 5 6 11 2 7 9 40 60 

Àrees metropolitanes 0 0 0 0 0 0 2 2 

Entitats locals menors 1 1 2 1 2 3 2 7 

Consorcis 9 1 10 15 2 17 8 35 

Organismes autònoms 12 8 20 20 9 29 17 66 

Fundacions 3 4 7 8 6 14 6 27 

Entitats públiques empresarials 0 2 2 0 0 0 33 5 

Societats mercantils públiques  16 10 26 26 8 34 44 104 

Total 160 113 273 108 69 177 401 851 

 32,1% 20,8% 47,1% 100,0% 

 

En termini 
Fora de 
termini 

No han 
remés 

TOTAL  

268 182 401 851 

31,5% 21,4% 47,1% 100,0% 

Del total de les 851 entitats que pertanyen a l’SPLCV, tan sols el 31,5%, és a dir, 268 entitats, 
van remetre en termini les relacions anuals dels contractes formalitzats en l’exercici 2017 
(160 entitats) o, si és el cas, la comunicació negativa corresponent (108 entitats). Aquesta 
comunicació negativa suposa el manifest, tal com estableix la Instrucció del Tribunal, que 
no han formalitzat durant l’exercici contractes d’obres superiors a 50.000 euros ni superiors 
a 18.000 euros per a qualsevol altra modalitat de contractes. Així, hem de destacar el baix 
grau de compliment, en relació amb l’obligació marcada per l’article 40.2 de l’LFTC.  

Tal com es detalla en el quadre 2, el nombre d’entitats que han remés la informació relativa 
a la relació de contractes formalitzats o, si és el cas, comunicació negativa, en termini i fora 
de termini, ha sigut de 450 entitats, la qual cosa ha suposat un 52,9% del total del cens 
d’entitats. D’aquestes, 273 entitats han remés la relació de contractes, que representa el 
32,1% del total, de les quals 160 entitats ho han fet en termini i 113 entitats fora de termini.  

En relació amb les 182 entitats que remeten la relació de contractes o la comunicació 
negativa fora de termini (el 21,4%), 113 entitats han presentat fora de termini la relació de 
contractes i 69 entitats la comunicació negativa. 

La resta, 401 entitats (principals i els seus dependents), no han remés cap tipus d’informació 
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sobre la seua activitat contractual (relació de contractes o comunicació negativa); això ha 
suposat l’incompliment del 47,1% del total d’entitats que conformen l’SPLCV en l’exercici 
de 2017 de l’obligació marcada en l’article 29 del TRLCSP. 

Així, podem destacar un alt grau d’incompliment, el 68,5% de les entitats que conformen 
l’SPLCV, de l’obligació marcada per l’article 29 del TRLCSP en relació amb la remissió anual, 
i dins dels dos primers mesos de cada exercici, de les relacions certificades comprensives 
dels contractes formalitzats en l’exercici precedent, a exclusió dels contractes menors o, en 
cas de no haver-se subscrit cap contracte per import superior als fixats com a contractes 
menors, una certificació negativa, bé perquè han remés la informació fora del termini 
establit, el 21,4%, bé perquè no han remés cap tipus d’informació. 

En l’annex 1 es detallen les entitats (principals i dependents) que han remés la informació 
(relació de contractes o certificació negativa) fora de termini i en l’annex 2 es detallen les 
entitats (principals i dependents) que no han remés cap tipus d’informació contractual. 

El gràfic següent representa el grau de rendició de les relacions anuals dels contractes 
formalitzats regulats per l’article 29 del TRLCSP.  

Gràfic 1. Remissió de les relacions anuals de contractes  
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 En termini Fora de termini No han remés
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2. REMISSIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DELS CONTRACTES 
FORMALITZATS I DELS EXPEDIENTS 

Dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte en els termes indicats en 
l’article 29.1 del TRLCSP, les entitats del sector públic local havien de remetre al Tribunal de 
Comptes o a l’OCEX corresponent una còpia del document de formalització del contracte, 
acompanyada de l’extracte de l’expedient, sempre que el contracte supere les quanties 
següents: 

• 600.000 euros en els contractes d’obres, de concessió d’obres públiques, de gestió de 
serveis públics i de col·laboració entre el sector públic i el privat, 

• 450.000 euros en els contractes de subministrament, 
• 150.000 en els contractes de serveis i contractes administratius especials. 

A aquest efecte, l’extracte de l’expedient s’entén conformat pels documents que s’indiquen 
en l’annex I de la Instrucció del Tribunal de Comptes en el cas que es tracte d’entitats del 
sector públic local que tenen la consideració d’Administració pública, d’acord amb l’article 
3.2 del TRLCSP. Si es tracta d’organismes i entitats del sector públic local que no tenen 
aquesta consideració, l’expedient ha d’estar integrat pels documents que s’assenyalen en 
l’annex II. 

La remissió d’aquesta documentació s’havia d’efectuar per procediment telemàtic a través 
de la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals, amb indicació, així mateix, 
de les dades bàsiques del contracte que s’assenyalen en aquesta plataforma. Tal com 
s’indica en la “Guia d’ajuda a l’usuari per a la remissió telemàtica de la informació relativa a 
la contractació de les entitats locals”, l’extracte de l’expedient s’havia de remetre des de 
l’entitat que haguera formalitzat el contracte, ja fora la principal, la dependent o l’adscrita. 

Documentació que cal remetre al llarg de l’exercici 

L’apartat III.2 de la Instrucció del Tribunal de Comptes detallava la documentació que calia 
remetre al llarg de l’exercici, i assenyalava en els seus annexos els documents requerits en 
funció que l’entitat i l’ens tinguera o no la consideració d’Administració pública i que són 
comuns a tots els tipus de contractes i formes d’adjudicació per tipus d’entitat. 

Així, en el cas d’entitats que tinguen la consideració d’Administració pública, segons 
l’annex I de la instrucció esmentada, els extractes dels expedients han de comprendre 
únicament la còpia certificada del document en el qual s’haja formalitzat el contracte, 
documentació justificativa del contracte en la qual es determine la naturalesa i extensió de 
les necessitats que pretenia cobrir-se amb el contracte projectat, així com la idoneïtat del 
seu objecte i contingut per a satisfer-les, plec de clàusules administratives particulars 
aprovat per l’òrgan de contractació o document que el substituïsca i proposta d’adjudicació 
del contracte juntament amb els informes de valoració d’ofertes que, si és el cas, s’hagueren 
emés. A més, s’havia d’aportar l’enllaç amb el perfil de contractant en el qual es trobe la 
informació relativa a cada un dels expedients de contractació remesos. 
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L’annex II detallava la documentació que han de remetre les entitats del sector públic local 
que no tinguen la consideració d’Administració pública, en relació amb els expedients de 
contractació i que estava constituïda pel document administratiu de formalització del 
contracte, informe de necessitat de la contractació o document que el substituïsca i 
proposta d’adjudicació del contracte, plec de condicions particulars aprovat per l’òrgan de 
contractació o document que el substituïsca i proposta d’adjudicació del contracte 
juntament amb els informes de valoració d’ofertes que, si és el cas, s’hagueren emés. A 
més, s’havia d’aportar l’enllaç amb el perfil de contractant en el qual es trobe la informació 
relativa a cada un dels expedients de contractació remesos.  

Tant la Instrucció de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (article 7) com 
la Instrucció del Tribunal de Comptes (apartat V) aclarien que per quantia o import del 
contracte s’entenia l’import d’adjudicació (IVA exclòs). A més, quan el preu només 
s’haguera formulat en preus unitaris, s’havia d’entendre per quantia del contracte l’import 
màxim limitatiu de la despesa o, si no n’hi ha, el valor estimat del contracte. Així mateix, en 
els expedients de contractació que donen lloc a múltiples adjudicataris i, per tant, a 
múltiples contractes per l’existència de lots o prestacions diferenciades, calia tindre en 
compte l’import agregat de tots els lots integrants de l’expedient per a determinar la 
quantia del contracte. 

D’acord amb la informació extreta de les dades que consten en la Plataforma, en l’exercici 
de 2017 el nombre i l’import dels expedients formalitzats que han superat els llindars que 
s’indiquen en l’article 29.1 del TRLCSP ha sigut de 353, per un import global de 268.944.121 
euros, dels quals només el 64,6% (228 expedients l’import dels quals ascendeix a 
130.634.063 euros) s’han remés a la Plataforma de Rendició de Comptes. La informació de 
la resta, 125 expedients, s’ha obtingut contrastant la informació anterior amb la relació 
d’expedients, identificant així aquells que hagen superat els llindars de l’article 29.1 i s’han 
inclòs en la relació, però dels quals no s’ha remés l’expedient corresponent, tal com es 
mostra en el quadre 3 següent: 

Quadre 3. Estat de remissió dels expedients de contractes en l’exercici de 2017 

Expedients que han 
superat els llindars de 

l’art. 29 del TRLCSP 

Total expedients 
remesos  

Expedients remesos en 
termini 

Expedients remesos 
fora de termini 

Expedients no remesos  

Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import Nombre Import 

353 268.944.121 228 130.634.063 103 60.884.870 125 69.749.193 125 138.310.058 

100%  100% 64,6% 48,6% 29,2% 22,6% 35,4% 25,9% 35,4% 51,4% 

  



Informe de fiscalització de la informació contractual del sector públic local valencià. 

Exercici 2017 

25 
 

Gràfic 2. Estat de remissió dels expedients de contractació en l’exercici de 2017 

 

Tan sols 103 expedients (el 45,2% dels expedients remesos) es van comunicar en termini 
dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte; la resta dels 125 expedients 
(el 54,8% sobre els expedients remesos) s’han comunicat fora de termini. 

En el quadre 4 es mostra la relació d’entitats que han remés els expedients de contractació 
fora de termini en l’exercici 2017 i s’assenyala el total d’expedients per entitat que s’han 
remés fora de termini. Les principals entitats que es troben afectades per retards en la 
remissió dels expedients de contractació formalitzats, atés el nombre d’expedients de 
contractació remesos, han sigut els ajuntaments de València i d’Elx amb 24 i 15 expedients, 
respectivament. 

