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Nota  

Aquest volum I, amb la introducció i els resums, pretén ajudar a la comprensió dels resultats 
del nostre informe, contextualitzant-los en l’entorn econòmic i del sector públic valencià, i 
facilitar la labor als lectors i als mitjans de comunicació. Conté una succinta descripció de 
la fiscalització realitzada, amb les conclusions més destacables. 

No obstant això, els treballs complets de fiscalització es troben en el conjunt dels volums, 
així com en els informes individuals ja publicats, tots accessibles en el lloc web de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). Recomanem 
llegir-los per a conéixer el vertader abast del treball realitzat. 

http://www.sindicom.gva.es/
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. FONAMENT LEGAL 

D’acord amb l’article 9 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, segons la redacció que en fa la Llei 16/2017, de 10 de novembre, 
de la Generalitat, correspon a aquesta institució l’examen i fiscalització dels comptes 
generals de la Generalitat i enviar l’informe corresponent a les Corts, amb la finalitat que 
puguen pronunciar-se sobre aquests comptes. 

1.2. EL COMPTE GENERAL DE LA GENERALITAT 

Segons els articles 135 i 3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, el Compte General de la 
Generalitat de l’exercici 2020 es forma amb els documents següents: 

a) Compte de l’Administració de la Generalitat. 

b) Els comptes retuts per la resta de subjectes integrats en el sector públic administratiu 
de la Generalitat: 

– Organismes autònoms 

– Consorcis 

c) Els comptes retuts pels subjectes integrats en el sector públic empresarial i fundacional: 

– Entitats públiques empresarials 

– Societats mercantils 

– Altres entitats de dret públic 

– Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Així mateix, d’acord amb la norma esmentada, s’adjunten al Compte General de la 
Generalitat de cada exercici els comptes de les universitats públiques valencianes. 

El Compte General de la Generalitat ha de subministrar informació sobre: 

a) La situació econòmica, financera i patrimonial del sector públic de la Generalitat. 

b) Els resultats economicopatrimonials de l’exercici. 

c) L’execució i liquidació dels pressupostos i el grau de realització dels objectius. 

En compliment de l’article 141 de la Llei 1/2015, la Intervenció General de la Generalitat va 
presentar davant la Sindicatura, en diversos lliuraments complementaris, el Compte General 
de la Generalitat format pels comptes individuals dels ens següents: 
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a) L’Administració de la Generalitat 

b) Els organismes autònoms: 

– Agència Tributària Valenciana 

– Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 

– Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències 

– Autoritat de Transport Metropolità de València 

– Institut Cartogràfic Valencià 

– Institut Valencià d’Investigacions Agràries 

– Institut Valencià de la Joventut 

– Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

– Labora. Servei Valencià d’Ocupació i Formació 

c) Les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic: 

– Aeroport de Castelló, SL  

– Agència Valenciana de la Innovació 

– Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva  

– Centre Especial d’Ocupació de l’IVASS, SA 

– Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA  

– Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA  

– Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA  

– Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació 

– Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la CV  

– Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl  

– Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  

– Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SA 

– Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 

– Institut Valencià de Cultura  

– Institut Valencià de Finances  

– Institut Valencià d’Art Modern  

– Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitària 

– Institut Valencià de Competitivitat Empresarial  

– Patronat del Misteri d’Elx  
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– Pla Cabanyal-Canyamelar, SA1 

– Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA  

– Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA  

– Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, SA 

– Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana  

– Turisme Comunitat Valenciana  

– Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA  

d) Fundacions del sector públic: 

– Fundació de la Comunitat Valenciana - Regió Europea 

– Fundació de la CV Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani 

– Fundació de la CV Hospital General Universitari per a la Investigació Biomèdica, 
Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut 

– Fundació de la CV per al Foment dels Estudis Superiors 

– Fundació de la CV per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per a la Trobada 
Familiar 

– Fundació de la CV per a la Gestió de l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica 
d’Alacant 

– Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la CV 

– Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de la CV 

– Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari La Fe de la CV 

– Fundació Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana 

– Palau de les Arts Reina Sofia Fundació de la CV 

e) Consorcis adscrits a la Generalitat: 

– Consorci de Museus de la CV 

– Consorci Espacial Valencià 

– Consorci Gestió del Centre d’Artesania de la CV  

– Consorci Hospital General Universitari de València  

– Consorci Hospitalari Provincial de Castelló  

                                                            
1 Aquests comptes juntament amb l’informe d’auditoria es van presentar directament per l’entitat el 
27 de juliol de 2021. 
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f) Fons sense personalitat jurídica: 

– Fons per a la gestió dels instruments financers del programa operatiu FEDER 
Comunitat Valenciana 2014-2020 

– Fons per a la gestió dels instruments financers del programa operatiu FSE 
Comunitat Valenciana 2014-2020 

– Fons Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, FININVAL 

A aquests comptes anuals han d’afegir-se els de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, que no depén de l’Administració de la 
Generalitat i que es van presentar directament en la Sindicatura el 18 de juny de 2021 
(vegeu apartat 8).  

Els comptes de les Corts i institucions estatutàries es presenten directament a la Sindicatura 
(vegeu apartat 7). 

Els comptes anuals complets de tots els ens s’inclouen en els annexos dels respectius 
informes de fiscalització o dels volums d’aquest informe, juntament amb els informes 
d’auditoria que, si és el cas, haja emés la Intervenció General de la Generalitat i auditors 
privats. Aquesta informació també està accessible en la pàgina web de la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic.  

Addicionalment, la informació continguda en aquests comptes anuals s’ha gravat en la Base 
de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià (BADESPAV, accessible en el 
web de la Sindicatura). Actualment aquesta base de dades de la Sindicatura conté tota la 
informació dels comptes anuals de tots els ens que formen la Generalitat Valenciana, 
incloent-hi el Compte de l’Administració, des de la seua creació fins a 2020. 

Les incidències que s’hagen pogut produir en la rendició de comptes es destaquen en les 
introduccions als diferents volums d’aquest informe i, si és el cas, en els respectius informes 
de fiscalització individuals.  

Així mateix, d’acord amb l’article 135.2 de la Llei 1/2015, d’Hisenda Pública de la Generalitat, 
s’adjunten al Compte General de la Generalitat de cada exercici els comptes de les 
universitats públiques valencianes, integrats per: 

– Universitat de València 

– Universitat Politècnica de València 

– Universitat d’Alacant 

– Universitat Jaume I  

– Universitat Miguel Hernández d’Elx 

https://hisenda.gva.es/auto/cuentageneral/web/2020/CG.xml?idioma=v
https://hisenda.gva.es/auto/cuentageneral/web/2020/CG.xml?idioma=v
https://www.sindicom.gva.es/presentacio
https://www.sindicom.gva.es/presentacio
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1.3. ALTRES ENS D’ÀMBIT TERRITORIAL AUTONÒMIC QUE NO 
INTEGREN ELS SEUS COMPTES EN EL COMPTE GENERAL DE LA 
GENERALITAT 

L’article 2.1 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, segons la redacció que en fa la 
Llei 16/2017, estableix que correspon a aquesta institució l’examen i la fiscalització dels 
comptes del sector públic valencià, entre els quals s’inclouen determinades entitats de nivell 
autonòmic que no estan obligades legalment a integrar els seus comptes en els comptes 
generals de la Generalitat, però tenen l’obligació de retre els seus comptes davant la 
Sindicatura de Comptes. 

Per la seua banda, l’article 2 del Reglament de Règim Interior (RRI)2 assenyala que la 
Sindicatura de Comptes ha de mantindre un inventari dels ens del sector públic valencià 
subjectes a retre comptes (INVENS), i per tant susceptibles de ser fiscalitzats. Aquest 
inventari és públic a través de la seu electrònica de la Sindicatura i serveix com a base per 
a seleccionar els ens a auditar, de manera que es converteix en un factor rellevant que cal 
tindre en compte durant la planificació estratègica, pluriennal i anual. En l’apartat 10 
s’assenyalen les entitats de nivell autonòmic que no integren els seus comptes en els 
comptes generals de la Generalitat. 

1.4. ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 

D’acord amb l’article 1.2 de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat, els corresponents a l’exercici 2020 són el resultat de la integració dels 
pressupostos següents: 

a) El de l’Administració de la Generalitat. 

b) Els dels organismes autònoms de la Generalitat. 

c) Els dels consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes 
directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta. 

d)  Els de les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic 
diferents de les anteriors. 

e)  Els de les societats mercantils de la Generalitat. 

f)  Els de les fundacions del sector públic de la Generalitat. 

g) Els dels fons sense personalitat jurídica. 

Els pressupostos inicials segons la Llei de Pressupostos de la Generalitat de 2020 es 
resumeixen en el quadre 1, en milions d’euros, a l’efecte de mostrar la distribució prevista 
de la despesa entre els diferents tipus d’ens.  

                                                            
2 Resolució de 23 de maig de 2018, del síndic major, per la qual es disposa la publicació del Reglament 
de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8308, de 
01/06/2018). 

https://www.sindicom.gva.es/inventari-dens-subjectes-a-rendicio-de-comptes-invens
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Quadre 1. Pressupostos inicials agregats de despeses 

 
Adminis-

tració de la 
Generalitat  

Organismes 
autònoms 

Empreses 
públiques(*) 

Altres entitats 
de dret 

públic(**) 

Fons sense 
personalitat 

jurídica 
Fundacions 

públiques Consorcis 

Despeses de personal 6.487,0 142,6 302,4 3,5 0,0 55,7 184,5 

Despeses funcionament 3.337,5 126,7 470,4 0,8 0,6 31,9 190,2 

Despeses financeres 485,0 0,9 6,2 0,0 1,3 0,4 1,0 

Transferències corrents 5.059,2 534,2 77,8 0,0 0,0 0,1 3,8 

Fons de contingència 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inversions reals 620,5 39,2 179,2 0,2 0,0 10,7 20,8 

Transferències de capital 971,9 104,9 156,7 0,0, 0,0 0,5 0,0 

Actius financers 114,3 0,0 46,6 0,0 25,8 0,1 0,0 

Passius financers 5.937,6 0,0 71,5 0,0 0,0 0,2 0,0 

Pressupost total 2020 23.022,0 948,6 1.310,8 4,5 27,7 99,6 400,3 

Pressupost total 2019 22.096,2  936,0  1.303,0 3,3 26,0  88,5  370,4  

Variació 2020/2019 +4,2% +1,3% +0,6% +36,4% +6,5% +12,5% +8,1% 

(*) Societats mercantils i entitats públiques empresarials. 
(**) Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. 

1.5. PRINCIPIS APLICABLES A LA INFORMACIÓ FINANCERA I A LA 
GESTIÓ DELS RECURSOS PÚBLICS 

La gestió dels recursos públics està subjecta als principis següents: 

Principi de legalitat 

Dins del marc de les normes generals, la Generalitat està subjecta directament al que es 
disposa en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector 
Públic Instrumental i de Subvencions, a les lleis de pressupostos anuals de la Generalitat i 
a les lleis que les acompanyen, a més dels diversos decrets, ordres, circulars i normes de 
procediment específiques que hi resulten aplicables. 

Principis comptables 

La comptabilitat del sector públic de la Generalitat es configura com un sistema 
d’informació economicofinancera i pressupostària que té per objecte mostrar, a través 
d’estats i informes, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de 
l’execució del pressupost de cada una de les entitats que l’integren, per mitjà de l’aplicació 
dels principis comptables establits en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i en el Pla General de 
Comptabilitat Pública, aprovat per l’Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril. 
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Principi d’estabilitat pressupostària 

D’acord amb el que s’estableix en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos i altres actuacions que afecten les despeses o ingressos es realitzarà en un 
marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea. Per estabilitat 
pressupostària s’entén l’objectiu de les administracions de tancar les seues finances en 
equilibri, procurant no incórrer en dèficit (més despeses que ingressos). 

Principis d’eficàcia, eficiència i economia 

Les polítiques de despeses públiques s’executaran per mitjà d’una gestió dels recursos 
públics orientada per l’eficàcia, l’eficiència i l’economia. En aquest context s’entén per 
economia l’adquisició de béns i serveis (inputs) al menor preu possible, complint la qualitat 
desitjada. L’eficiència es refereix a la relació entre aquests inputs i la producció obtinguda 
(outputs), de manera que es maximitze el resultat; és a dir, aconseguir l’output desitjat amb 
el menor nombre d’inputs, o aconseguir el màxim output a partir d’uns inputs donats. 
Finalment, l’eficàcia mesura en quin grau els outputs i les actuacions públiques han 
aconseguit l’objectiu fixat prèviament. 

Aquests tres principis són de summa importància i han d’abordar-se conjuntament, ja que 
pot donar-se el cas d’actuacions econòmiques i eficients que provoquen resultats 
totalment ineficaços. I, per contra, poden existir actuacions d’una elevada eficàcia que són 
antieconòmiques i ineficients.  

Principi de transparència 

En l’àmbit de les administracions públiques, la transparència es refereix a l’obligació dels 
governs de donar compte als ciutadans de tots els seus actes, especialment els relacionats 
amb l’ús dels diners públics, amb la finalitat de previndre així els casos de corrupció. 

La Llei 1/2015, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions, estableix en el seu article 24 que “la programació pressupostària de la 
Generalitat es regirà pels principis d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, 
plurianualitat, transparència, eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics, 
responsabilitat i lleialtat institucional”. 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1. OBJECTIUS GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ 

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la Generalitat efectuada per 
la Sindicatura de Comptes estan previstos en l’article 9.3 de la Llei de la Sindicatura de 
Comptes, segons el qual, els informes han de: 

a) Determinar si la informació financera i pressupostària es presenta d’acord amb els 
principis comptables que hi són aplicables. 

b) Determinar si s’ha complit la legalitat vigent en la gestió dels fons públics. 

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris s’ha 
desenvolupat de manera econòmica i eficient. 

d) Avaluar el grau d’eficàcia en l’assoliment dels objectius previstos. 

Els apartats a i b anteriors es corresponen amb les auditories financeres i de compliment 
de la legalitat (conjuntament denominades “de regularitat”); mentre que els c i d se 
circumscriuen a l’àmbit de les auditories d’economia, eficiència i eficàcia, englobades en el 
concepte d’auditoria operativa. 

Segons la Llei de la Sindicatura de Comptes, l’activitat fiscalitzadora, que comprén els 
quatre tipus d’auditoria indicats, ha de realitzar-se sobre el conjunt del sector públic 
valencià (article 1), que bàsicament inclou la Generalitat, formada pel conjunt d’institucions 
detallat en l’apartat 1 anterior (objecte d’aquest informe de fiscalització) i les entitats locals 
(article 2.1.b de la mateixa llei). D’acord amb els objectius generals assenyalats, el treball de 
fiscalització del Compte General de la Generalitat s’ha planificat i realitzat amb la finalitat 
d’obtindre evidència suficient i adequada per a poder emetre les conclusions, 
recomanacions i comentaris que es recullen en els diferents informes individuals, i que es 
resumeixen en aquest primer volum. 

El treball s’ha dut a terme d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització del sector 
públic i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura, 
que estan recollides en el Manual de fiscalització publicat en la seu electrònica de la 
Sindicatura. En conseqüència, no ha inclòs una revisió detallada de totes les transaccions, 
sinó que ha comprés totes aquelles proves selectives, revisions de procediments, de 
registres i antecedents i altres tècniques habituals d’auditoria que s’han considerat 
necessàries en cada circumstància, en funció dels objectius perseguits i considerant a més 
la importància relativa de les incidències detectades. 

Per mitjà de la Resolució de 25 d’octubre de 2019, de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, es va publicar l’adaptació de les Normes Internacionals 
d’Auditoria per a la seua aplicació al Sector Públic Espanyol (NIA-ES-SP). Aquestes normes, 
adaptació de les del sector privat, són aplicables a la IGAE, a les intervencions locals i també 
són aplicades per la Intervenció General de la Generalitat Valenciana. En l’àmbit del control 
extern, la Conferència de Presidents dels Òrgans de Control Extern va aprovar aplicar-les a 
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partir de l’1 de gener de 2021 i el Consell de la Sindicatura de Comptes ha acordat aplicar-
les a totes les fiscalitzacions incloses en el Programa Anual d’Actuació de 2021. 

2.2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

En la Llei de la Sindicatura de Comptes no s’estableix cap ordre de prioritat o prelació, ni 
sobre les entitats que han de ser fiscalitzades, ni sobre el tipus d’auditoria que cal realitzar. 
Ha de ser la Sindicatura de Comptes –d’acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li 
concedeix l’article 15, apartats 1 i 6, de la seua llei– qui, a través dels programes anuals 
d’actuació i segons el pla estratègic, establisca els ens que seran fiscalitzats cada any i el 
tipus d’auditoria a realitzar.  

El Consell de la Sindicatura va aprovar el 15 de gener de 2021 –i va remetre a les Corts el 
21 de gener de 2021– el Programa Anual d’Actuació de 2021, en el qual es determinaven 
els ens a fiscalitzar i tipus d’auditoria a realitzar. En concret, en l’àmbit d’aquest Compte 
General s’han realitzat fiscalitzacions específiques dels ens següents: 

Quadre 2. Fiscalitzacions específiques, amb indicació del tipus d’auditoria i abast  

Ens fiscalitzat 
Tipus 

d’auditoria Abast 

Administració   

Compte de l’Administració 
(S’emeten quatre informes) 

F+L Comptes anuals 

L Subvencions 

L Contractació 

L+CI Ajudes als treballadors en 
ERTO 

Organismes autònoms   

Agència Tributària Valenciana CI Auditoria de sistemes 
d’informació 

Autoritat de Transport Metropolità de València F+L 
Ingressos i despeses per 

transferències i 
subvencions 

Entitats de dret públic i societats mercantils   

Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació  F+L Auditoria de regularitat 

SA de Mitjans de comunicació de la CV F+L Auditoria de regularitat 

Societat Projectes Temàtics de la CV, SA F+L Auditoria de regularitat 

Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i 
Certificació, SA L Contractació i seguretat 

de la informació 

Institut Valencià de Finances  AO Gestió de fons, avals i 
ajudes 

VAERSA L Encàrrecs a mitjans 
propis 
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Ens fiscalitzat 
Tipus 

d’auditoria Abast 

Consorcis   
Consorci Hospitalari Provincial de Castelló L Contractació 

Fundacions   
Fundació FISABIO L Contractació 

En els respectius informes s’assenyala amb major detall l’abast de la fiscalització en cada 
cas. En els apartats 4, 5 i 6 d’aquest volum I es recapitulen i comenten els aspectes més 
importants de cada informe. 

A més de les fiscalitzacions específiques assenyalades, s’ha verificat que totes les entitats 
que tenen obligació de retre comptes a la Sindicatura les hagen presentades dins del 
termini i en la forma escaient, i que hagen complit les formalitats exigides per la normativa 
aplicable. Així mateix, s’han analitzat els informes d’auditoria realitzats per la Intervenció 
General de la Generalitat en col·laboració amb empreses privades d’auditoria. Els resultats 
d’aquest control sobre les entitats de les quals no s’emet un informe de fiscalització 
específic s’inclouen en les respectives introduccions dels diferents volums que conformen 
aquest informe de fiscalització del Compte General. 

En els informes de fiscalització s’ha efectuat el seguiment de les recomanacions d’exercicis 
anteriors. 

Durant 2021 també s’ha emés i publicat en la nostra pàgina web l’informe sobre el Compte 
General de les Corts de l’exercici 2019 i s’està efectuant el de l’exercici 2020. 

També s’han emés i publicat en la nostra pàgina web els informes següents: 

• Auditoria operativa del Pla d’Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana. 
Programa pressupostari 141.10, “Administració de Justícia”. Exercicis 2018-2020. 

• Informe d’auditoria “Anàlisi i seguiment del Pla de Transformació Digital de la 
Generalitat. Exercicis 2016-2019”. 

• Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública. Exercicis 2016-2019. 

• Informe de fiscalització del Consorci per a l’Execució del Pla Zonal 3 de Residus de 
l’Àrea C3/V1. Consorci Palància Belcaire. Exercici 2018. 

• Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercicis 2017-
2018. 

A més, en l’actualitat estan en curs d’execució les següents auditories relacionades amb 
aspectes inclosos en el Compte General, que tenen un horitzó pluriennal, motiu pel qual 
no estan incloses en aquest informe i s’aprovaran posteriorment: 

F: Auditoria financera L: Auditoria de compliment de la legalitat 
CI: Auditoria del control intern i sistemes d’informació AO: Auditoria operativa 
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• Seguiment del projecte NEFIS.  

• Auditoria operativa de les beques a l’alumnat d’ensenyaments universitaris i estudis 
superiors. 

• Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana del Canvi Climàtic i Energia 2030.  

3. CONCLUSIONS GENERALS DE LA FISCALITZACIÓ DEL 
COMPTE GENERAL DE LA GENERALITAT DE L’EXERCICI 
2020 

A conseqüència de la fiscalització del Compte General de la Generalitat de l’exercici 2020 
duta a terme per aquesta Sindicatura de Comptes, es posen de manifest les conclusions 
generals següents: 

a) Respecte a l’adequació de la informació financera als principis comptables d’aplicació i 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics 

 Com a resultat del treball efectuat –i amb els objectius i l’abast general que s’assenyalen 
en l’apartat 2 anterior i els particulars que es fixen en els respectius informes individuals 
de fiscalització– el Compte General de la Generalitat de l’exercici 2020 es presenta, en 
general, d’acord amb els principis comptables i amb la normativa legal que hi són 
aplicables. No obstant això, les excepcions3 i deficiències detectades apareixen 
convenientment detallades en els diferents informes individuals de fiscalització del 
sector públic autonòmic, dels quals també s’ofereix un resum en els apartats 4, 5 i 6 
d’aquest volum. 

b) En relació amb les situacions de responsabilitat comptable 

 Les lleis orgànica i de funcionament del Tribunal de Comptes defineixen el concepte de 
responsabilitat comptable, que ha sigut progressivament perfilat amb posterioritat per 
la jurisprudència, i que s’ha conformat sobre les característiques bàsiques següents, 
que han de presentar-se en cada cas de manera concurrent: 

– Que hi haja una acció o omissió culpable, que resulte o es desprenga dels comptes, 
realitzada per qui està encarregat del maneig o custòdia de cabals o efectes 
públics. 

– Que aquesta acció o omissió culpable vulnere les lleis reguladores del règim 
pressupostari i comptable que resulten aplicables a les entitats del sector públic de 

                                                            
3 Les excepcions són circumstàncies observades posades de manifest en l’informe d’auditoria que 
afecten els comptes o elements auditats i que són especialment significatives. Impedeixen que els 
comptes anuals o els elements auditats reflectisquen la imatge fidel. En el cas de les auditories de 
compliment de la legalitat, representen incompliments significatius de les normes. 



Introducció i resum general de les conclusions. 
Exercici 2020 

19 

què es tracte o, si és el cas, als perceptors de subvencions, crèdits, avals o altres 
ajudes procedents d’aquest sector. 

– Que s’haja produït un mal o menyscapte efectiu i avaluable en cabals o efectes 
públics. 