  

29,2%

35,4%

35,4%

Exp. remesos en termini Exp. remesos fora de termini

Exp. no remesos
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Quadre 4. Relació d’entitats que han remés els expedients de contractació fora de 
termini 

Nom entitat 

Nombre d’expedients 
remesos fora de 

termini 

Alcoi 1 

L’Alfàs del Pi 1 

Alacant 3 

Almoradí 1 

El Campello 1 

Cocentaina 1 

Daya Nueva 2 

Elx 15 

Sant Vicent del Raspeig 3 

Torrevieja 4 

L’Alcora 1 

Benicàssim 4 

Castelló de la Plana 7 

Vila-real 2 

Alcàntera de Xúquer 2 

Alfarp 2 

Algemesí 1 

Almussafes 1 

Alzira 1 

Catarroja 1 

Favara 1 

Manuel 1 

Mislata 7 

Oliva 1 

Paterna 5 

Picanya 9 

El Puig de Santa Maria 2 

Riba-roja de Túria 2 

Torrent 4 

València 24 

Vilamarxant 1 

Xeraco 3 

Diputació Provincial de València  2 

Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca 1 

Suma Gestió Tributària 1 

Empresa General Valenciana de l’Aigua, SA (Egevasa) 7 

Total  125 
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Coherència entre les relacions anuals de contractes i els expedients de 
contractació 

Les comprovacions realitzades sobre la informació extreta de la base de dades de la 
Plataforma de Rendició de Comptes han posat de manifest discrepàncies entre les relacions 
anuals dels contractes subscrits i la remissió dels expedients de contractació.  

Les principals diferències obeeixen a:  

a) Contractes que figuren en les relacions anuals i els expedients de les quals no s’han remés 

D’acord amb la verificació realitzada sobre les relacions anuals, 58 entitats han 
formalitzat durant l’exercici de 2017 un total de 125 contractes per import de 
138.310.058 euros, dels quals, per raó de quantia, havien de remetre, dins dels tres 
mesos següents a la formalització del contracte, la còpia certificada del document en 
el qual s’haja formalitzat, acompanyada d’un extracte de l’expedient, i no ho han fet, de 
manera que s’ha incomplit l’article 29.1 del TRLCSP.  

Quadre 5. Contractes per tipus d’entitats i tipus de contractes 

Tipus entitat 

Tipus de contracte 

Obres Serveis 
Subminis-

trament 

Contractes 
gestió 

serveis 
públics 

Contractes 
administratius 

especials 
Total 

general 

Ajuntament 12.107.852 18.220.864 6.639.144 2.818.678 912.360 40.698.898 

Consorci  10.512.300 4.407.953   14.920.253 

Diputació provincial 8.492.335 26.954.594    35.446.928 

Entitat públ. empres.  650.000 600.000   1.250.000 

Fundació  179.746    179.746 

Mancomunitat  1.333.092    1.333.092 

Organisme autònom  887.581    887.581 

Societat mercantil 8.620.056 11.137.412 23.836.091   43.593.560 

Total general 29.220.243 69.875.589 35.483.187 2.818.678 912.360 138.310.058 
 

L’annex 3 recull el detall d’aquestes entitats que han incomplit l’article 29.1 del TRLCSP 
amb indicació del nombre d’expedients no remesos i l’import total a què ascendeixen 
els contractes esmentats. D’aquesta relació, que hem ordenat de major a menor import 
del total contractat per cada entitat, podem destacar que les tres entitats de major 
volum de contractes no remesos han sigut la Diputació de València, que no ha remés 
18 expedients de contractació per un import total de 32.937.698 euros corresponent a 
obres i serveis de conservació i manteniment de carreteres; seguit de l’Empresa 
Municipal de Transport, SA de València, que no ha remés quatre contractes per un 
import total de 21.877.153 euros, que corresponen a dos contractes de serveis de 
publicitat exterior en autobusos i neteja del seu interior i dos contractes de 
subministraments dels quals cal destacar l’adquisició de nous autobusos; el tercer en 
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ordre d’importància ha sigut el Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal 
de Residus de la Zona 7, Àrea de Gestió A3, que no ha remés un contracte de serveis 
per un import de 10.110.700 euros, l’objecte del qual ha sigut el servei de tractament 
dels residus urbans gestionats pel Consorci per a l’execució de les previsions del Pla 
Zonal de Residus 7-A2, com a solució transitòria. 

b) Expedients de contractes remesos que no figuren en les relacions anuals  

Dels 353 extractes d’expedients de contractes formalitzats en l’exercici 2017 que es van 
remetre a la Plataforma, 62 contractes i els expedients corresponents, per import de 
24.378.775 euros, no figuraven en les relacions anuals certificades que van remetre les 
diferents entitats. L’annex 4 recull el detall per entitats amb el nombre total de 
contractes (expedients) remesos, però que no s’han inclòs en les certificacions anuals i 
el seu import total.  

Anàlisi d’una mostra de la documentació incorporada als expedients de 
contractació rebuts 

A partir de la informació que les diferents entitats han emplenat en les relacions de 
contractes formalitzats en l’exercici i remeses per les entitats principals i de la informació 
obtinguda de la relació dels expedients remesos a la Plataforma que cada entitat 
s’encarrega d’emplenar, hem elaborat la informació que es mostra en el quadre 6, relativa 
als contractes formalitzats en l’exercici de 2017 que han superat els imports que s’indiquen 
en l’article 29.1 del TRLCSP, distribuïts per tipus d’entitat i tipus de contracte. 
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Quadro 6. Contractes de 2017 que superen l’import de l’article 29 del TRLCSP  

 

Font: Relació de contractes remesos i relació d’expedients remesos.

Tipus d’EL  

TIPUS DE CONTRACTE 2017 

Obres Subministraments Serveis 
Gestió de serveis 

públics 

Contractes 
administratius 

especials 

Contractes 
privats 

Altres Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import 

Municipis 43 46.637.264 48 22.889.056 141 61.919.712 6 19.354.204 5 1.386.326 8 961.908 2 569.657 253 153.718.127 

Diputacions 10 8.492.335 6 3.272.097 32 39.091.499 0 0 0 0 0 0 0 0 48 50.855.931 

Mancomunitats 0 0 0 0 3 1.333.092 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333.092 

Àrees metropolitanes 0 0 0 0 1 226.465 0 0 0 0 0 0 0 0 1 226.465 

Consorcis 0 0 4 4.407.953 3 10.512.300 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14.920.253 

Organismes autònoms 0 0 0 0 4 1.271.478 0 0 1 165.289 0 0 0 0 5 1.436.767 

Fundacions 0 0 0 0 1 179.746 0 0 0 0 0 0 0 0 1 179.746 

Entitats públ. empresarials 0 0 1 600.000 1 650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.250.000 

Societats mercantils públ. 6 8.620.056 15 24.336.229 12 12.067.455 0 0 0 0 0 0 0 0 33 45.023.740 

Total 59 63.749.655 74 55.505.334 198 127.251.748 6 19.354.204 6 1.551.615 8 961.908 2 569.657 353 268.944.121 
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D’aquest quadre 6 es desprén que el nombre de contractes que superen els llindars de 
l’article 29.1 del TRLCSP comunicats a través de la Plataforma de Rendició de Comptes de 
les Entitats Locals, bé a través de la remissió de l’expedient corresponent en la mateixa 
plataforma, bé a través de la seua comunicació en la relació d’expedients de l’entitat 
principal en la Plataforma, ha sigut de 353 expedients per un import total de 268.944.121 
euros. D’aquests només s’han remés a la Plataforma, com ja s’ha indicat en el quadre 3 
anterior, 228 expedientes de contractació (el 64,6%), dels quals hem revisat l’adequació de 
la documentació d’una mostra representativa de 146 expedients, la qual cosa ha suposat 
l’anàlisi del 64% del total dels expedients remesos que superaven els imports de l’article 
29.1 del TRLCSP, tal com s’indica en el quadre 7. 

En l’exercici de 2017 s’han remés a la Plataforma 228 expedients de contractació que han 
superat els imports indicats anteriorment, per un import total de 130.634.063 euros. 
D’aquests hem verificat una mostra representativa del 64% dels expedients, per un import 
total de 104.065.650 euros, que ha suposat la verificació del 79,7% del seu import 
formalitzat (130.634.063 euros).  

El treball realitzat ha consistit a verificar que cada un dels expedients contenia la totalitat 
dels documents requerits en els annexos I i II de la instrucció del Tribunal de Comptes que 
ja hem detallat al començament d’aquest apartat 4.2. 