– Que hi haja una relació de causa efecte entre l’acció o omissió i el mal produït. 

La competència jurisdiccional quant als procediments de responsabilitat comptable 
correspon al Tribunal de Comptes, les resolucions del qual en la matèria són 
susceptibles de recurs davant el Tribunal Suprem. 

Atés que la Sindicatura no té competències jurisdiccionals –i en compliment de l’article 
5.1 de la Llei de Sindicatura de Comptes–, tots els informes de fiscalització són remesos 
al Tribunal de Comptes. Així mateix, per a la remissió a la Fiscalia del Tribunal de 
Comptes d’aquells casos en què s’hagen apreciat indicis de responsabilitat comptable 
o d’un altre tipus, se segueixen les vies formals previstes en el “Protocol d’actuació 
entre la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana i la Fiscalia del Tribunal de 
Comptes per a millorar la seua coordinació i col·laboració”, signat el 10 de març de 
2015. 

La Sindicatura –d’acord amb el contingut dels diversos informes individuals que 
componen aquest informe i amb l’anàlisi de la documentació revisada, tenint en 
compte els abastos expressats en aquells i en l’exercici de la funció fiscalitzadora– no 
ha trobat situacions en què pogueren concórrer les característiques bàsiques de 
la responsabilitat comptable.  

c) Quant a la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris de manera 
econòmica i eficient i grau d’eficàcia en l’assoliment dels objectius previstos 

 Sobre els objectius generals c i d assenyalats en l’apartat 2.1 anterior, cal indicar dues 
qüestions:  

1a L’Administració de la Generalitat, igual que succeeix en la resta de les 
administracions públiques, no té desenvolupat un sistema general que incorpore 
indicadors per a quantificar els objectius i permeta comparar les previsions (en 
termes d’objectius i assoliments diferents dels estrictament pressupostaris) amb els 
resultats obtinguts i amb els seus corresponents costos.  

2a Els  recursos disponibles per la Sindicatura no permeten realitzar auditories 
integrals (financeres, de compliment de la legalitat i operatives) de tot el sector 
públic valencià, de la mateixa manera que ocorre en la resta d’institucions de 
control extern en els seus àmbits respectius.  

Aquestes circumstàncies suposen que la Sindicatura actualment no es plantege 
l’emissió d’una opinió global en termes d’eficiència, eficàcia i economia, sinó que 
realitze fiscalitzacions específiques sobre determinats aspectes de l’activitat de la 
Generalitat, tal com s’ha assenyalat en l’apartat 2.2. 
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4. RESUM I ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS SORGITS EN 
LA FISCALITZACIÓ DEL COMPTE DE L’ADMINISTRACIÓ 
DE LA GENERALITAT 

4.1. EXCEPCIONS DE L’AUDITORIA FINANCERA 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera del Compte de 
l’Administració de la Generalitat de l’exercici 2020 en la qual s’emet una opinió favorable, 
amb les excepcions que a continuació es resumeixen: 

a) Immobilitzat no financer 

 La composició, ubicació i valoració dels principals epígrafs de l’immobilitzat no financer, 
que es comptabilitzen en el balanç per un import conjunt de 16.420,2 milions d’euros, 
no es troben recollides en un inventari complet i actualitzat al tancament de l’exercici 
que permeta conciliar-les amb els registres comptables.  

 En 2020 ha continuat el procés d’amortització iniciat en 2019 de l’immobilitzat 
intangible i dels elements d’immobilitzat material registrats en “Altre immobilitzat 
material”, però sense estendre aquest procés als actius comptabilitzats en 
“Construccions” i “Infraestructures”, que representen el 72,2% de l’immobilitzat 
material, per la qual cosa la dotació a l’amortització de l’exercici i l’amortització 
acumulada es troben infravalorades en un import que no és possible determinar. 

 Es manté la limitació a l’abast assenyalada en informes anteriors, quant a la valoració i 
recepció definitiva dels béns i serveis afectes a la concessió del servei públic de 
l’assistència integral del Departament de Salut de la Ribera. En l’acta de recepció 
provisional s’inclouen elements sense valorar, inventariats per la Direcció General del 
Sector Públic i Patrimoni, però no s’ha pogut comprovar la raonabilitat de la seua 
valoració i si es correspon amb el valor de la reversió.  

b) Liquidacions anuals de contractes de concessió administrativa per a la prestació del servei 
d’assistència sanitària integral (departaments de salut de la Ribera, Torrevella, Dénia, 
l’Horta-Manises i Elx-Crevillent) 

 A octubre de 2021 hi ha 41 liquidacions anuals pendents d’aprovació o en tràmit 
d’elaboració. Es desconeixen els imports definitius d’aquestes liquidacions i, per tant, 
no és possible determinar l’efecte que el seu adequat reflex comptable tindria en el 
Compte de l’Administració. 

 El contracte de concessió administrativa per a la prestació del servei d’assistència 
sanitària integral del Departament de Salut de Torrevella ha finalitzat el 16 d’octubre 
de 2021. El 14 d’octubre de 2020 la Conselleria de Sanitat va comunicar a la 
concessionària la seua intenció de no prorrogar el contracte. El 15 d’octubre de 2021 
s’ha subscrit l’acta de recepció dels serveis i béns afectes al servei públic objecte de 
reversió, sense que conste la participació de la IGG en l’exercici de les seues funcions 
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de comprovació de la inversió, ni la comunicació que a aquest efecte ha de remetre-li 
l’òrgan gestor, com estableix l’article 210 de l’LCSP. 

c) Procediments judicials o administratius iniciats per les empreses concessionàries per a la 
prestació del servei d’assistència sanitària integral 

 La concessionària del contracte de gestió integral del Departament de Salut d’Alzira ha 
recorregut en cassació contra la sentència de 15 d’octubre de 2019 del TSJCV per la 
qual es desestimava el recurs presentat contra l’acord de no prorrogar el contracte de 
gestió integral. El Tribunal Suprem ha desestimat aquest recurs en la sentència 
952/2021, d’1 de juliol de 2021. 

 La concessionària del contracte de gestió integral del Departament de Salut de 
Torrevella ha presentat un recurs contenciós administratiu, al desembre de 2020, 
davant el TSJCV contra la resolució que acorda no prorrogar el contracte, recurs 
pendent de resolució en la data de realització del present treball. 

d) Inversions financeres en entitats del grup, multigrup i associades. Deterioració 

 L’adequada valoració de la participació de la Generalitat en els fons propis de les seues 
societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic a 31 
de desembre de 2020, es troba condicionada a l’adequada valoració del patrimoni net 
d’aquestes entitats. Sobre aquest tema, no s’han tingut en compte els ajustos 
assenyalats en els informes de control financer efectuats per la Intervenció General de 
la Generalitat, que minoren els fons propis d’aquestes entitats ni els efectes que sobre 
aquests pogueren tindre els passius contingents assenyalats en aquests informes.  

e) Existències 

 El balanç del Compte de l’Administració a 31 de desembre de 2020 no reflecteix en el 
seu actiu corrent l’epígraf d’existències. A fi de comprovar els elements d’actiu a 
comptabilitzar com a existències a 31 de desembre de 2020, hem sol·licitat a la 
Conselleria de Sanitat l’inventari de productes sanitaris en serveis centrals i en els 
diferents departaments de salut en aquesta data. No existeix un inventari valorat al 
tancament de l’exercici, per magatzems o centres de cost. D’aquesta manera, la xifra 
de balanç al tancament de l’exercici es troba infravalorada en un import que no hem 
pogut determinar, mentre que el resultat de l’exercici es troba condicionat a l’import 
de la variació d’existències l’estimació del qual no ha sigut possible efectuar per no 
disposar de la informació mínima necessària per a això. 

f) Provisions i contingències 

Al tancament de l’exercici 2020, es manté l’existència d’un gran nombre de 
procediments judicials en curs dels quals podrien derivar-se responsabilitats a càrrec 
de la Generalitat. La informació remesa per l’Advocacia no resulta suficient ni adequada 
per a poder estimar raonablement les responsabilitats probables que se’n deriven. A 31 
de desembre de 2020, hi ha passius contingents no comptabilitzats per un import 
estimat de 61,4 milions d’euros. 
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Creditors per operacions meritades 

El passiu del balanç recull en el compte 4131, “Creditors per operacions meritades i 
vençudes”, un saldo de 816,2 milions d’euros, i en el compte 4130, ”Creditors per 
operacions meritades i no vençudes”, 274,1 milions d’euros. Igual que en exercicis 
anteriors, cal tindre en compte que amb càrrec al pressupost de 2020 s’han imputat 
despeses realitzades en exercicis anteriors i, al seu torn, no s’han imputat despeses 
contretes en el mateix exercici. L’efecte net en el resultat pressupostari seria d’un major 
saldo positiu de 70,1 milions d’euros, en cas que les obligacions registrades en el 
compte 413 s’hagueren aplicat als exercicis en què es van realitzar les despeses. Així 
mateix, el romanent de tresoreria es reduiria en 1.066,8 milions d’euros per les 
obligacions no imputades als pressupostos 

4.2. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA 

En l’Informe de fiscalització del Compte de l’Administració també s’inclouen les 
conclusions sobre el compliment d’altres requeriments legals i reglamentaris, de les 
quals cal destacar les següents: 

a) Durant l’exercici 2020, s’han tramitat 446 expedients de rescabalament per enriquiment 
injust, per un import conjunt de 1.763,3 milions d’euros, dels quals 1.602,4 milions 
d’euros corresponen a expedients tramitats per la Conselleria de Sanitat, la qual cosa 
representa el 49,0% de les obligacions reconegudes amb càrrec al capítol 2 del 
pressupost d’aquesta conselleria.  

En l’“Informe de fiscalització de la contractació de l’Administració de la Generalitat, amb 
especial èmfasi en les contractacions derivades de la COVID-19. Exercici 2020”, 
s’assenyala la importància de l’incompliment de la Llei de Contractes del Sector Públic 
i de la Llei d’Hisenda Pública per les contractacions directes efectuades, 
fonamentalment, per la Conselleria de Sanitat, sense la tramitació prèvia del preceptiu 
expedient de contractació i sense l’existència de crèdit adequat i suficient. Aquests 
supòsits de nul·litat es convaliden per mitjà de la figura jurídica de l’enriquiment injust.  

b) No s’ha pogut comprovar que la proposta de l’acta definitiva de recepció dels béns i 
serveis afectes a la concessió del servei públic de l’assistència sanitària integral del 
Departament de Salut de la Ribera haja sigut aprovada per l’òrgan competent i 
fiscalitzada per la Intervenció, per la qual cosa no consta que la reversió haja sigut 
realitzada de conformitat i a satisfacció de l’Administració de la Generalitat.  

c) Les consignacions definitives del pressupost de la Generalitat de 2020 s’han mostrat 
insuficients per a atendre les transferències i subvencions a concedir en l’exercici. 
A més, es mantenen uns nivells de pagament molt baixos en algunes línies de 
subvencions.  

d) Les fitxes pressupostàries de transferències i subvencions previstes en la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2020 no recullen la forma de concessió en 
56 línies de subvencions, per un import conjunt de 2.434,5 milions d’euros.  
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e) Les subvencions de concessió directa han de tindre el caràcter excepcional que els 
atribueix la normativa d’aplicació. 

f) En el seguiment de les ajudes a menjadors escolars revisades en fiscalitzacions 
anteriors, es reitera que la contractació dels serveis de menjador i de monitors dels 
centres docents públics no l’efectua la Conselleria d’Educació, com a òrgan competent, 
sinó els mateixos centres docents, sense atindre’s al que es disposa en la normativa de 
contractació. 

g) L’Administració de la Generalitat no ha atés el que es disposa en l’Acord de 7 de 
desembre de 2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual s’aprova la 
instrucció relativa a la remissió telemàtica de convenis i de les relacions anuals dels 
convenis subscrits per les entitats del sector públic valencià.  

h) En la revisió dels expedients de subvencions analitzats, hem observat que la Conselleria 
de Justícia i la Conselleria d’Agricultura, com a òrgans gestors de les subvencions, no 
han aprovat el pla anual de control previst en l’article 169 de la Llei 1/2015, a fi de 
comprovar l’efectiva realització de l’activitat subvencionada. 

i) La Generalitat ha d’incloure en els seus pressupostos inicials de transferències a rebre 
de l’Estat, derivades del sistema de finançament autonòmic, únicament les previsions 
d’ingressos que de manera raonable s’espera obtindre, tenint en compte que la seua 
determinació es troba reglada en el marc normatiu d’aplicació.  

4.3. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN LA 
CONTRACTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

La Sindicatura és conscient de la situació d’emergència viscuda i de les dificultats a què es 
va enfrontar l’Administració per a fer front a la COVID-19. El personal sanitari i prestador 
dels serveis bàsics, així com els encarregats de garantir els subministraments i 
infraestructures essencials, no sols vivien la situació d’angoixa i preocupació per la salut, 
comuna a tota la ciutadania, sinó que a més es veien obligats a redoblar els esforços per a 
fer front a la situació. Un escenari agreujat pel col·lapse dels mercats internacionals i per la 
falta de reserves estratègiques a escala mundial dels aprovisionaments necessaris per a 
lluitar contra la pandèmia, circumstàncies que dificulten enormement el compliment dels 
requisits ordinaris de la contractació. Al mateix temps, aquestes condicions propicien que 
cresca el risc de frau de què pot ser objecte l’Administració, la qual cosa ha portat al fet 
que la Sindicatura haja prestat una atenció especial als contractes d’emergència i aprovara 
la Guia 4840, de fiscalització dels contractes d’emergència a conseqüència de la COVID-19. 

En aquestes circumstàncies d’excepcionalitat, el legislador va habilitar a les entitats del 
sector públic la utilització de la tramitació d’emergència continguda en l’article 120 de la 
Llei 9/2017. En aquest sentit, una vegada comprovat que el motiu de la contractació justifica 
el procediment extraordinari d’emergència, la nostra fiscalització s’ha centrat a analitzar la 
justificació a posteriori, així com la seua publicitat i transparència, atesa la deguda 
proporcionalitat d’acord amb les circumstàncies. 
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Com a resultat del treball efectuat, s’ha elaborat l’Informe de fiscalització de la contractació 
de l’Administració de la Generalitat amb especial èmfasi en les contractacions derivades de 
la COVID-19.  

D’acord amb els procediments realitzats, s’han posat de manifest durant l’exercici 2020 els 
incompliments significatius de la normativa vigent en matèria de contractació i les 
limitacions a l’abast que més endavant es resumeixen, distingint prèviament aquells que 
han sigut tramitats per emergència (fonamentalment per COVID-19) d’aquells altres que 
han seguit la tramitació ordinària o urgent. 

Contractes tramitats per emergència 

Els incompliments i/o limitacions a l’abast més significatius observats en els contractes 
fiscalitzats s’indiquen detalladament en l’informe i consisteixen, principalment, en la falta 
d’acreditació dels supòsits de fet que donen lloc a la contractació d’emergència, en la falta 
de constància dels preus de les prestacions contractades en els respectius contractes, en la 
impossibilitat de verificar l’adequada execució del contracte o la seua recepció de 
conformitat i en la falta de formalització per escrit dels contractes executats en l’exterior. 

Els incompliments més reiterats s’han observat en la Conselleria de Sanitat, on en 30 
expedients no hem pogut verificar l’adequada execució del contracte ni la seua recepció de 
conformitat, ni la seua liquidació, per a la comprovació del que es disposa en l’article 210 
de l’LCSP. Aquest incompliment de caràcter generalitzat s’agreuja en aquells casos en què 
s’acorden pagaments anticipats sense que posteriorment s’acredite en l’expedient que el 
contracte haja sigut executat de conformitat. També en la mateixa conselleria, tretze 
contractes executats en l’exterior no s’han formalitzat per escrit, fet que incompleix l’article 
16.4 del Reial Decret Llei 7/2020. 

Pagaments directes efectuats per la Conselleria de Sanitat 

D’altra banda, respecte a la Conselleria de Sanitat, cal assenyalar que en la fiscalització del 
Compte de l’Administració de la Generalitat s’ha posat de manifest, igual que en exercicis 
anteriors, l’existència d’un volum important de despeses de caràcter sanitari contretes sense 
la prèvia i preceptiva tramitació de l’expedient de contractació, per insuficiència 
pressupostària o altres causes, fet que incompleix els principis i normes de contractació de 
l’LCSP.  

Per a la convalidació de les obligacions contretes en 2020 i exercicis anteriors derivades 
principalment de les despeses sanitàries mencionades, durant l’exercici s’han comptabilitzat 
expedients d’enriquiment injust per un import conjunt de 1.602,4 milions d’euros (1.301,5 
milions en 2019), dels quals 1.128,4 milions d’euros corresponen a despeses de l’exercici 
2020 i 474,0 milions d’euros a exercicis anteriors. Addicionalment, a 31 de desembre de 
2020, hi ha saldos creditors comptabilitzats en el compte 41314 per un import de 268,7 

                                                            
4 Creditors per operacions meritades i vençudes. 
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milions d’euros, per part de la Conselleria de Sanitat, que corresponen en la pràctica 
totalitat a factures imputables a aquestes despeses. 

No hem pogut determinar l’import dels pagaments directes o pagaments efectuats sense 
la prèvia formalització del preceptiu expedient de contractació, que han sigut tramitats de 
manera extraordinària per mitjà d’expedients d’enriquiment injust, per no haver sigut 
possible identificar el contracte del qual podrien derivar-se aquestes despeses. 

D’altra banda, en la revisió de la informació contractual subministrada al ROCG, es posa de 
manifest l’existència de pagaments directes a tercers per adquisicions de productes de 
farmàcia i material sanitari sense la prèvia tramitació de l’expedient de contractació 
preceptiu, com a procediment generalment utilitzat pels departaments de salut. Aquests 
pagaments podrien arribar a imports molt significatius que no hem pogut quantificar atés 
que en 2020 únicament un departament de salut comunica els pagaments directes al ROCG 
com a contractes menors, per imports iguals o inferiors al llindar establit en l’article 118 de 
l’LCSP. 

Altres contractes no tramitats per emergència 

Els incompliments més significatius de la normativa contractual que s’han posat de manifest 
en la revisió dels nou expedients de contractació que s’han seleccionat per a la revisió es 
resumeixen a continuació: 

1. En cinc expedients no es justifica adequadament l’elecció del procediment de licitació 
o els criteris de valoració en l’adjudicació del contracte, fet que incompleix el que es 
disposa en l’article 116.4 de l’LCSP. 

2. En tres expedients no concorren o no es justifiquen prou les circumstàncies que 
estableix l’article 119.1 de l’LCSP per a la tramitació urgent del contracte. 

3. En sis expedients hem apreciat una publicitat insuficient en el perfil de contractant, fet 
que incompleix el que es disposa en l’article 63 o 154.1 de l’LCSP. 

4. En dos expedients la fórmula utilitzada en la valoració del preu no permet d’una manera 
raonable que la importància relativa concedida a l’oferta econòmica siga efectiva, per 
la qual cosa no queda garantit el compliment del que es disposa en l’article 146.2 de 
l’LCSP. 

Obligacions d’informació contractual 

En la data d’elaboració de l’informe de contractació, setembre de 2021, totes les 
conselleries havien remés la informació sol·licitada per la Sindicatura en el marc de la 
fiscalització realitzada, excepte la Conselleria d’Igualtat. Addicionalment, aquesta 
conselleria no havia remés la relació anual de contractes o certificat de remissió íntegra al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, conforme a l’article 3 de l’Acord del Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana d’11 de juliol de 2018. 
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4.4. CONCLUSIONS DE LA FISCALITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS I 
AJUDES DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 

La Sindicatura ha fiscalitzat el compliment de la legalitat de les subvencions i ajudes de 
l’Administració de la Generalitat durant l’exercici 2020 derivades de la COVID-19 i emés 
l’“Informe de fiscalització de les subvencions i ajudes de l’Administració de la Generalitat 
derivades de la COVID-19. Exercici 2020”. 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant l’exercici 2020 els 
incompliments i deficiències de gestió significatius de la normativa vigent en matèria de 
subvencions que es resumeixen en el quadre següent, per conselleries i línies de subvenció 
revisades. 

Quadre 3. Conclusions generals més significatives subvencions COVID-19 

Conselleries 

Línies subvenció 

Obligacions 
reconegudes 

31/12/2020 Descripció 

Economia(1)   

S0564. Entitats locals 5.915.915 Aquesta concessió directa inclou actuacions realitzades abans 
de l’estat d’alarma, sense que es justifiquen les raons que 
dificulten la seua convocatòria pública. 

El pla de control no s’ajusta al que es disposa en l’article 
169.3 de la Llei 1/2015. 

S0534. Treballadors 
afectats per ERTO 

29.925.450 Vegeu l’informe especial de la Sindicatura de Comptes 
aprovat el 22 de juny de 2021. 

Habitatge(2)   

S1736. Entitats locals 4.603.627 El baix grau d’execució d’aquesta línia de subvenció evidencia 
una falta d’eficiència en l’assignació de recursos destinats a fer 
front a la pandèmia i una falta d’eficàcia en la consecució dels 
objectius d’aquesta línia de subvenció. 

  La forma de distribució de la subvenció no s’ajusta a l’Ordre 
TMA/336/2020, relativa al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021. 

La documentació acreditativa exigida ha de completar-se per a 
ajustar-se al règim de justificació de l’LGS. 

La conselleria no ha aprovat el pla de control previst en l’article 
169.3 de la Llei 1/2015. Aquest incompliment s’agreuja tenint en 
compte el pagament anticipat del 100% de la subvenció. 

Innovació(3)   

S8381. Investigació 

S8382. Investigació 

551.910 

2.497.747 

No s’acrediten les raons per les quals no es va promoure la 
publicitat i concurrència de manera adequada i suficient, fet que 
incompleix el que es disposa en l’article 168.1.C de la Llei 
1/2015. 

Encara que es tracta de subvencions de concessió directa, les 
bases reguladores estableixen un procediment selectiu previ, 
que no queda acreditat en l’expedient. 



Introducció i resum general de les conclusions. 
Exercici 2020 

27 

Conselleries 

Línies subvenció 

Obligacions 
reconegudes 

31/12/2020 Descripció 

La conselleria no ha aprovat el pla de control previst en l’article 
169.3 de la Llei 1/2015. 

En la mostra seleccionada s’observen incompliments de l’LGS en 
la documentació justificativa presentada. 

S8728. Universitats 
públiques valencianes 

950.650 En els expedients analitzats no s’acredita adequadament i 
suficientment el procediment selectiu previst en el Decret 
51/2020. 

  La conselleria no ha aprovat el pla de control previst en l’article 
169.3 de la Llei 1/2015. Aquest incompliment s’agreuja tenint en 
compte que es preveu el pagament anticipat del 100% de la 
subvenció. 

S1015. Fundació ELLIS 120.000 No s’acrediten les raons per les quals no es va promoure la 
concurrència, fet que incompleix el que es disposa en l’article 
168.1.C de la Llei 1/2015. 