Quadre 7. Resum mostra d’expedients revisats 

 
Expedients 

remesos 

Mostra 
d’expedients 

revisats % 

Import 130.634.063 104.065.650 79,7 

Nombre 228 146 63,0 
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Quadre 8. Expedients de contractes remesos a la Plataforma de Rendició de Comptes en 2017 que superen els imports de l’article 29 del 
TRLCSP, per tipus de contracte i d’entitat 

  Expedients comunicats en 2017 per tipus de contracte i mostra seleccionada 

Tipus d’EL / Expedients comunicats 
Obres Subministraments Serveis 

Gestió de serveis 
públics 

Contractes 
administratius 

especials 
Contractes 

privats Altres Total 

 Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import 

Municipis  32 34.529.412 38 16.249.912 106 43.698.849 4 16.535.526 2 473.965 8 961.908 2 569.657 192 113.019.228 

Mostra  14 22.096.219 27 12.332.002 80 40.114.835 2 16.504.116 0 0 0 0 1 326.897 124 91.374.069 

% mostra revisada 43,8% 64,0% 71,1% 75,9% 75,5% 91,8% 50,0% 99,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 57,4% 64,6% 80,8% 
                 

Diputacions  0 0 6 3.272.097 18 12.136.906 0 0 0 0 0 0 0 0 24 15.409.003 

Mostra  0 0 5 3.102.649 12 8.095.043 0 0 0 0 0 0 0 0 17 11.197.692 

% mostra revisada 0,0% 0,0% 83,3% 94,8% 66,7% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 70,8% 72,7% 
                 

Àrees metropolitanes  0 0 0 0 1 226.465 0 0 0 0 0 0 0 0 1 226.465 

Mostra  0 0 0 0 1 226.465 0 0 0 0 0 0 0 0 1 226.465 

% mostra revisada 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
                 

Organismes autònoms  0 0 0 0 1 383.897 0 0 1 165.289 0 0 0 0 2 549.186 

Mostra  0 0 0 0 1 383.897 0 0 1 165.289 0 0 0 0 2 549.186 

% mostra revisada 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
                 

Societats mercantils públiques  0 0 6 500.138 3 930.043 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1.430.181 

Mostra  0 0 0 0 2 718.237 0 0 0 0 0 0 0 0 2 718.237 

% mostra revisada 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 77,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 50,2% 
Total expedients comunicats  32 34.529.412 50 20.022.147 129 57.376.160 4 16.535.526 3 639.255 8 961.908 2 569.657 228 130.634.063 

Mostra  14 22.096.219 32 15.434.651 96 49.538.478 2 16.504.116 1 165.289 0 0 1 326.897 146 104.165.650 

% mostra revisada 43,8% 64,0% 64,0% 77,1% 71,4% 86,3% 50,0% 99,8% 33,3% 25,9% 0,0% 0,0% 50,0% 57,4% 64,0% 79,7% 
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Dels 146 expedients revisats en la mostra, 92 estaven complets. Això ha significat que el 
63% dels expedients examinats contenien la documentació exigida en la instrucció en el 
seu annex I o II segons si l’expedient corresponia a una entitat que té la consideració 
d’Administració pública o corresponia a una entitat del sector públic local que no té aquesta 
consideració. Els 54 expedients revisats restants (el 37% de la mostra) han presentat una o 
diverses incidències en la documentació remesa. En els quadres següents es presenta un 
resum i el detall de les incidències detectades. 

Quadre 9. Tipus d’incidències de la mostra d’expedients 

Tipus d’incidència 
Nombre de 
contractes 

No remissió de l’enllaç al perfil de contractant  42 

No remissió de l’informe de necessitats 8 

No remissió del PCAP o document que el substituïsca 5 

No remissió del contracte formalitzat 3 

No remissió de l’informe de valoració de les ofertes 4 

No remissió de la proposta d’adjudicació  2 
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Quadre 10. Incidències en la remissió d’expedients de contractació de la mostra 

Referència Tipus contracte Tipus entitat Nom Preu adjud. 

No han 
remés 

l’enllaç al 
perfil de 

contractant 

No han 
remés 

l’informe 
de 

necessitat  

No han 
remés 

l’informe 
de 

valoració 
d’ofertes  

No han 
remés el 

PCAP 

No han 
remés la 
proposta 

d’adjudicació  

No han 
remés el 
contracte 

formalitzat  

2017/11340/05 Obres Obres Ajuntament Benicàssim 1.556.448,53 �      

1784/2017 Serveis Ajuntament Castelló de la Plana 302.876,00 �      

47321/2015 Serveis Ajuntament Castelló de la Plana 449.087,09 �      

124-1163/2017 Serveis Ajuntament El Campello 178.750,00 �      

124-2913/2017 Serveis Ajuntament El Campello 267.584,00 �      

124-964/2017 Serveis Ajuntament El Campello 173.900,00 �      

1/2017 Serveis Societat mercantil 

Empresa Pública de 
Serveis de 
Catarroja, SL 471.342,32 �      

SEC/cma/03/2016 Serveis Ajuntament Almussafes 591.217,36 �      

1245/2017 Serveis Ajuntament Catarroja 244.252,90 �      

CONT-010/2017 Serveis Ajuntament Gandia 209.632,93 �      

CONT-077/2016 Serveis Ajuntament Gandia 149.000,00 �      

16-SE-09 Serveis Ajuntament Mislata 88.214,84 �      

10626/2017 Serveis Ajuntament Torrent 719.008,26 � �     

14401/2014 (194-
2014) 

Contractes gestió 
serveis públics Ajuntament Torrent 14.351.437,20 �      

181/2015 Serveis Ajuntament Torrent 828.000,00 �      

184-2015 Serveis Ajuntament Torrent 650.749,74 �      

8528/2016 Serveis Ajuntament Torrent 318.020,66 �      
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Referència Tipus contracte Tipus entitat Nom Preu adjud. 

No han 
remés 

l’enllaç al 
perfil de 

contractant 

No han 
remés 

l’informe 
de 

necessitat  

No han 
remés 

l’informe 
de 

valoració 
d’ofertes  

No han 
remés el 

PCAP 

No han 
remés la 
proposta 

d’adjudicació  

No han 
remés el 
contracte 

formalitzat  

2827/2016 Altres Ajuntament Vilamarxant 326.897,05 �      

2017-0006 Serveis Ajuntament Xeraco 214.876,00 �      

2017-0007 Serveis Ajuntament Xeraco 373.305,30 �      

A16-057/2016 Serveis Diputació provincial Alacant 274.618,18 �      

A16-158/2016 Serveis Diputació provincial Alacant 204.000,00 �      

S16-088/2017 Subministrament Diputació provincial Alacant 526.943,41 �      

116/2017/NM Serveis Diputació provincial València 169.000,00 �      

175/2016/AM Serveis Diputació provincial València 3.653.047,51 �      

278/16/PS Serveis Diputació provincial València 459.900,00 �      

82/17/am Subministrament Diputació provincial València 788.537,01 �      

124-1128/2017 Subministrament Ajuntament El Campello 577.159,89 �      

26/17F/V/A Serveis Ajuntament Elx 17.000,00 �      

26/17F/V/A Serveis Ajuntament Elx 16.500,00 �      

26/17F/V/A Serveis Ajuntament Elx 28.800,00 �      

26/17F/V/A Serveis Ajuntament Elx 30.000,00 �      

295/16/TC Subministrament Diputació provincial València 227.290,00 �      

65/17/AM Serveis Diputació provincial València 53.625,60 �      

65/17/AM Serveis Diputació provincial València 105.537,60 �      

2017/13255/06 
Subministraments Subministrament Ajuntament Benicàssim 619.735,54 �      

619/2017 Subministrament Ajuntament 
El Puig de Santa 
Maria 325.000,00 �      
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Referència Tipus contracte Tipus entitat Nom Preu adjud. 

No han 
remés 

l’enllaç al 
perfil de 

contractant 

No han 
remés 

l’informe 
de 

necessitat  

No han 
remés 

l’informe 
de 

valoració 
d’ofertes  

No han 
remés el 

PCAP 

No han 
remés la 
proposta 

d’adjudicació  

No han 
remés el 
contracte 

formalitzat  

SCD-147-17 Subministrament Diputació provincial Alacant 670.378,88 �      

125/17INF Serveis Diputació provincial València 833.259,51 �      

77/17/AM Serveis Diputació provincial València 200.110,00 �      

97/17/CON Subministrament Diputació provincial València 889.500,00 �      

39 i 40-2017 Obres Ajuntament València 3.444.764,40 � � � � � � 

28-2017 Serveis Ajuntament Alacant 240.660,45  � � � � � 

11.C.16 (16449/2016) Subministrament Ajuntament Castelló de la Plana 766.416,75  �     

CSERV08/17 Serveis Ajuntament 
Sant Vicent del 
Raspeig 173.113,00  �     

SP-4703/16 
Contractes gestió 
serveis públics Ajuntament Alzira 2.152.678,36  �     

OBRESO-SEC/2017-02 Obres Ajuntament Oliva 907.014,38  �     

29/17 Serveis Ajuntament Paterna 42.375,59  �     

9-2017 Serveis Ajuntament Alacant 585.757,43   �    

201/05-1215/2017 Subministrament Ajuntament Castelló de la Plana 139.957,06   �    

4/16 Serveis Ajuntament Torrevieja 99.000,00    �   

8/15 Serveis Ajuntament Torrevieja 111.464,12    �   

96/15 Serveis Ajuntament Torrevieja 69.372,00    �   

3472017/1/4 Subministrament Ajuntament 
Alcàntera de 
Xúquer 34.455,11      � 
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3. COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES EN L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES  

Segons l’article 29.2 del TRLCSP, les entitats també havien de comunicar les modificacions, 
pròrrogues, variacions de termini o de preu i l’import final dels contractes esmentats, així 
com la nul·litat i la seua extinció normal o anormal. 

La Instrucció del Tribunal de Comptes detalla que dins dels tres mesos següents a la data 
en la qual tinguen lloc les incidències s’havien de comunicar a través de la Plataforma de 
Rendició de Comptes de les Entitats Locals. La comunicació d’aquestes incidències havia de 
fer-se remetent els documents d’aprovació i, si és el cas, de formalització per les entitats 
del sector públic local, tant si tenien la consideració d’Administració pública com si no, 
aportant les dades bàsiques de la incidència corresponent que estiguen indicades en la 
plataforma referida i remetent els respectius documents d’aprovació i, si és el cas, de 
formalització. 

La “Guia d’ajuda per a la remissió telemàtica de la informació relativa a la contractació de 
les entitats locals” indica que las incidències s’han de remetre des de l’entitat que haja 
aprovat la incidència corresponent, ja siga la principal, la dependent o l’adscrita. 

En l’exercici de 2017 s’han comunicat 24 incidències. El quadre següent resumeix, per tipus 
d’incidències comunicades, el nombre de comunicacions presentades. En el quadre següent 
hem realitzat l’anàlisi del grau de compliment de l’obligació de comunicar les 
modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, les variacions de preu i l’import final, la 
nul·litat i l’extinció normal o anormal dels contractes dins dels tres mesos següents a la data 
en què es produïsquen. 