  No s’ha comunicat a la Direcció General de Fons Europeus la 
informació establida en el Decret 128/2017, quant a l’adequació 
de l’ajuda al dret comunitari. 

S’aprecia una indeterminació dels projectes a executar, de les 
despeses subvencionables i de l’import màxim a finançar. 

L’òrgan concedent ha iniciat un procediment de reintegrament 
per import de 58.643 euros. 

La naturalesa i vinculació jurídica del compromís subscrit el 24 
d’octubre de 2019 per al finançament anual de la Fundació per 
1.500.000 euros durant 5 anys han de determinar-se clarament 
en l’expedient. 

Igualtat(4)   

S1123. Entitats locals 11.553.768 La documentació justificativa exigida no reuneix els requisits 
establits en l’article 30 de l’LGS. 

La conselleria no ha aprovat el pla de control previst en l’article 
169.3 de la Llei 1/2015. 

La conselleria ha determinat un import a reintegrar de 866.943 
euros. 

S5226. Renda valenciana 
d’inclusió 

43.557.138 Hauria de revisar-se el caràcter estimatori del silenci 
administratiu, en aplicació del principi d’eficiència en 
l’assignació i utilització dels recursos públics que estableix 
l’article 8 de l’LGS. 

Hauria de revisar-se la suspensió de les actuacions de 
reintegrament per pagaments indeguts, en compliment del que 
es disposa en la Llei 1/2015. La conselleria estima l’existència de 
reintegraments a 31 de desembre de 2020, per 4.263.587 euros. 

A 31 de desembre de 2020, hi ha ajudes valorades pendents de 
concessió per 18.058.778 euros, no registrades en el passiu del 
balanç del Compte de l’Administració de la Generalitat. 
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Conselleries 

Línies subvenció 

Obligacions 
reconegudes 

31/12/2020 Descripció 

A 31 de desembre de 2020, hi ha expedients d’ajudes aprovades 
per les direccions territorials per un import certificat per la 
conselleria de 13.683.161 euros5 pendents d’imputació 
pressupostària per diverses causes. 

El nivell de control implantat en els sistemes d’informació i en 
els procediments de gestió no aporta un nivell de confiança 
raonable per a garantir la seua correcta execució. 

Participació(5)   

S8337. ONGD 500.000 El Decret 89/2020 ha de contindre el procediment seguit i els 
criteris utilitzats per a la selecció de les entitats beneficiàries. 

La conselleria no ha aprovat el pla de control previst en l’article 
169.3 de la Llei 1/2015. 

Educació(6)   

S1007. Centres concertats 7.506.930 La justificació requerida no s’ajusta al que es disposa en 
l’article 30 de l’LGS. No s’han atés les observacions de la 
Intervenció General de la Generalitat al projecte de decret de 
concessió. 

El règim de pagaments no s’ajusta al que es disposa en 
l’article 34.4 de l’LGS. 

La conselleria no ha aprovat el pla de control previst en l’article 
169.3 de la Llei 1/2015. 

L’anualitat de 2020 no va ser justificada per 35 centres docents, 
per 152.975 euros. 

Amb caràcter general  Els pagaments no s’han efectuat en el termini establit en les 
bases reguladores. 

  Els reintegraments no es liquiden amb els preceptius 
interessos de demora. 

 
(1) Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 
(2) Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. 
(3) Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. 
(4) Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. 
(5) Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. 
(6) Educació, Cultura i Esport.  

  

                                                            
5 L’import revisat d’obligacions pendents de pagament a setembre de 2021 ascendeix a 2.436.886 
euros. 
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4.5. CONCLUSIONS DE LA FISCALITZACIÓ DE LES AJUDES A PERSONES 
AMB RENDES BAIXES AFECTADES PER UN ERTO A CONSEQÜÈNCIA DE 
LA COVID-19 REGULADES EN EL DECRET LLEI 3/2020 I EN EL DECRET 
54/2020 

La crisi sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia de COVID-19 ha posat el 
focus de l’interés públic en la gestió que les administracions públiques estan realitzant en 
tots els àmbits d’acció empresos per a reduir els efectes negatius generats per aquella.  

La Sindicatura de Comptes ha fet un treball sobre una d’aquestes accions empreses per la 
Generalitat, les ajudes recollides en el Decret Llei 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de 
mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores 
afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb 
motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
Aquest “Informe especial. Auditoria de les ajudes a persones amb rendes baixes afectades 
per un ERTO a conseqüència de la COVID-19 regulades en el Decret Llei 3/2020 i en el 
Decret 54/2020”, va ser publicat el 23 de juny de 2021. 

Pel fet que la gestió de les ajudes s’ha realitzat fonamentalment a partir de la informació 
proporcionada pel SEPE, patim limitacions en l’execució del treball al no haver pogut 
verificar la integritat, exactitud i completesa de les bases de dades facilitades per aquest 
organisme, ni haver disposat d’informació completa sobre el significat dels camps 
d’informació inclosos en les bases de dades o sobre les incoherències en les dades 
d’aquesta base de dades respecte d’altres amb informació relacionada.6 

Tampoc vam poder verificar alguns requisits dels establits en el decret per a les ajudes per 
no tindre disponible la informació sobre ERTO sol·licitats en altres comunitats autònomes 
corresponents a centres de treball a la Comunitat Valenciana. 

L’informe estableix dues conclusions generals, que basa en diverses conclusions parcials. 

a) La comprovació del compliment dels requisits establits en la normativa per a la 
concessió de les ajudes realitzada per l’òrgan gestor solament ha resultat factible 
confiant exclusivament en la fiabilitat de la informació facilitada pel SEPE. A pesar de 
les dificultats, innegables, per a processar les ajudes tal com estaven dissenyades en les 
seues normes reguladores, podrien haver-se establit controls addicionals per a garantir 
que es complien els requisits previstos en la normativa. 

b) Encara que la resposta de suport per al col·lectiu afectat per la pandèmia de la COVID-
19 va ser ràpida en tractar-se d’ajudes urgents (el decret de les ajudes es va publicar el 
30 d’abril de 2020), la seua tramitació no ho ha sigut. En la mateixa normativa s’establia 
un termini de tres mesos (30 de juliol de 2020) per a la resolució que no s’ha complit. 

                                                            
6 En aquest sentit, la Generalitat és conscient d’aquest problema i en el Pla Estratègic de 
Transformació Digital de l’Administració de la Generalitat 2020-2025 publicat el 22 de juny de 2021, 
es fixa com un dels objectius estratègics “Avançar en la implantació de la dada única en 
l’Administració i definir un model corporatiu de governança de la dada per a la presa de decisions 
basades en el coneixement”. 

https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2021/6/Informe_especial_auditoria_ajudes_Generalitat_erto_covid19_2020-2021_VL_signed.pdf
https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2021/6/Informe_especial_auditoria_ajudes_Generalitat_erto_covid19_2020-2021_VL_signed.pdf
https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2021/6/Informe_especial_auditoria_ajudes_Generalitat_erto_covid19_2020-2021_VL_signed.pdf
https://dgtic.gva.es/documents/85347/174021442/GEN+Digital+2025+valenciano/8b9185e6-06db-46d3-aa01-7f316ca6efe3
https://dgtic.gva.es/documents/85347/174021442/GEN+Digital+2025+valenciano/8b9185e6-06db-46d3-aa01-7f316ca6efe3
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No obstant això, en finalitzar l’exercici 2020 s’havien resolt i pagat el 98,7% dels 30 
milions d’euros destinats a aquest efecte. 

4.6. RECOMANACIONS 

Els informes del Compte de l’Administració, de la contractació de l’Administració, de les 
subvencions i ajudes i de les ajudes a persones amb rendes baixes de l’Administració de la 
Generalitat contenen les recomanacions més rellevants observades en l’exercici de la 
fiscalització per a la millora de la gestió economicofinancera i contractual. Així mateix, 
inclouen el seguiment dels incompliments assenyalats i de les recomanacions realitzades 
en exercicis anteriors, amb indicació d’aquelles que han sigut corregides per la IGG i pels 
òrgans gestors de l’Administració de la Generalitat durant l’exercici fiscalitzat. 

5. ALTRES ASPECTES RELLEVANTS 

Per a comprendre millor la informació economicofinancera de la Generalitat, així com per a 
anticipar els problemes futurs, és convenient considerar els aspectes rellevants següents. 

5.1. SITUACIÓ PATRIMONIAL  

Igual que en exercicis anteriors, els comptes anuals de l’exercici 2020 mostren un greu 
desequilibri patrimonial de l’Administració de la Generalitat a 31 de desembre de 2020. 
El patrimoni net és negatiu, per 36.219,8 milions d’euros (en 2019, -34.814,0 milions 
d’euros). Aquesta xifra és conseqüència de l’acumulació de resultats negatius d’exercicis 
anteriors (-37.681,1 milions d’euros), el resultat negatiu de 2020 (-1.526,0 milions d’euros) 
i ajustos per canvis de criteris comptables i correcció d’errors (120,2 milions d’euros), que 
absorbeixen la xifra de patrimoni aportat (2.867,0 milions d’euros). Les pèrdues acumulades 
s’originen per la insuficiència de recursos de la Comunitat Valenciana, que es desenvolupa 
en l’apartat 5.6 següent, i que han de cobrir-se per mitjà del recurs a l’endeutament. 

El deute financer del balanç a 31 de desembre de 2020 ascendeix a 52.449,2 milions 
d’euros (en 2019, 49.784,3 milions d’euros). D’aquest import, 41.931,3 milions d’euros 
corresponen a les operacions de crèdit formalitzades amb l’Institut de Crèdit Oficial i 
1.003,6 milions d’euros, als deutes derivats del sistema de finançament autonòmic. 

La liquidació del pressupost mostra un resultat pressupostari ajustat positiu de 552,1 
milions d’euros, i una variació neta d’actius i passius financers o augment de 
l’endeutament, per 2.414,9 milions d’euros. A més, el romanent de tresoreria no afectat 
presenta un saldo negatiu de 3.105,1 milions d’euros. 

5.2. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI 

L’evolució del resultat pressupostari, exclòs el capítol 9 d’operacions amb passius financers, 
segons els respectius comptes de l’Administració, es recull en el quadre següent, elaborat 
en milions d’euros. S’hi observa una evolució positiva de reducció del dèficit entre 2015 
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i 2017, que canvia de tendència en els exercicis 2018 i 2019 (per un increment major en 
les obligacions que en els drets) i torna a disminuir en 2020 condicionat pels ingressos 
i despeses extraordinàries associades a la lluita contra la pandèmia.  

Quadre 4. Evolució del resultat pressupostari (exclòs el capítol 9) 

Concepte (*) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

+Drets reconeguts 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.574,0 10.646,6 11.882,9 13.011,3 13.372,0 13.968,9 16.198,6 

-Obligacions reconegudes 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 14.832,5 14.072,4 14.986,8 15.559,1 16.568,1 18.029,1 

Resultat pressupostari -3.642,3 -6.222,5 -3.399,5 -4.479,1 -4.185,9 -2.189,5 -1.975,5 -2.187,1 -2.599,2 -1.830,5 

(*)  En el càlcul del resultat pressupostari solament s’inclouen els capítols 1 a 8 dels pressupostos d’ingressos i despeses. 

5.3. EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS 

A pesar de no haver-se modificat encara el sistema de finançament autonòmic que 
perjudica la Comunitat Valenciana, els drets reconeguts dels capítols 1 a 8 han 
experimentat una evolució positiva en els cinc últims anys, amb increments de l’11,6% 
en 2016, 9,5% en 2017, 3,8% en 2018, 4,5% en 2019 i 15,9% en 2020 (1.236,3, 1.128,4, 360,7, 
596,9 i 2.229,7 milions d’euros, respectivament), a causa fonamentalment de l’increment 
dels ingressos per tributs cedits. En l’augment dels drets reconeguts experimentat en 
l’exercici 2020 tenen un pes fonamental les transferències corrents rebudes de 
l’Administració de l’Estat pel Fons COVID-19, que han ascendit a 1.485,6 milions d’euros. 
Sense considerar els efectes d’aquest fons, l’increment en l’exercici 2020 és del 5,3%, 
744,1 milions d’euros. 

Gràfic 1. Evolució dels drets reconeguts 
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Per a analitzar l’evolució de la despesa en els últims anys és necessari periodificar 
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pressupostari suficient (abreujadament denominades ONR, “obligacions no reconegudes” 
pressupostàriament).  

En els informes de la Sindicatura s’ha distingit entre aquelles ONR no comptabilitzades en 
el balanç i les registrades d’acord amb el principi comptable de la meritació en el 
compte 413 (comptes 409 i 411 fins a l’exercici 2018). La seua evolució s’aprecia en el 
quadre i en el gràfic següents. 

Quadre 5. Evolució de les ONR de Sanitat  

Concepte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ONR no comptabilitzades 300,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ONR comptabilitzades (*) 3.206,1 2.320,4 1.868,7 1.192,2 599,9 705,5 720,5 733,4 760,3 627,8 

Total ONR 3.506,6 2.320,4 1.868,7 1.192,2 599,9 714,6 720,5 733,4 760,3 627,8 

(*) A partir de 2016 s’inclouen també conceptes del capítol 1 en el compte 409. 

Gràfic 2. Evolució de les ONR de Sanitat 

 

(*) A partir de 2016 s’inclouen també conceptes del capítol 1 en el compte 409. 
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En aquest quadre, el signe positiu de l’ajust significa que les ONR augmenten i han de 
sumar-se a les despeses comptabilitzades; si és negatiu significa que resten de les despeses. 
Després de la disminució de la despesa real en 2016, s’han encadenat augments del 6,7% 
en 2017, del 3,4% en 2018, del 8,4% en 2019 i del 7,3% en 2020, i això suposa uns 
increments de 932,8, 505,6, 1.302,3 i 1.226,9 milions d’euros respectivament, si bé el de 
2020 està influït per la lluita contra la pandèmia.  

Gràfic 3. Evolució de la despesa real estimada  

5.5. EVOLUCIÓ DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI REVISAT, SENSE PASSIUS 
FINANCERS  
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2020 a conseqüència dels fons extraordinaris rebuts que es comenten després. L’evolució 
pot observar-se en el quadre i gràfic següents: 

Quadre 7. Resultat pressupostari revisat 
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-Despesa real estimada 15.005,8 14.059,8 13.538,5 14.156,8 14.353,9 13.968,7 14.901,5 15.407,1 16.709,4 17.936,3 

Resultat revisat -4.232,4 -3.456,5 -2.950,7 -3.715,1 -3.707,3 -2.085,8 -1.890,2 -2.035,1 -2.740,5 -1.737,7 
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Gràfic 4. Evolució del resultat pressupostari revisat 

En l’exercici 2020 el resultat revisat presenta una evolució positiva, en disminuir el dèficit 
respecte a l’exercici anterior. No obstant això, aquest aparent canvi de tendència està 
motivat pel finançament addicional incondicionat rebut de l’Estat per la COVID-19, de 
1.485,6 milions d’euros. Les especials circumstàncies en què s’ha desenvolupat l’activitat en 
l’exercici 2020 fan que no siga possible inferir que la reducció del dèficit de l’exercici 2020 
siga un canvi real de tendència, per la qual cosa existeix el risc que el dèficit torne a 
augmentar quan desaparega el finançament addicional incondicionat, dèficit que, com s’ha 
assenyalat reiteradament en informes anteriors, serà difícil equilibrar amb l’actual sistema 
de finançament autonòmic. 

5.6. L’INFRAFINANÇAMENT AUTONÒMIC I LES SEUES CONSEQÜÈNCIES 

A causa del repartiment de competències entre els diferents nivells del sector públic 
espanyol, el paper de les comunitats autònomes és crucial per a assegurar l’accés 
universal a una educació i sanitat públiques i de qualitat, i igualar així les oportunitats amb 
independència de la renda familiar. Aquestes dues funcions de despesa juntament amb la 
protecció social configuren l’essència de l’estat de benestar. 

Aquests tres serveis públics fonamentals s’han vist molt afectats per l’actual crisi sanitària i 
econòmica. La despesa en sanitat ha superat qualsevol pressupost previ i els seus serveis 
han fregat el col·lapse en diferents moments. Així mateix, l’educació ha hagut d’adaptar 
amb rapidesa els seus mitjans i metodologies, amb la finalitat de poder continuar prestant 
un servei essencial adaptant-se a les recomanacions sanitàries, fins i tot durant els períodes 
de confinament. Al seu torn, la despesa en protecció social s’ha vist desbordada per les 
necessitats de moltes persones perjudicades per la reducció de l’activitat econòmica, sense 
temps per a adaptar-se professionalment a la nova situació i sense que s’hagen 
implementat programes de repartiment d’un treball minvant entre un major nombre de 
treballadors. 

Davant aquest panorama, és necessari disposar d’un sector públic autonòmic solvent, per 
la qual cosa un finançament autonòmic adequat hauria de garantir la prestació 
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d’aquests serveis públics fonamentals en condicions d’igualtat i equitat entre 
territoris. No obstant això, la discriminació històrica que pateix la Comunitat Valenciana en 
el model de finançament autonòmic perjudica la capacitat de la nostra comunitat per a 
prestar els serveis públics, així com per a instrumentar les ara tan necessàries polítiques de 
foment del desenvolupament regional, la qual cosa dificulta la convergència en renda per 
capita. 

Després de huit anys d’espera, el 3 de desembre de 2021 el Ministeri d’Hisenda ha facilitat 
a les comunitats autònomes un primer document amb propostes per a l’estimació de les 
necessitats relatives de despesa a partir d’una nova formulació de la variable “població 
ajustada”. És un primer pas cap a un nou model de finançament, del qual encara es 
desconeix la fórmula definitiva, l’import a repartir o si existiran fons addicionals amb 
diversos criteris de repartiment. 

No obstant això, a més d’avançar en el disseny del nou model de finançament, la Comunitat 
Valenciana haurà de continuar exigint un rescabalament de la part del deute acumulat 
durant els últims anys a causa de l’infrafinançament. Així mateix, hauria d’implantar-se 
immediatament un mecanisme transitori que resolga aquest infrafinançament durant el 
temps que transcórrega fins que s’aprove el nou model. En cas contrari, l’Administració de 
la Generalitat continuarà veient-se sotmesa a la dificultat de conciliar simultàniament el 
pressupost adequat de les despeses de l’estat de benestar, el respecte a l’estabilitat 
pressupostària i un tractament ortodox de les previsions d’ingressos. 

5.7. SOBRE L’ENDEUTAMENT  

El saldo del deute financer en el balanç a 31 de desembre de 2020 ascendeix a 52.449,2 
milions d’euros. L’increment experimentat durant 2020 en els comptes representatius de 
l’endeutament financer s’ha degut principalment a l’augment dels deutes amb entitats de 
crèdit (1.793,4 milions d’euros) i al deute amb l’Estat pels mecanismes de finançament 
(1.298,8 milions d’euros). 

L’endeutament segons el Banc d’Espanya ha tingut l’evolució que es mostra en el quadre 
següent, en el qual s’observa com ha continuat creixent, i ha tornat en l’exercici 2020 a la 
senda ascendent quant a percentatge respecte del PIB, trencant la tendència dels exercicis 
2017-2019, fins a assolir el 48,6%, que supera l’anterior màxim històric del 43,1% en 
l’exercici 2016. Aquesta inversió de la tendència s’explica, a més de per l’increment del 
deute financer, per la caiguda interanual del PIB en l’exercici 2020, que va assolir el 9,6% 
(segons informació de l’AIREF).  
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Gràfic 5. Evolució de l’endeutament segons el Banc d’Espanya. En milions d’euros i en 
percentatge del PIB 

 

Al novembre de 2021, la Sindicatura de Comptes ha decidit ampliar el seu Programa Anual 
d’Actuació amb un informe específic sobre el deute públic de la Comunitat Valenciana. La 
iniciativa respon a una petició de la Comissió d’Investigació creada per les Corts Valencianes 
i la seua realització s’ha iniciat immediatament. Amb aquesta finalitat s’estudiarà l’evolució 
del deute fins a l’actualitat i es calcularà l’efecte provocat per l’infrafinançament autonòmic 
patit durant els últims anys.  

5.8. EFECTES EN EL SECTOR PÚBLIC DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I DEL 
CANVI CLIMÀTIC 

La Sindicatura i la preocupació per les crisis climàtica i energètica 

D’acord amb l’article 6.1.c de la Llei de la Sindicatura de Comptes,7 entre les seues funcions 
s’inclouen aquelles que, “d’acord amb l’ordenament jurídic, siguen convenients per a 
assegurar adequadament el compliment dels principis financers, de legalitat, d’eficàcia, 
d’economia i de transparència, exigibles al sector públic, així com la sostenibilitat 
ambiental i la igualtat de gènere”. D’acord amb aquest mandat, la Sindicatura no sols ha 
elaborat diversos informes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat, sinó que a 
més trasllada al volum I de l’Informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat 
Valenciana una sèrie d’advertiments de la comunitat científica sobre el canvi climàtic, el pic 
en l’extracció de combustibles fòssils i l’escassetat dels minerals necessaris per a la transició 
energètica. Amb això pretenem alertar el Govern perquè adapte amb temps les seues 
polítiques de despesa i les seues fonts d’ingressos davant els reptes econòmics i socials 
que s’acosten. 

Amb aquesta finalitat, des de 2017 hem incorporat advertiments del tipus següent: 

“L’economia ha d’afrontar immediatament dos reptes importants i relacionats entre si: 
atenuar el canvi climàtic i adaptar-se al declivi de l’energia procedent dels 

                                                            
7 Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, segons la 
redacció que en fa la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat. 

22.450

50.807

22,5%

43,1% 41,8%

48,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Introducció i resum general de les conclusions. 
Exercici 2020 

37 

combustibles fòssils. Per a combatre el primer, s’ha de reduir dràsticament l’ús de 
l’energia procedent d’aquells mateixos combustibles fòssils, però a un ritme molt 
superior a l’imposat pel seu propi ocàs. Quant al segon repte, l’escassetat dels 
recursos naturals necessaris per a generar, emmagatzemar i utilitzar l’energia d’altres 
fonts limita les seues possibilitats d’abast, la qual cosa comporta acostar-se al pic de 
l’energia neta disponible. 

[…] En els informes publicats recentment,8 es reclamen mesures urgents sense 
precedents en el sistema econòmic i, entre moltes altres conclusions, s’adverteix que 
es requereix un canvi transformador sistèmic, amb polítiques de llarg abast, 
multinivell i transsectorial. Es crida l’atenció davant la impossibilitat de seguir la senda 
actual de creixement econòmic, així com la inviabilitat d’escenaris del tipus 
creixement verd. També es reconeix la preocupació pel pic de la producció de petroli 
convencional i la insuficient inversió nova; i s’assenyala que la transició cap a les fonts 
d’energia renovables pot ajudar a resoldre el repte climàtic, però no generarà els 
mateixos nivells d’energia que el petroli convencional. 