Quadre 11. Comunicació de les incidències en 2017 en l’execució dels contractes 

Tipus d’incidència 
comunicada 

Nombre de 
comunicacions  

Comunicades 
en termini 

Comunicades 
fora de termini %  

Modificacions de contractes 6 6  25,0% 

Ampliacions de termini 1 1  4,2% 

Pròrrogues 14 6 8 58,3% 

Revisions de preus 1  1 4,2% 

Cessions de contractes 1 1  4,2% 

Extinció de contractes 1 1  4,2% 

Suspensions    0,0% 

Total 24 15 9  

 100,0% 62,5% 37,5%  
 

De les 24 comunicacions d’incidències efectuades al llarg de l’exercici 2017, el 62,5% es van 
ser remetre dins del termini previst i el 37,5% de les comunicacions s’han efectuat fora de 
termini. 
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De les incidències comunicades en 2017, el 58,3% (14 expedients) eren degudes a 
pròrrogues, el 25% van tindre repercussió en el preu (6 expedients) i el 16,7% restant (4 
expedients) a comunicacions d’un sol expedient per cada un dels conceptes de 
modificacions de contractes, de revisions de preus, de cessions de contractes en els terminis 
d’execució dels contractes i d’extinció. 
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APÈNDIX V 

 Activitat contractual, procediments i sistemes de contractació  
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En l’exercici de 2017 el nombre de contractes formalitzats ha sigut el següent:  

Quadre 12. Contractes formalitzats en 2017 i el seu import total 

SPLCV 2017  
Nombre de contractes formalitzats 3.478  
Volum de contractes formalitzats  439.088.655  

D’altra banda, aquest nombre i import de contractes es distribueixen entre contractes 
subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada de la manera següent:  

Quadre 13. Contractes SARHA i no SARHA 

 

Nombre de 
contractes  Import 

Regulació harmonitzada SARHA 352 173.230.484 

No regulació harmonitzada no SARHA 3.125 265.070.123 

No emplenat per l’entitat 1 788.048 

Contractes menors - - 

Total 3.478 439.088.655 

El quadre següent mostra el nombre i l’import dels contractes formalitzats durant 2017, 
classificats per tipus d’entitat.  

Quadre 14. Contractes formalitzats per tipus d’entitat 

Tipus d’EL  

Nombre de 
contractes 

formalitzats % 
Preu 

d’adjudicació (€) % 

Ajuntaments 2204 63% 258.661.628 59% 

Diputacions 556 16% 82.670.677 19% 

Mancomunitats 38 1%  2.370.358 1% 

Àrees metropolitanes 1 0%  226.465 0% 

Entitats locals menors 9 0%  442.097 0% 

Consorcis 100 3% 21.401.221 5% 

Organismes autònoms 116 3% 6.620.358 2% 

Fundacions 50 1%  2.219.674 1% 

Entitats públiques empresarials 143 4% 3.062.041 1% 

Societats mercantils públiques  261 8% 61.414.136 14% 

Total 3.478 100% 439.088.655 100% 

A continuació es mostra la distribució dels contractes formalitzats pels municipis per trams 
de població. 
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Quadre 15. Contractes formalitzats per municipis segons tram de població 

Nombre de 
municipis Municipis per trams de població 

Nombre de 
contractes 

formalitzats 

Volum de 
contractes 

formalitzats  

387 A. Menor de 5.000 habitants 435 25.225.914 

91 B. De 5.000 a 20.000 habitants 462 40.100.861 

49 C. De 20.000 a 50.000 habitants 748 72.872.315 

15 D. Més de 50.000 habitants 559 120.462.538  

542 Total 2.204 258.661.628 
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Quadre 16. Contractació SPLCV 2017 per tipus de contracte i entitat 

 TIPUS DE CONTRACTE 2017 

Tipus d’EL  Obres Subministraments Serveis 
Gestió de serveis 

públics 
Col·laboració 

publicoprivada 

Contractes 
administratius 

especials 
Contractes privats Altres Total 

 Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import 

Municipis 528 95.856.326 381 43.530.820 1.061 86.517.340 41 20.942.077 2 7.807 72 2.064.711 90 8.440.060 29 1.302.488 2.204 258.661.628 

Diputacions 165 29.026.712 101 7.146.620 272 46.101.340 4 0 0 0 1 4.212 8 283.394 5 108.398 556 82.670.677 

Mancomunitats 2 245.392 11 376.456 23 1.744.310 0 0 0 0 2 4.200 0 0 0 0 38 2.370.358 

Àrees metropolitanes 0 0 0 0 1 226.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 226.465 

Entitats locals menors 3 259.100 2 68.178 4 114.819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 442.097 

Consorcis 2 513.632 62 9.538.733 35 11.328.336 0 0 0 0 0 0 1 20.520 0 0 100 21.401.221 

Organismes autònoms 10 1.108.802 26 1.695.413 67 3.050.157 0 0 0 0 4 246.065 9 519.922 0 0 116 6.620.358 

Fundacions 2 105.093 5 315.580 24 958.847 1 30.100 0 0 0 0 18 810.054 0 0 50 2.219.674 

Entitats públiques empresarials 0  55 1.813.591 88 1.248.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 3.062.041 

Societats mercantils públiques  34 13.178.640 110 29.121.852 104 15.113.724 0 0 0 0 0 0 4 1.516.523 9 2.483.396 261 61.414.136 

Total 746 140.293.697 753 93.607.243 1.679 166.403.788 46 20.972.177 2 7.807 79 2.319.188 130 11.590.473 43 3.894.282 3.478 439.088.655 

 21,4% 32,0% 21,7% 21,3% 48,3% 37,9% 1,3% 4,8% 0,1% 0,0% 2,3% 0,5% 3,7% 2,6% 1,2% 0,9% 100,0% 100,0% 
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Del quadre anterior es desprén que la major activitat contractual, tant pel nombre de 
contractes subscrits com per l’import contractat, s’ha concentrat en els de serveis, 
166.403.788 euros, que suposen el 37,9% de l’import de tots els contractes subscrits i el 
48,3% en nombre d’expedients formalitzats en l’exercici. Per import d’adjudicació, els 
segueixen en importància els contractes formalitzats per a l’execució d’obres, 140.293.697 
euros, que representa el 21,4% del nombre total dels formalitzats, seguits finalment en 
importància pels contractes de subministraments que, amb un import de 93.607.243 euros, 
representen el 21,3% del volum total de la contractació i el 21,7% del nombre de contractes 
formalitzats. La resta dels tipus de contractes són percentualment residuals. D’altra banda, 
cal destacar que són els municipis els que realitzen més contractació, seguits per les 
diputacions, les societats mercantils públiques i els consorcis. 

El gràfic següent mostra la importància relativa dels imports dels contractes formalitzats 
per a cada tipus de contracte. 

Gràfic 3. Import formalitzat per tipus de contractes (en euros) en ordre decreixent 
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Sistemes de contractació 

En relació amb els sistemes de contractació utilitzada, el quadre següent mostra els 
contractes formalitzats classificats per la forma de tramitació. 

Quadre 17. Forma de tramitació  

Forma de tramitació  
2017 

Nombre % Import  % 

Ordinària 3.246 93% 409.891.222 93% 

Urgència 205 6% 24.757.632 6% 

Emergència 7 0% 1.938.883 0% 

No aplicable 20 1% 2.500.918 1% 

Total 3.478 100% 439.088.655 100% 

Amb caràcter general, en 2017 el 93% dels expedients de contractació es van tramitar pel 
sistema ordinari, i van tindre un caràcter molt residual els expedients tramitats pels sistemes 
d’urgència (6%) i d’emergència. Aquesta última es va utilitzar tan sols en set expedients, 
per un import d’1.938.883 euros. 

A continuació es mostra la forma de tramitació per tipus de contractes. 

Quadre 18. Forma de tramitació dels contractes formalitzats durant l’exercici 2017 per 
tipus de contracte  

Tipus contracte  
2017 

Ordinària Urgència Emergència 
No 

aplica TOTAL 

Obres 637 105 4  746 

Subministrament 726 24  3 753 

Serveis 1.605 65 3 6 1.679 

Gestió SP 43 3   46 

Col·l. publicoprivada 121 4  5 130 

Mixt 2    2 

Admin. especial 77 2   79 

Altres 35 2  6 43 

Total 3.246 205 7 20 3.478 

La contractació ordinària en l’exercici 2017 es va utilitzar de manera majoritària, en 637 
contractes d’obres, en 726 contractes de subministraments i en 1.605 contractes de serveis, 
i la resta va correspondre a altres contractes.  
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Procediments d’adjudicació 

Quadre 19. Contractes formalitzats per procediment d’adjudicació (imports en euros) 

Tipus contracte 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 2017   

Procediment 
obert 

Procediment 
restringit 

Procediment NSP 
Procediment 

NAP 
Altres Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import 

Obres 295 103.082.523 3 513.875 359  33.060.568 19  1.923.662 70  1.713.070 746 140.293.697 

Subministrament 423 70.125.652 3 427.580 186  5.766.670 36  6.582.941 105  10.704.401 753 93.607.243 

Serveis 802 145.676.439 2 176.942 582  14.622.493 67  2.947.225 226  2.980.689 1.679 166.403.788 

Gestió SP 35 20.846.088 1 0 8  89.989 2  36.100 0  0 46 20.972.177 

Col·lab. publicoprivada 0 0 0 0 0  0 0  0 2  7.807 2 7.807 

Contractes privats  51 6.532.755 0 0 64  3.337.368 2  71.523 13  1.648.827 130 11.590.473 

Administratiu especial 60 1.904.951 0 0 18  402.237 1  12.000   79 2.319.188 

Altres 18 946.017 0 0 9  308.322 3  131.498 13  2.508.445 43 3.894.282 

Total 1.684 349.114.425 9 1.118.396 1.226 57.587.646 130 11.704.949 429 19.563.239 3.478 439.088.655 

% 48,4% 79,5% 0,3% 0,3% 35,3% 13,1% 3,7% 2,7% 12,3% 4,5% 100,0% 100,0% 
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El quadre 19 mostra els diferents procediments utilitzats per a l’adjudicació de tots els 
contractes que es van formalitzar durant l’exercici 2017. 