[…] La implantació d’un sistema alternatiu amb fonts d’energia renovable (amb menor 
taxa de retorn energètic)9 es pretén aconseguir al mateix temps que es redueixen les 
riques fonts energètiques anteriors. Això dificulta la implantació del nou sistema i, a 
més, condiciona el seu manteniment posterior i la seua reposició al final de la vida útil 
de cada element. 

La conclusió de tot això és que la transició energètica i la lluita contra el canvi 
climàtic ens condueixen a una menor disponibilitat d’energia per habitant. Per 
tant, davant un escenari amb escassetat de recursos naturals i dificultats per a generar 
energia abundant, neta i barata, les economies veuran dificultat el seu creixement 
en termes de PIB, tenint en compte la relació directa existent entre el PIB mundial i el 
consum total d’energia. La falta de reacció a temps davant el repte plantejat pot 
desencadenar greus conseqüències socials, així com un notable trastorn de l’actual 
forma de vida occidental. Per tot això, l’actual transició energètica requereix anar 
acompanyada d’una transició social i sistèmica, […] descartar l’objectiu de 
creixement econòmic i acostar-se cap a posicions compatibles amb l’estat 
estacionari en nivells menors als actuals, que respecten la capacitat de càrrega de la 
biosfera. 

El sector públic també es veurà afectat, ja que el seu desenvolupament s’ha basat 
principalment en l’increment dels ingressos públics lligats al creixement econòmic. […] 

                                                            
8 IPCC Nacions Unides (2021): Sixth Assessment Report; Agència Internacional de l’Energia (diversos 
anys): World Energy Outlook; Nacions Unides (2019): Global Sustainable Development Report 2019. 
The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development; Ripple, William J. et al. (2019): World 
Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice”, BioScience, cofirmat per 15.364 científics de 184 
països; MEDEAS, European Project: Modelling the Energy Development under Environmental And 
Socioeconomic constraints. 
9 La taxa de retorn energètic, TRE (o, en anglés, EROI: Energy Return On Investment), mesura quanta 
energia s’obté per cada unitat energètica utilitzada durant el procés complet de generació, que inclou 
l’extracció, la refinació, el transport, l’energia embeguda en els sistemes necessaris, etc. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook
https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2019
https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2019
https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229
https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229
https://www.medeas.eu/
https://www.medeas.eu/
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Davant situacions d’estat estacionari o de decreixement, caldrà quadrar de nou els 
pressupostos públics. En el vessant dels ingressos serà necessari analitzar el rendiment 
i la progressivitat del conjunt d’impostos, així com qüestionar moltes de les figures que 
permeten eludir la tributació. Però al mateix temps caldrà augmentar l’eficiència i 
l’eficàcia en la despesa pública, i determinar quins serveis són prioritaris. En aquest 
sentit, haurien de generalitzar-se les anàlisis prèvies de cost-efectivitat, l’avaluació 
de polítiques públiques i les auditories operatives.  

[…] Augmenten les recomanacions sobre la necessitat de tindre en compte els riscos 
relacionats amb el canvi climàtic en les auditories,10 així com la formació en 
avaluació de polítiques públiques en el si de les institucions de control extern. 

[…] El sector públic ha de ser realista davant les possibilitats del seu pressupost. 

 […] Cada vegada resulta més urgent establir prioritats de despesa pública, no sols 
tenint en compte el seu finançament actual, sinó també preveient el seu posterior 
manteniment en situacions adverses. 

 […] Una adequada anàlisi dels serveis públics hauria d’abordar la manera de fer 
compatible l’eficiència amb la resiliència comunitària. Potser la producció local de 
béns i serveis essencials no és el més eficient des de la perspectiva estrictament 
econòmica, com tampoc ho siga mantindre un fons de reserva de béns prioritaris; no 
obstant això, aquestes pràctiques reduirien la vulnerabilitat de les comunitats. Per això, 
és important que en el disseny dels actuals plans de reconstrucció, transformació i 
resiliència s’avalue la importància d’assegurar els subministraments bàsics en un àmbit 
més local.” 

Després de la publicació dels nostres informes amb aquests advertiments, no hem constatat 
avanços substancials en el sentit proposat, la qual cosa provoca un neguit similar al que 
experimenten els científics autors de les recomanacions que ens han servit de font i que 
continuen sense ser escoltades. 

Reptes cada vegada més presents 

Desgraciadament, ja estem patint les conseqüències d’aquests reptes, tant dels relacionats 
amb l’emergència climàtica com amb l’escassetat de recursos naturals i energètics. A tall 
d’exemple, no cal sinó recordar alguns esdeveniments climàtics extrems recents; el ràpid 
augment de la concentració de CO2 en l’atmosfera; la fosa accelerada del gel polar i del 
permagel; l’escassetat d’aigua tant per a consum humà com industrial; les dificultats per a 
obtindre minerals escassos i materials imprescindibles per a la nostra forma de vida; o les 
complicacions per a mantindre o substituir l’oferta de productes derivats dels combustibles 
fòssils, amb especial preocupació pels pesticides i fertilitzants sintètics, ja que qüestiona el 
model actual d’agricultura. Tot això demostra que l’activitat humana s’acosta a diferents 

                                                            
10 IAASB (2020): The Consideration of Climate-Related Risks in an Audit of Financial Statement; National 
Audit Office (2021): Climate change risk: A good practice guide for Audit and Risk Assurance 
Committees; McKinsey & Company (2020): Climate risk and response: Physical hazards and 
socioeconomic impacts. 

https://asocex.es/inauguracion-de-la-ii-edicion-del-modulo-de-formacion-evaluacion-de-politicas-y-programas-publicos
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IAASB-Climate-Audit-Practice-Alert.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2021/08/Climate-Change-Risk-A-good-practice-guide-for-Audit-and-Risk-Assurance-Committees-.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2021/08/Climate-Change-Risk-A-good-practice-guide-for-Audit-and-Risk-Assurance-Committees-.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/climate-risk-and-response-physical-hazards-and-socioeconomic-impacts
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/climate-risk-and-response-physical-hazards-and-socioeconomic-impacts


Introducció i resum general de les conclusions. 
Exercici 2020 

39 

límits biofísics i també que el clima s’està descontrolant ràpidament i està causant fins 
i tot més problemes dels previstos. 

El 9 d’agost de 2021, el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic de 
Nacions Unides (IPCC) va fer pública la contribució del Grup de Treball I al denominat “sisé 
informe”. L’informe conté missatges contundents respecte a la “responsabilitat 
inequívoca” de l’activitat humana en l’actual crisi climàtica i avisa que “el canvi 
climàtic és ara i ací”, que “ningú està a recer de les seues conseqüències” i que “està 
empitjorant”. Així mateix, es queixa que “el món escolta, però no actua prou”. 

També recentment, el 28 de juliol de 2021, 14.000 científics de reconegut prestigi van signar 
un nou document d’emergència climàtica, en què adverteixen d’“un sofriment incalculable” 
si no abordem ja l’escalfament global d’una manera radical. L’article, publicat en la revista 
BioScience, és una actualització d’un altre anterior en el qual es va sol·licitar la declaració 
d’emergència climàtica global i es va avaluar el seu impacte en funció de 31 variables (signes 
vitals). Aquest nou document mostra que en la majoria de les categories ha augmentat la 
deterioració en els últims dos anys i ressalta que fins i tot la gran disminució del 
transport i del consum provocada per la pandèmia no són suficients, per la qual cosa 
es requereixen canvis que transformen el sistema. Acaben concloent que “les 
polítiques per a aplacar la crisi climàtica no han de centrar-se en l’alleujament dels 
símptomes, sinó a abordar la causa que es troba en l’arrel: la sobreexplotació de la 
Terra”, per la qual cosa exigeixen una acció immediata a gran escala que s’allunye dels 
models de creixement indefinit. 

En el mateix sentit, des de l’Agència Europea del Medi Ambient11 o des de la prestigiosa 
revista Nature12 s’apunta que els únics escenaris de mitigació plausibles impliquen 
reduccions del PIB. És a dir, consideren que la preservació mediambiental no és 
compatible amb el creixement econòmic, per la qual cosa cal planificar una estabilització 
i/o un decreixement de l’esfera material. 

No obstant això, en els governs ningú veu el moment oportú per a abordar aquesta 
transformació. Crida l’atenció que el mateix Govern espanyol reconeix el problema i dona 
mostres de conéixer les solucions, però les seues polítiques se n’allunyen. Per exemple, en 
la pàgina 190 de la guia del Govern per a les pròximes tres dècades, España 2050. 
Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, s’adverteix que: 

“Perquè Espanya es convertisca en una societat neutra en carboni, resilient al canvi 
climàtic i sostenible en l’ús de recursos no bastarà amb transformar la forma en la 
qual produïm els béns i els transportem, sinó que també caldrà canviar la forma 
en què els consumim. Com ja hem vist, la humanitat ja ha sobrepassat alguns dels 
límits biofísics del planeta i, si es manté en el curs actual, acabarà provocant una 
catàstrofe mediambiental sense precedents. 

                                                            
11 Agència Europea del Medi Ambient (2021): Growth without economic growth. 
12 Keyber, Lorenz T. i Lenzen, Manfred (2021): “1.5 °C degrowth scenarios suggest the need for new 
mitigation pathways”, en Nature. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://academic.oup.com/bioscience/article/71/9/894/6325731
https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-economic-growth
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22884-9
https://www.nature.com/articles/s41467-021-22884-9
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La transició cap a una economia circular i els avanços tecnològics que es produiran en 
el futur ajudaran a evitar aquest col·lapse. No obstant això, no bastaran per si sols. 
Serà igualment necessari reduir el consum d’unes certes matèries primeres i 
productes. Això significa que, en les pròximes dècades, la població espanyola haurà de 
reduir la seua ingesta d’aliments d’origen animal, la quantitat de peces de roba que 
compra, o el nombre de dispositius digitals i electrodomèstics nous que adquireix a 
l’any. També haurà de tornar-se més moderada en els seus desplaçaments (sobretot 
quan aquests es realitzen amb mitjans altament contaminants), i parar atenció a la 
petjada ambiental que el seu consum genera més enllà de les nostres fronteres.” 

No obstant això, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next 
Generation de la Unió Europea (NGEU), podria provocar determinades bambolles 
especulatives, contràries a la necessària transició ecològica i paradoxalment etiquetades 
com a “creixement verd”. Entre aquests riscos es poden destacar els relacionats amb 
l’hidrogen, el vehicle elèctric o el turisme massiu. Aquestes aspiracions precisen grans 
quantitats de recursos materials i de combustibles fòssils, que acceleraran la crisi sistèmica 
actual i que són contradictòries amb la constatació del depassament dels límits biofísics del 
planeta, previst en la guia del mateix Govern. Els plans concrets d’actuació semblen més 
preocupats per restaurar els nivells previs d’activitat empresarial a costa de 
l’endeutament públic, la qual cosa dificultarà el sosteniment futur dels serveis públics 
fonamentals. 

Podria succeir que l’orientació donada a aquests fons NGEU es dirigisca en un sentit 
contrari al de la necessària transició ecològica, productiva i social, que requeriria anar 
acompanyada d’una desescalada econòmica, com ja ens han advertit. Per tant, hauria 
d’evitar-se l’ús de recursos públics per a rescatar sectors obsolets o contraris als objectius 
d’aquesta múltiple transició. En el seu lloc, hauria de valorar-se l’ús de les ajudes per a la 
reconversió professional dels treballadors afectats i el foment del repartiment del treball, 
sempre sota un plantejament d’autèntica transició ecològica.  