En l’exercici de 2017 s’han formalitzat 3.478 contractes per un import total de 439.088.655 
euros. Especialment significativa va ser la utilització del procediment obert, en el qual a 
més del preu es tenen en compte altres criteris, i a través del qual s’han adjudicat 1.684 
expedients, el 48,4% dels expedients de contractació, per un import total de 349.114.425 
euros, la qual cosa ha representat el 79,5% de l’import de l’adjudicació. Li segueix en ordre 
d’importància el procediment negociat sense publicitat, a través del qual s’han adjudicat 
1.226 expedients de contractació, que representen un 35,3% del total d’expedients, per un 
import total de 57.587.646 euros, que ha suposat el 13,1% de l’import total contractat en 
l’exercici, mentre que la resta dels procediments s’han utilitzat de manera residual. 

Gràfic 4. Procediments de contractació 2017 segons import de formalització  

 

 

En aquest gràfic s’aprecia la importància dels procediments d’adjudicació utilitzats en 2017 
en funció de l’import adjudicat. 
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ANNEX I 

Relació d’entitats que han remés fora de termini la relació de 
contractes o la comunicació negativa, agrupades per l’entitat 
principal 
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Tipus d’entitat 
Entitat 
principal  Denominació 

Certificació 
negativa 

Relació 
anual 

Ajuntament   Agres  

Ajuntament   Alcocer de Planes  

Ajuntament   Alfafara  

Ajuntament   Algorfa  

Ajuntament  L’Atzúbia  

Ajuntament   Beneixama  

Ajuntament   Beniarrés  

Ajuntament   Benidoleig  

Ajuntament   Benifallim  

Ajuntament   Benifato  

Ajuntament   Benimarfull  

Ajuntament   Bigastro  

Societat mercantil Bigastro  Urbanizadora Apatel, SA  

Societat mercantil Bigastro  Bigastro Telecomunicaciones, SL  

Ajuntament   Callosa de Segura  

Ajuntament   Calp  

Ajuntament   Daya Nueva  

Ajuntament   Daya Vieja  

Ajuntament   Facheca  

Ajuntament   El Fondó de les Neus  

Ajuntament   Llíber  

Ajuntament   Millena  

Ajuntament   Los Montesinos  

Ajuntament   Onil  

Ajuntament   Petrer  

Societat mercantil Petrer  Servicis Municipals de Petrer, SL  

Organisme autònom Petrer  Agència per al Desenvolupament Econòmic i Social  

Fundació Petrer  F. Poeta Francisco Mollá Montesinos  

Ajuntament   Polop  

Ajuntament   Quatretondeta  

Ajuntament   Rafal  

Ajuntament   Redován  

Ajuntament   Salinas  

Societat mercantil Salinas  Iniciativas del Alto Vinalopó, SA  

Ajuntament   San Miguel de Salinas  

Ajuntament   Senija  

Ajuntament   El Verger  

Ajuntament   Villena  

Organisme autònom Villena  Fundació José María Soler  

Organisme autònom Villena  Fundació Municipal Esportiva  

Organisme autònom Villena  Escola i Banda de Música  
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Tipus d’entitat 
Entitat 
principal  Denominació 

Certificació 
negativa 

Relació 
anual 

Ajuntament   Alcalà de Xivert  

Ajuntament   Almassora  

Societat mercantil Almassora Residència 3a Edat d’Almassora, SA  

Ajuntament   Les Alqueries  

Ajuntament   Azuébar  

Ajuntament   Betxí  

Ajuntament   Canet lo Roig  

Ajuntament   Caudiel  

Ajuntament   Cinctorres  

Ajuntament   Les Coves de Vinromà  

Ajuntament   Espadilla  

Ajuntament   La Jana  

Ajuntament   La Mata  

Ajuntament   Moncofa  

Ajuntament   Nules  

Fundació Nules  Comunitat Usuaris Vessaments Nules-Vilavella  

Ajuntament   La Pobla de Benifassà  

Ajuntament   La Salzadella  

Ajuntament   Sant Joan de Moró  

Ajuntament   Sot de Ferrer  

Ajuntament   Toga  

Ajuntament   La Torre d’en Doménec  

Ajuntament   Torrechiva  

Ajuntament   Les Useres  

Ajuntament   Vilafamés  

Organisme autònom Vilafamés  Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni  

Ajuntament   La Vilavella  

Ajuntament   Vinaròs  

Ajuntament   Viver  

Ajuntament   Xodos  

Ajuntament   Ademuz  

Ajuntament   Albal  

Organisme autònom Albal 
 

Residència Municipal d’Ancians Antonio i Julio Muñoz 
Genovés  



Ajuntament   Albuixech  

Ajuntament   Alcàntera de Xúquer  

Ajuntament   Alcàsser  

Ajuntament   L’Alcúdia de Crespins  

Ajuntament   Aldaia  

Societat mercantil Aldaia  Aldaia Próxima SAU  

Ajuntament   Algar de Palancia  
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Tipus d’entitat 
Entitat 
principal  Denominació 

Certificació 
negativa 

Relació 
anual 

Ajuntament   Almiserà  

Ajuntament   Ayora  

Ajuntament   Beneixida  

Societat mercantil Beneixida  Serveis Públics Beneixida, SL  

Ajuntament   Benifairó de la Valldigna  

Ajuntament   Benifairó de les Valls  

Ajuntament   Beniflá  

Ajuntament   Bicorp  

Ajuntament   Bocairent  

Organisme autònom Bocairent  Patronat Municipal Sagrat Cor de Jesús de Bocairent  

Ajuntament   Bolbaite  

Ajuntament   Camporrobles  

Ajuntament   Càrcer  

Ajuntament   Castielfabib  

Ajuntament   Caudete de las Fuentes  

Ajuntament   Cerdà  

Ajuntament   Chella  

Organisme autònom Chella  Conservatori Municipal Mestre Ponce  

Ajuntament   Chelva  

Ajuntament   Cortes de Pallás  

Ajuntament   Cotes  

Ajuntament   Domeño  

Ajuntament   L’Eliana  

Ajuntament   Estivella  

Ajuntament   El Genovés  

Ajuntament   Gestalgar  

Ajuntament   Llíria  

Ajuntament   Llocnou de Sant Jeroni  

Ajuntament   Llocnou d’en Fenollet  

Ajuntament   Llutxent  

Ajuntament   Meliana  

Organisme autònom Meliana  Institut Municipal de Cultura de Meliana  

Ajuntament   Moixent  

Societat mercantil Moixent Promoció Econòmica de Moixent, SA  

Ajuntament   Nàquera  

Fundació Nàquera  Fundació Serra Calderona  

Ajuntament   Olocau  

Ajuntament   Paiporta  

Entitat públ. empr. Paiporta  Servicis de Paiporta  

Ajuntament   Paterna  

Societat mercantil Paterna  Empresa Municipal Suelo de Paterna, SA  
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Tipus d’entitat 
Entitat 
principal  Denominació 

Certificació 
negativa 

Relació 
anual 

Societat mercantil Paterna  Empresa Mixta Aigües Municipals de Paterna, SA  

Societat mercantil Paterna  Gespa, SL  

Fundació 
Paterna  

Fundació per a la Innovació de la Infància de la CV 


Ajuntament   El Puig de Santa Maria  

Ajuntament   Quart de Poblet  

Societat mercantil Quart de Poblet Empresa Pública Servicis Quart de Poblet, SL  

Ajuntament   Quesa  

Ajuntament   Rafelguaraf  

Ajuntament   El Real de Gandia  

Ajuntament   Riba-roja de Túria  

Ajuntament   Sellent  

Ajuntament   Torres Torres  

Ajuntament   Tous  

Ajuntament València  València  

Entitat públ. empr. València  Palau de Congressos de València  

Organisme autònom València  Consell Agrari Municipal  

Organisme autònom València 
 

Fundació Pública Municipal Parcs i Jardins Singulars i 
Escola Municipal de Jardineria i Paisatge 

 


Organisme autònom València  Fundació Esportiva Municipal   

Organisme autònom València  Junta Central Fallera  

Organisme autònom València  Patronat Universitat Popular  

Organisme autònom València  Palau Música, Congressos i Orquestra  

Societat mercantil València  Empresa Municipal de Transports, SA  

Societat mercantil València  Actuacions Urbanes de València, SA  

Societat mercantil València  Mercavalència, SA  

Fundació València  Fundació Policia Local  

Fundació València  Fundació CV Observatori del Canvi Climàtic  
Fundació València 

 Fundació CV per a la Promoció Estratègica, el 
Desenvolupament i la Innovació Urbana (Las Naves)  



Fundació València  Fundació Pacte per a l’Ocupació  

Fundació València  Fundació Visit València de la Comunitat Valenciana  

Organisme autònom València  Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals  

Ajuntament   Vilamarxant  

Ajuntament   Villar del Arzobispo  

Ajuntament   Xeraco  

Ajuntament   La Yesa  

Mancomunitat   Baix Maestrat  

Mancomunitat   Espadà-Millars  

Mancomunitat   Alt Palància  

Diputació provincial   València  

Societat mercantil Diputació de València Divalterra, SA  



Informe de fiscalització de la informació contractual del sector públic local valencià. 

Exercici 2017 

51 
 

Tipus d’entitat 
Entitat 
principal  Denominació 

Certificació 
negativa 

Relació 
anual 

Societat mercantil Diputació de València Empresa General Valenciana de l’Aigua, SA (Egevasa)  

Societat mercantil Diputació de València Gestió Integral Residus Sòlids, SA (Girsa)  

Consorci Diputació de València Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament 
de la Província de València  



Organisme autònom Diputació de València Patronat Provincial de Turisme de València  

Fundació Diputació de València F. Investigació Biomèdica, Docència i Desenvolupament 
Ciències Salut  



Mancomunitat   Camp de Túria  

Mancomunitat   El Tejo  

Mancomunitat   Alcàntera de Xúquer, Càrcer, Cotes i Sellent per a 
l’Abastiment d’Aigües Potables i Altres Serveis 





Mancomunitat   Barri del Crist  

Mancomunitat   Intermunicipal L’Horta Nord  

Mancomunitat  L’Horta Sud  

Consorci L’Horta Sud Museu L’Horta Sud  

Consorci L’Horta Sud Serveis Socials Especialitzats  

Mancomunitat   Ribera Baixa  

Mancomunitat   La Baronia  

Mancomunitat   Les Valls  

Ajuntament   Alginet  

Entitat local menor   Ballestar  

Entitat Local menor   El Perelló  

Mancomunitat   L’Alacantí  

Entitat local menor   La Barraca d’Aigües Vives  
   Total entitats 69  113  
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ANNEX II 

Relació de les entitats que no han remés informació 
contractual (relació de contractes o, si és el cas, certificació 
negativa) 
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Província Entitat principal Tipus d’entitat Denominació 

Alacant  Ajuntament Albatera 

Alacant Albatera Societat mercantil Somusal, SLU 

Alacant  Ajuntament Alcalalí 

Alacant  Ajuntament Alcoleja 

Alacant  Ajuntament Algueña 

Alacant  Ajuntament Almudaina 

Alacant  Ajuntament L’Alqueria d’Asnar 

Alacant  Ajuntament Altea 

Alacant Altea Fundació Fundació Eberhard Schlotter 

Alacant Altea Societat mercantil Desenvolupament Municipal, SA 

Alacant  Ajuntament Balones 

Alacant  Ajuntament Banyeres de Mariola 

Alacant  Ajuntament Benasau 

Alacant  Ajuntament Benejúzar 

Alacant  Ajuntament Benferri 

Alacant  Ajuntament Beniarbeig 

Alacant  Ajuntament Beniardá 

Alacant  Ajuntament Benidorm 

Alacant  Ajuntament Benigembla 

Alacant  Ajuntament Benijófar 

Alacant  Ajuntament Benilloba 

Alacant  Ajuntament Benillup 

Alacant  Ajuntament Benimantell 

Alacant  Ajuntament Benimassot 

Alacant  Ajuntament Benimeli 

Alacant  Ajuntament Benissa 

Alacant Benissa Societat mercantil Benissa Impuls, SA 

Alacant  Ajuntament Callosa d‘en Sarrià 

Alacant  Ajuntament el Camp de Mirra / Campo de Mirra 

Alacant  Ajuntament Cañada 

Alacant  Ajuntament Castalla 

Alacant  Ajuntament Castell de Castells 

Alacant  Ajuntament El Castell de Guadalest 

Alacant  Ajuntament Catral 

Alacant  Ajuntament Confrides 

Alacant  Ajuntament Cox 

Alacant  Ajuntament Crevillent 

Alacant Dénia Consorci Consorci Esportiu de la Marina Alta 

Alacant  Ajuntament Dolores 
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Província Entitat principal Tipus d’entitat Denominació 

Alacant  Ajuntament Famorca 

Alacant  Ajuntament Finestrat 

Alacant  Ajuntament Formentera del Segura 

Alacant  Ajuntament Gaianes 

Alacant  Ajuntament Gata de Gorgos 

Alacant Gata de Gorgos Societat mercantil Sol de Gata, SAU 

Alacant  Ajuntament Gorga 

Alacant  Ajuntament Granja de Rocamora 

Alacant  Ajuntament Hondón de los Frailes 

Alacant  Ajuntament Ibi 

Alacant Ibi Fundació F. Museu Valencià del Joguet 

Alacant Ibi Societat mercantil Radio Ibi, SL 

Alacant Ibi Societat mercantil Promociones e Iniciativas 
Municipales de Ibi, SL 

Alacant  Ajuntament Jacarilla 

Alacant  Ajuntament Monforte del Cid 

Alacant  Ajuntament Monòver/Monóvar 

Alacant  Ajuntament Murla 

Alacant  Ajuntament Muro de Alcoy 

Alacant 
 

Ajuntament Mutxamel 

Alacant Mutxamel Societat mercantil Empresa Municipal del Sòl i 
l’Habitatge de Mutxamel, SL 

Alacant  Ajuntament La Nucia 

Alacant  Ajuntament Orba 

Alacant  Ajuntament Orihuela 

Alacant Orihuela Societat mercantil Uryula Histórica, SL 

Alacant Orihuela  Societat mercantil Urbanística Polígono Industrial 
Puente Alto, SL 

Alacant Orihuela Societat mercantil Integración Laboral Discapacitados 
Orihuela, SL 

Alacant Orihuela Societat mercantil Orihuela Cultural, SL 

Alacant  Ajuntament L’Orxa/Lorcha 

Alacant  Ajuntament Orxeta 

Alacant  Ajuntament Pedreguer 

Alacant Pedreguer Organisme autònom Fundació Pública Guarderia Infantil 
La Glorieta 

Alacant  Ajuntament Pego 

Alacant  Ajuntament Penàguila 

Alacant  Ajuntament Pilar de la Horadada 

Alacant  Ajuntament el Pinós / Pinoso 

Alacant  Ajuntament Planes 

Alacant 
 

Ajuntament 
El Poble Nou de Benitatxell / 
Benitachell  
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Alacant El Poble Nou de Benitatxell Societat mercantil Poble Net Serveis Municipals de 
Neteja i Manteniment, SL 

Alacant  Ajuntament El Ràfol d‘Almúnia 

Alacant  Ajuntament Relleu 

Alacant  Ajuntament La Romana 

Alacant  Ajuntament Sagra 

Alacant  Ajuntament San Fulgencio 

Alacant  Ajuntament San Isidro 

Alacant 
 

Ajuntament 
Sant Vicent del Raspeig / San 
Vicente del Raspeig 

Alacant Sant Vicent del Raspeig Organisme autònom Patronat Municipal d’Esports 

Alacant Sant Vicent del Raspeig Entitat pública empresarial Sant Vicent Comunicació 

Alacant  Ajuntament Sanet y Negrals 

Alacant  Ajuntament Santa Pola 

Alacant Santa Pola Organisme autònom Agencia de Desarrollo Local 

Alacant  Ajuntament Sella 

Alacant  Ajuntament Tàrbena 

Alacant  Ajuntament Tibi 

Alacant  Ajuntament Tollos 

Alacant  Ajuntament Tormos 

Alacant  Ajuntament 
la Torre de les Maçanes / 
Torremanzanas 

Alacant  Ajuntament Torrevieja 

Alacant Torrevieja Organisme autònom Patronat Municipal Certamen 
Internacional d’Havaneres i 
Polifonia 

Alacant Torrevieja  Organisme autònom Institut Municipal Cultura Joaquín 
Chapaprieta 

Alacant  Ajuntament La Vall d ‘Alcalà 

Alacant  Ajuntament Vall de Gallinera 

Alacant  Ajuntament La Vall de Laguar 

Alacant  Ajuntament La Vall d‘Ebo 

Alacant La Vila Joiosa Ajuntament La Vila Joiosa / Villajoyosa 

Alacant La Vila Joiosa Organisme autònom Fundació Pública Parra-Conca 

Alacant La Vila Joiosa Organisme autònom Hospital Asil Santa Marta 

Castelló  Ajuntament Aín 

Castelló  Ajuntament Albocàsser 

Castelló  Ajuntament Alcudia de Veo 

Castelló  Ajuntament Alfondeguilla 

Castelló  Ajuntament Algimia de Almonacid 

Castelló  Ajuntament Almedíjar 

Castelló  Ajuntament Almenara 
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Castelló  Ajuntament Altura 

Castelló  Ajuntament Ares del Maestrat 

Castelló  Ajuntament Argelita 

Castelló  Ajuntament Artana 

Castelló  Ajuntament Atzeneta del Maestrat 

Castelló  Ajuntament Ayódar 

Castelló  Ajuntament Barracas 

Castelló  Ajuntament Bejís 

Castelló  Ajuntament Benafer 

Castelló  Ajuntament Benafigos 

Castelló  Ajuntament Benassal 

Castelló Benassal Fundació Fundació Magdalena Grau i Gras 

Castelló Benassal Societat mercantil Aigua de Benassal, SA 

Castelló  Ajuntament Benlloc 

Castelló  Ajuntament Borriol 

Castelló  Ajuntament Castell de Cabres 

Castelló  Ajuntament Castellfort 

Castelló  Ajuntament Castellnovo 

Castelló Castellnovo Societat mercantil 
Servicios Empresariales del 
Palancia, SL 

Castelló  Ajuntament Castelló de la Plana 

Castelló Castelló de la Plana Consorci 
Pacte Local per l’Ocupació de 
Castelló 

Castelló Castelló de la Plana Organisme autònom 
Patronat Municipal Festes de 
Castelló 

Castelló Castelló de la Plana Organisme autònom Patronat Municipal d’Esports 

Castelló Castelló de la Plana Organisme autònom Patronat Municipal de Turisme 

Castelló Castelló de la Plana Societat mercantil Reciplasa 

Castelló  Ajuntament Castillo de Villamalefa 

Castelló  Ajuntament Catí 

Castelló  Ajuntament Cervera del Maestre 

Castelló  Ajuntament Chóvar 

Castelló  Ajuntament Cortes de Arenoso 

Castelló  Ajuntament Costur 

Castelló Costur Societat mercantil Eléctrica Costur, SLU 

Castelló  Ajuntament Culla 

Castelló  Ajuntament Eslida 

Castelló  Ajuntament Fanzara 

Castelló  Ajuntament Figueroles 

Castelló  Ajuntament Forcall 

Castelló  Ajuntament Fuentes de Ayódar 

Castelló  Ajuntament Gaibiel 
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Castelló  Ajuntament Geldo 

Castelló  Ajuntament Herbers 

Castelló  Ajuntament Higueras 

Castelló  Ajuntament Jérica 

Castelló  Ajuntament Llucena / Lucena del Cid 

Castelló  Ajuntament Ludiente 

Castelló  Ajuntament Matet 

Castelló  Ajuntament Montán 

Castelló  Ajuntament Montanejos 

Castelló  Ajuntament Navajas 

Castelló  Ajuntament Olocau del Rey 

Castelló  Ajuntament Palanques 

Castelló  Ajuntament Pavías 

Castelló  Ajuntament Peníscola/Peñíscola 

Castelló  Ajuntament Pina de Montalgrao 

Castelló  Ajuntament La Pobla Tornesa 

Castelló  Ajuntament Portell de Morella 

Castelló Portell de Morella Societat mercantil Desarrollo Rural Les Clapisses, SL 

Castelló  Ajuntament Ribesalbes 

Castelló  Ajuntament Rossell 

Castelló  Ajuntament Sacañet 

Castelló  Ajuntament San Rafael del Río 

Castelló  Ajuntament Sant Jordi / San Jorge 

Castelló  Ajuntament La Serratella 

Castelló  Ajuntament Sierra Engarcerán 

Castelló  Ajuntament Teresa 

Castelló  Ajuntament Tírig 

Castelló  Ajuntament Todolella 

Castelló  Ajuntament Torás 

Castelló  Ajuntament El Toro 

Castelló  Ajuntament Torralba del Pinar 

Castelló  Ajuntament La Torre d‘en Besora 

Castelló La Torre d‘en Besora Societat mercantil Eléctricas Hidrobesora, SL 

Castelló La Torre d‘en Besora Societat mercantil Hidrobesora Servicios, SL 

Castelló  Ajuntament Traiguera 

Castelló  Ajuntament Vall d‘Alba 

Castelló  Ajuntament Vall de Almonacid 

Castelló  Ajuntament La Vall d‘Uixó 

Castelló La Vall d‘Uixó Societat mercantil Emsevall, SL 

Castelló La Vall d‘Uixó Consorci 
Gestor Pacte Territorial per 
l’Ocupació de la Plana Baixa 
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Castelló  Ajuntament Vallat 

Castelló  Ajuntament Vallibona 

Castelló  Ajuntament Vilanova d‘Alcolea 

Castelló  Ajuntament Vilar de Canes 

Castelló  Ajuntament Villahermosa del Río 

Castelló Villahermosa del Río Societat mercantil Eléctricas de Villahermosa, SA 

Castelló Villahermosa del Río Societat mercantil Municipal de Servicios 
Villahermosana, SLU 

Castelló Villahermosa del Río Societat mercantil Pellet de Villahermosa, SL 

Castelló  Ajuntament Villamalur 

Castelló  Ajuntament Villores  

Castelló  Ajuntament Vistabella del Maestrat 

Castelló  Ajuntament Xert 

Castelló  Ajuntament Xilxes/Chilches 

Castelló  Ajuntament Zorita del Maestrazgo 

Castelló Zorita del Maestrazgo Consorci Consorci Pobles Menuts dels Ports 

Castelló  Ajuntament Zucaina 

València  Ajuntament Ador 

València  Ajuntament Aielo de Malferit 

València  Ajuntament Alaquàs 

València Alaquàs Societat mercantil Alaquàs Empresa Municipal, SL 

València  Ajuntament Albaida 

València Albaida Societat mercantil 
Societat de Gestió Pública 
d’Albaida, SL 

València  Ajuntament Albalat de la Ribera 

València  Ajuntament Albalat dels Sorells 

València  Ajuntament Alborache 

València Alboraia Ajuntament Alboraia/Alboraya 

València Alboraia Fundació F. Comunitat Valenciana per a la 
Promoció d’Alboraia 

València Alboraia Societat mercantil Empresa Gestió Urbanística i 
Servicis Alboraia, SA 

València Alboraia Societat mercantil Centro de Respuesta Integral de 
Alboraya, SL 

València Alboraia Consorci Comarcal de Serveis Socials de 
l‘Horta Nord 

València Alboraia Societat mercantil Alboraia Marina Nova, SL 

València  Ajuntament Alcublas 

València  Ajuntament L’Alcúdia 

València  Ajuntament Alfara de la Baronia 

València  Ajuntament Alfara del Patriarca 

València  Ajuntament Alfauir 

València  Ajuntament Algímia d’Alfara 
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València  Ajuntament Almoines 

València  Ajuntament Almussafes 

València Almussafes Societat mercantil Empresa Municipal de Servicis 
Públics d’Almussafes, SL 

València  Ajuntament Alpuente 

València  Ajuntament L’Alqueria de la Comtessa 

València  Ajuntament Andilla 

València  Ajuntament Antella 

València  Ajuntament Atzeneta d‘Albaida 

València  Ajuntament Barxeta 

València  Ajuntament Bellreguard 

València  Ajuntament Benaguasil 

València  Ajuntament Benavites 

València  Ajuntament Benicolet 

València  Ajuntament Benifaió 

València  Ajuntament Benimuslem 

València  Ajuntament Beniparrell 

València  Ajuntament Benissoda 

València  Ajuntament Bétera 

València  Ajuntament Bonrepòs i Mirambell 

València  Ajuntament Bugarra 

València  Ajuntament Calles 

València  Ajuntament Canals 

València Canals Societat mercantil Risoncha, SL 

València  Ajuntament Canet d‘en Berenguer 

València Canet d‘en Berenguer Societat mercantil Gestión de Obras y Servicios Canet 
d‘en Berenguer, SL 

València  Ajuntament Carrícola 

València  Ajuntament Casinos 

València  Ajuntament Castelló 

València  Ajuntament Castelló de Rugat 

València  Ajuntament Castellonet de la Conquesta 

València  Ajuntament Catadau 

València  Ajuntament Cheste 

València  Ajuntament Chiva 

València Chiva Societat mercantil Adelsa, SA 

València  Ajuntament Chulilla 

València  Ajuntament Cofrentes 

València  Ajuntament Corbera 

València  Ajuntament Cullera 

València Cullera Societat mercantil Empresa Municipal Urbanizadora 
de Cullera, SA 
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València Cullera Societat mercantil Aigües de Cullera, SA 

València  Ajuntament Daimús 

València  Ajuntament Dos Aguas 

València  Ajuntament L’Ènova 

València  Ajuntament Foios 

València  Ajuntament Fontanars dels Alforins 

València  Ajuntament Gavarda 

València  Ajuntament Gilet 

València  Ajuntament Godella 

València  Ajuntament La Granja de la Costera 

València  Societat mercantil La Granja Desarrolla, SL 

València Guadassuar Fundació 
Comunitat d’Usuaris de 
Vessaments EDAR el Pla de 
Guadassuar 

València  Ajuntament Higueruelas 

València  Ajuntament Llombai 

València  Ajuntament La Llosa de Ranes 

València  Ajuntament Loriguilla 

València Loriguilla Entitat pública empresarial Loriguilla Residencial e Industrial 
Sociedad Urbanística Municipal, SL 

València Loriguilla Organisme autònom Fundación Deportiva Municipal de 
Loriguilla 

València  Ajuntament Losa del Obispo 

València  Ajuntament Macastre 

València  Ajuntament Manises 

València  Ajuntament Massalfassar 

València  Ajuntament Massanassa 

València  Ajuntament Millares 

València  Ajuntament Moncada 

València Moncada Societat mercantil Moncada Servicios Urbanos, SA 

València Moncada Societat mercantil Pemsa, SA 

València Moncada Organisme autònom Fundació Esportiva Municipal 

València  Ajuntament Montroi/Montroy 

València  Ajuntament Museros 

València  Ajuntament Navarrés 

València Navarrés Societat mercantil Sogesna, SLU 

València  Ajuntament Novetlè/Novelé 

València Novetlè Societat mercantil Promoció Econòmica de Novetlè, 
SA. En liquidació 

València  Ajuntament Oliva 

València  Ajuntament L’Olleria 

València Ontinyent Fundació Comunitat d’Usuaris de 
Vessaments Ontinyent-Agullent 
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València  Ajuntament Otos 

València  Ajuntament Palma de Gandía 

València  Ajuntament Palmera 

València  Ajuntament El Palomar 

València  Ajuntament Petrés 

València  Ajuntament La Pobla de Vallbona 

València  Ajuntament La Pobla del Duc 

València  Ajuntament La Pobla Llarga 

València  Ajuntament Polinyà de Xúquer 

València  Ajuntament Quart de les Valls 

València  Ajuntament Quartell 

València  Ajuntament Rafelcofer 

València  Ajuntament Real 

València  Ajuntament Riola 

València  Ajuntament Rotglà i Corberà 

València  Ajuntament Rugat 

València  Ajuntament San Antonio de Benagéber 

València San Antonio de Benagéber Societat mercantil San Antonio de Benagéber 
Formación, Empleo y Servicios, SL 

València  Ajuntament Sant Joanet 

València  Ajuntament Sedaví 

València  Ajuntament Segart 

València  Ajuntament Senyera 

València  Ajuntament Serra 

València  Ajuntament Siete Aguas 

València  Ajuntament Silla 

València Silla Organisme autònom Conservatori de Música 

València  Ajuntament Simat de la Valldigna 

València  Ajuntament Sot de Chera 

València  Ajuntament Sueca 

València Sueca Organisme autònom Residència Ancians Sant Josep 

València Sueca Organisme autònom Consell Agrari Local 

València Sueca Entitat pública empresarial Aigües i Sanejament 

València  Ajuntament Sumacàrcer 

València  Ajuntament Teresa de Cofrentes 

València  Ajuntament Torrebaja 

València Torrebaja Consorci Repoblació Forestal de la Devesa 
de Torrebaja 

València Tuéjar Societat mercantil Eléctricas Tuéjar SLU 

València  Ajuntament Turís 

València  Ajuntament Venta del Moro 
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València  Ajuntament Vilallonga/Villalonga 

València  Ajuntament Villargordo del Cabriel 

València  Ajuntament Vinalesa 

València Vinalesa Organisme autònom Patronat de Serveis Integrals 

València  Ajuntament Xàtiva 

València Xàtiva Societat mercantil Promoció Econòmica de Xàtiva, SA 

València Xàtiva Organisme autònom Consell Esportiu Municipal 

València  Ajuntament Xirivella 

València  Ajuntament Yátova 

València  Ajuntament Zarra 

Alacant  Mancomunitat Baix Segura 

Alacant  Mancomunitat Callosa d‘en Sarrià i Altres 

Alacant 
 

Mancomunitat Depuració Aigües Residuals Marge 
Esquerre del Segura - Baix Segura 

   
 
 

Alacant  Mancomunitat La Rectoria 

Alacant  Mancomunitat La Bonaigua 

Alacant  Mancomunitat La Foia de Castalla 

Alacant  Mancomunitat 
La Vall de Gallinera i l’Atzúbia-
Forna 

Alacant  Mancomunitat La Vid y El Mármol (Vidimar) 

Alacant 
 

Mancomunitat Estació Depuradora Aigües 
Residuals, Marge Dret Riu Segura 

Alacant 
 

Mancomunitat Serveis Promoció Econòmica Vega 
Baja 

Alacant  Mancomunitat Serveis Socials de la Mariola 

Alacant  Mancomunitat 
Serveis Socials i Turisme de Pego, 
l’Atzúbia i les Valls 

Alacant  Mancomunitat Serveis Socials de la Marina Alta 

Alacant  Mancomunitat Serveis Socials La Vega 

Alacant 
 

Mancomunitat Serveis Beneixama, el Camp de 
Mirra i la Canyada 

Castelló  Mancomunitat Alt Millars 

Castelló  Mancomunitat Plana Alta 

Castelló  Mancomunitat 
Turística del Maestrat Castelló-
Teruel 

València  Àrea metropolitana Serveis Hidràulics 

València  Àrea metropolitana Tractament de Residus 

València  Mancomunitat Alt Túria 

València  Mancomunitat Carraixet 

València  Mancomunitat Costera de Ranes 

València  Mancomunitat 
Albalat de la Ribera - Polinyà de 
Xúquer 
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València  Mancomunitat Castielfabib i Torrebaja 

València Foia de Bunyol - Xiva Mancomunitat Foia de Bunyol - Xiva 

València Foia de Bunyol - Xiva Societat mercantil Sociedad Mercantil de Gestión 
Catastral Mancomunada, SL 

València L’Horta Sud Consorci Acord Ocupació 

València  Mancomunitat La Canal de Navarrés 

València  Mancomunitat La Costera - Canal 

València  Mancomunitat La Safor 

València  Mancomunitat La Serranía 

València  Mancomunitat La Vall d‘Albaida 

València La Vall d‘Albaida Societat mercantil Societat per a la Promoció de la 
Vall d‘Albaida, SA 

València La Vall d‘Albaida Consorci Comarques Centrals Valencianes 

València  Mancomunitat La Valldigna 

València  Mancomunitat Racó d’Ademús 

València  Mancomunitat SBS L’Ènova 

València  Mancomunitat Vall dels Alcalans 

València  Mancomunitat El Marquesat 

Alacant  Entitat local menor Jesús Pobre 

Alacant  Mancomunitat El Xarpolar 

València  Entitat local menor Mareny de Barraquetes 

Castelló  Mancomunitat Alt Maestrat 

Alacant  Mancomunitat Font de la Pedra 

Alacant  Mancomunitat Municipis de l’Alcoià i el Comtat 

Alacant  Mancomunitat 
Municipis de la Vall de Laguar i 
Orba 

Alacant  Mancomunitat 
Calp, Murla i Vall de Laguar - Pou 
Lucifer 

 Total    401   

 
 
  



Informe de fiscalització de la informació contractual del sector públic local valencià. 

Exercici 2017 

64 
 

 
 
 

ANNEX III 

Relació d’entitats que han formalitzat contractes segons 
consten en la relació de contractes remesos, però dels quals 
no han enviat còpia de l’expedient incomplint l’article 29.1 del 
TRLCSP 
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Tipus d’entitat Entitat principal Nom entitat 

Nre. de 
contractes 

no 
remesos 

Total import 
contractes no 

remesos 

Diputació provincial  València 18 32.937.698 

Societat mercantil València Empresa Municipal de Transports, SA 4 21.877.153 

Consorci Diputació Alacant Execució de les Previsions del Pla Zonal de 
Residus de la Zona 7, Àrea de Gestió A3 1 10.110.700 

Ajuntament  Alacant 13 7.054.236 

Societat mercantil València Mercavalència, SA 6 6.962.661 

Ajuntament  Quart de Poblet 2 6.549.300 

Societat mercantil Elx Aigües i Sanejament d’Elx, SA 5 6.352.270 

Societat mercantil Diputació València 
Empresa General Valenciana de l’Aigua, SA 
(Egevasa) 

3 4.254.605 

Ajuntament  València 3 2.927.499 

Ajuntament  Almassora 4 2.271.592 

Ajuntament  Ontinyent 3 2.170.579 

Ajuntament  Alzira 1 2.152.678 

Consorci Diputació Alacant Proveïment d’Aigua i Sanejament de la Marina 
Baixa 1 1.931.971 

Ajuntament  Paterna 2 1.849.748 

Societat mercantil Torrent Aigües de l’Horta 1 1.809.195 

Ajuntament  Benicàssim 1 1.556.449 

Ajuntament  Calp 2 1.435.260 

Diputació provincial   Alacant 3 1.370.397 

Consorci Diputació València Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de 
Salvament de la Província de València 1 1.348.544 

Entitat públ. empr. València Palau de Congressos de València 2 1.250.000 

Ajuntament  Catarroja 1 1.206.187 

Diputació provincial  Castelló 3 1.138.833 
Consorci Diputació Alacant Provincial d’Extinció d’Incendis i Salvament 

d’Alacant 3 975.038 

Mancomunitat  Ribera Alta 2 962.958 

Societat mercantil València Actuacions Urbanes de València, SA 2 866.871 

Ajuntament  Tavernes de la Valldigna 1 786.618 

Ajuntament  Riba-roja de Túria 1 747.345 

Ajuntament  Aldaia 2 719.037 

Ajuntament  Torrent 1 719.008 

Ajuntament  Cortes de Pallás 1 666.000 

Ajuntament  Sollana 1 647.991 
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Nre. de 
contractes 

no 
remesos 

Total import 
contractes no 

remesos 

Ajuntament  L’Alfàs del Pi 1 640.138 
Societat mercantil Calp Empresa Mixta Municipal de Proveïment i Serveis 

de Calp, SA 1 640.107 

Ajuntament  Aspe 2 633.748 

Organisme autònom Diputació Castelló Patronat Provincial de Turisme 2 603.025 

Ajuntament  Sax 2 581.933 

Ajuntament  El Campello 1 577.160 

Ajuntament  Paiporta 1 555.295 

Consorci Diputació Castelló Provincial de Bombers de Castelló 1 554.000 

Ajuntament  San Miguel de Salinas 1 548.048 

Ajuntament  Alcalà de Xivert 1 492.000 

Ajuntament  Cocentaina 1 487.149 

Societat mercantil Xàbia Aigües Municipals de Xàbia, SA 1 450.696 

Ajuntament  Sagunt 1 427.315 

Ajuntament  Alginet 2 381.600 

Societat mercantil Diputació València Divalterra, SA 1 380.000 

Mancomunitat  Barri del Crist 1 370.134 

Ajuntament  Picassent 1 349.410 

Organisme autònom Elx Visitelche 1 284.556 

Ajuntament  Llíria 1 259.962 

Ajuntament  El Puig de Santa Maria 1 208.028 

Ajuntament  Manuel 1 204.220 

Ajuntament  Petrer 1 196.978 

Ajuntament  Villena 1 185.952 

Fundació València 
Fundació Visit València de la Comunitat 
Valenciana 1 179.746 

Ajuntament  Agullent 1 173.842 

Ajuntament  La Vilavella 1 170.000 

Ajuntament  Vallada 1 166.592 

Total general   125 138.310.058 
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ANNEX IV 

Relació d’entitats i nombre i import global de contractes que 
no han sigut inclosos en la relació anual de contractes 
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Tipus d’entitat Nom entitat 

Nombre de 
contractes no 

comunicats en la 
relació anual 

Total import 
contractes no 

comunicats en la 
relació anual 

Ajuntament Alacant 12 6.453.207 

Ajuntament Castelló de la Plana 14 4.686.531 

Ajuntament Alzira 1 2.152.678 

Ajuntament Paterna 5 2.123.935 

Ajuntament Benicàssim 1 1.556.449 

Ajuntament València 1 1.427.261 
Ajuntament Sant Vicent del Raspeig 3 1.032.214 

Ajuntament Oliva 1 907.014 

Ajuntament Riba-roja de Túria 1 747.345 

Ajuntament L’Alfàs del Pi 1 640.138 

Ajuntament Almussafes 1 591.217 

Ajuntament El Campello 1 577.160 

Ajuntament Torrevieja 4 329.726 

Ajuntament Elx 7 276.860 
Societat mercantil Empresa General Valenciana de l’Aigua, SA 

(Egevasa)* 2 226.785 

Área metropolitana Tractament de Residus 1 226.466 

Ajuntament Manuel 1 204.220 

Ajuntament Vila-real 1 91.322 

Diputació prov. València 1 70.042 

Ajuntament Almoradí 3 58.206 

Total general 20 entitats  62 24.378.775 

 
*Egevasa és una societat mercantil dependent de la Diputació de València. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim 
Interior i del Programa Anual d’Actuació de 2019 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 14 d’octubre de 2020, va aprovar aquest 
informe de fiscalització. 
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