Continuem advertint 

L’evolució de la pandèmia ens ha demostrat la importància d’actuar conjuntament i amb 
promptitud davant dificultats que creixen de manera exponencial, com ho han fet els 
contagis. Però no és l’únic problema amb aquesta característica, ja que al mateix temps 
estem experimentant altres evolucions exponencials en els efectes del canvi climàtic, en el 
consum d’energia i minerals, en la desforestació de zones tropicals, en la contaminació 
atmosfèrica i dels oceans, etc. 

Una peculiaritat de tots aquests fenòmens és que per a detindre un comportament 
exponencial sempre s’ha d’actuar quan encara sembla massa prompte, encara que 
llavors les mesures es consideren exagerades, ja que qualsevol actuació posterior es 
jutjarà com a insuficient i tardana. L’experiència de la crisi sanitària hauria d’ajudar-nos a 
valorar la necessitat d’actuar prompte per a detindre aquestes altres tendències 
exponencials. 

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
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El mateix principi de precaució o cautela –que caracteritza el mètode científic i també la 
gestió pública adequada– hauria d’haver disparat ja les alarmes. I fins i tot s’hauria d’haver 
imposat el principi de prevenció, que obliga a prendre mesures davant les evidències 
existents. 

Per comoditat, es prefereix confiar que aquests reptes se solucionaran favorablement amb 
facilitat, ja que resulta difícil assimilar el daltabaix de la forma de vida coneguda durant les 
últimes dècades. No obstant això, la prudència, la ciència i la història13 ens recorden la 
necessitat d’afrontar els fets com més prompte millor per a buscar solucions realistes i 
poder planificar les necessitats futures.  

Per això, la Sindicatura trasllada anualment al seu principal informe aquests advertiments 
sobre els efectes en el sector públic dels reptes associats al canvi climàtic, al pic de 
l’energia disponible per capita i a l’escassetat de determinats recursos naturals. A més, 
realitzem informes d’auditoria operativa en matèria de sostenibilitat ambiental, d’acord 
amb el nostre mandat legal i les àrees prioritàries o d’alt risc definides en el nostre Pla 
Estratègic 2019-2022. Entre altres s’està ultimant un informe d’auditoria operativa de la 
Estratègia Valenciana del Canvi Climàtic i Energia 2030, directament relacionat amb la 
matèria tractada en aquest apartat. 

Aquests reptes requereixen canvis importants, per la qual cosa són diversos els 
departaments governamentals implicats a donar-ne resposta i hauran de saber gestionar 
els seus riscos.14 I al seu costat haurem de col·laborar les institucions de control extern. 

En aquests moments és important saber separar el gra de la palla, ja que qualsevol projecte 
porta associada l’etiqueta de “sostenible”, “eco”, “bio”, “verd” o qualsevol altra formalitat 
amb finalitats d’ecoblanqueig (greenwashing) per a obtindre diners públics. Per tant, 
haurem de mostrar cautela davant projectes de dubtosa viabilitat que pogueren sorgir al 
caliu dels programes de recuperació, alegrement etiquetats de verds, però incoherents amb 
la transició ecològica i la resiliència comunitària. I també haurem de continuar advertint de 
les conseqüències previsibles dels reptes actuals sobre el deute, els ingressos i les despeses 
públiques; en particular, en funcions bàsiques de l’estat de benestar com la sanitat, 
l’educació i els serveis socials. Cal recordar que la major part de la redistribució de la renda 
s’aconsegueix per la via de la despesa pública i, per a això, és necessari un sector públic 
fort i sanejat, que garantisca uns serveis essencials i universals que igualen les oportunitats 
de tota la població. Per tant, és ineludible anticipar els riscos a mitjà termini i actuar amb 
precaució i prevenció.  

En definitiva, és necessari avaluar amb detall l’eficàcia i eficiència dels projectes públics 
i dels privats subvencionats, així com ser rigorosos amb l’exigència del compliment de 
la legalitat i de la coherència en matèria de transició ecològica, tenint presents els 
reptes socials ací exposats i les seues conseqüències en el pressupost públic. En aquest 
                                                            
13 Diamond, Jared (2007): Colapso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, Debolsillo 
(original en anglés en Viking Books, 2005). 
14 UK National Audit Office (2021 Climate change risk: A good practice guide for Audit and Risk 
Assurance Committees (https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2021/08/Climate-Change-Risk-
A-good-practice-guide-for-Audit-and-Risk-Assurance-Committees-.pdf). 
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sentit, la Sindicatura complirà, com sempre ha fet, la seua missió en fiscalitzar la destinació 
i la gestió dels grans volums de recursos públics mobilitzats per a intentar pal·liar els efectes 
de l’actual crisi. 

5.9. SOBRE LA NECESSITAT D’AUGMENTAR ELS RECURSOS DEDICATS A 
LA CIBERSEGURETAT 

L’actual normativa consolida l’administració electrònica en les entitats públiques i estableix 
que la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual de les administracions, tant 
en les relacions amb tercers, com entre administracions i intraadministracions. 
A conseqüència d’això, l’Administració de la Generalitat està immersa en processos de 
transformació de la forma de prestació dels serveis als ciutadans i de la seua gestió 
interna,15 amb la finalitat d’aconseguir un ple desplegament de l’administració electrònica 
sustentada en sistemes d’informació cada vegada més complexos tecnològicament i 
interconnectats a través d’internet.  

La total dependència dels sistemes d’informació i de les comunicacions que existeix 
en la gestió pública fa que les nostres administracions siguen cada vegada més 
vulnerables davant dels ciberatacs, ja que la implantació d’una administració electrònica 
avançada té, com a contrapartida de la seua eficiència, un fort augment de la superfície 
d’exposició davant de les ciberamenaces, majors riscos de ciberseguretat i una major 
probabilitat que es produïsca una pertorbació significativa en aquests sistemes de la 
Generalitat deguda a un ciberatac, que cada vegada són més sofisticats i destructius, i una 
interrupció en els serveis prestats als ciutadans. 

Per aquestes raons, és necessari que els responsables dels ens públics gestionen 
proactivament els riscos16 associats amb el funcionament i ús dels sistemes d’informació 
utilitzats per a desenvolupar i prestar els serveis públics. Ha de fer-se front a les 
ciberamenaces de manera sistemàtica, establint mecanismes de defensa en alerta i evolució 
permanents.  

El 22 d’abril de 2021 la Sindicatura va publicar l’informe “Anàlisi i seguiment del Pla de 
Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019”, en el qual es recollien algunes crítiques 
a aquest pla. En el nostre informe s’afirmava que “a pesar dels progressos obtinguts en la 
implantació de components tecnològics d’administració electrònica, la transformació 
digital de la Generalitat és encara una assignatura pendent. […] La total dependència dels 
sistemes d’informació i de comunicacions existent en la gestió pública fa que les 

                                                            
15 Per exemple, amb el desplegament del projecte NEFIS, un avançat sistema corporatiu de gestió 
econòmica, pressupostària i comptable, que substituirà múltiples aplicacions semiobsoletes 
actualment en ús. La Sindicatura ha iniciat l’auditoria del procés de desplegament d’aquest sistema i 
està prevista la publicació de l’informe a mitjan 2022. 
16 En un document publicat el 26 de novembre de 2021, el Consell de la Unió Europea assenyala que 
“adoptar un plantejament proactiu davant les ciberamenaces és vital en la gestió de riscos de 
ciberseguretat i hauria de possibilitar que les autoritats competents puguen previndre de manera 
efectiva que les ciberamenaces es materialitzen en incidents reals que puguen causar pèrdues 
materials o morals considerables”. 
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administracions públiques siguen més vulnerables davant dels ciberatacs. La 
transformació digital ha d’anar inseparablement unida a la ciberseguretat”. 

Continuàvem afirmant en aquest informe que “després d’adquirir un coneixement dels 
procediments duts a terme per la DGTIC, el seu Servei de Seguretat i el CSIRT-CV, 
considerem que les activitats dutes a terme pel CSIRT-CV en matèria de prevenció, detecció 
i resposta a ciberamenaces són les que corresponen a un centre de resposta a incidents de 
seguretat. Aquestes activitats són fonamentals per a contribuir a l’obtenció d’un nivell 
adequat de ciberseguretat davant de les amenaces externes en els sistemes 
d’informació de l’Administració de la Generalitat Valenciana i el seu sector públic.” 

Una de les recomanacions d’aquest informe deia que “la DGTIC hauria d’estudiar si els 
recursos humans disponibles i el nivell orgànic actual del Servei de Seguretat i el CSIRT-CV 
es corresponen amb la importància crítica de la seguretat dels sistemes d’informació per a 
una entitat de la grandària i complexitat de la Generalitat”. En aquest sentit, l’Ordre 4/2021, 
de 4 de maig, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es desplega el 
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, crea la 
Subdirecció General de Ciberseguretat amb tres serveis que en depenen. Aquesta 
modificació organitzativa és un avanç significatiu en la dotació de recursos per a 
ciberseguretat, que ha de materialitzar-se en la pràctica amb recursos pressupostaris i 
organitzatius que consoliden aquestes millores i permeten implantar les mesures que 
garantisquen el grau de seguretat i ciberresiliència que s’espera d’una organització 
tan vital per a la nostra Comunitat com la Generalitat i permeta atendre, entre altres 
qüestions, les recomanacions efectuades en els nostres informes sobre aquesta matèria i 
aconseguir els nivells de seguretat exigits per l’Esquema Nacional de Seguretat.  

Com a reflex de la importància de la seguretat en un entorn d’administració electrònica 
avançada, el Pla Estratègic de Transformació Digital de l’Administració de la Generalitat 
2020-2025, publicat el 22 de juny de 2021, estableix com a primera línia estratègica la “LE 
1.1 La ciberseguretat com a pilar fonamental de l’Administració i per al 
desenvolupament de la cultura de seguretat” amb la finalitat de promoure la 
ciberseguretat com a base de la infraestructura digital de l’Administració i com a facilitadora 
del desenvolupament de la societat digital, que permeta a la ciutadania i a les empreses 
relacionar-se entre elles i amb l’Administració amb confiança. 

Tots els projectes en curs en matèria de ciberseguretat han d’impulsar-se des dels diferents 
òrgans de direcció, principalment des del Consell, per a assegurar que la seua implantació 
aconseguisca l’objectiu d’un entorn ciberresilient necessari per a una administració 
moderna, eficient i electrònica. 

https://dgtic.gva.es/documents/85347/174021442/GEN+Digital+2025+valenciano/8b9185e6-06db-46d3-aa01-7f316ca6efe3
https://dgtic.gva.es/documents/85347/174021442/GEN+Digital+2025+valenciano/8b9185e6-06db-46d3-aa01-7f316ca6efe3
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6. RESUM I ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS SORGITS EN 
LA FISCALITZACIÓ DE DETERMINADES ENTITATS 

6.1. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA  

La Sindicatura de Comptes ha revisat el control intern i els sistemes d’informació de 
l’Agència Tributària Valenciana (ATV o l’Agència) que donen suport a la gestió dels 
ingressos tributaris de l’exercici 2020 i ha proporcionat una avaluació sobre el seu disseny, 
eficàcia operativa i sobre el compliment de la normativa bàsica relativa a la seguretat de la 
informació.  

En relació amb el control intern en el procés de gestió tributària, hem conclòs que, 
excepte per les deficiències de control assenyalades en l’informe, el nivell de control 
existent aporta un nivell de confiança raonable per a garantir que les transaccions i dades 
relatives als ingressos tributaris per l’ITP i AJD gestionats per l’ATV i comptabilitzats en el 
Compte de l’Administració de la Generalitat són complets, exactes, vàlids i compleixen la 
normativa en la seua gestió. 

La deficiència més destacada que hem observat és la insuficiència del marc de control intern 
formalitzat per l’ATV sobre l’activitat dels centres gestors, orientat a mitigar riscos com el 
de prescripció de drets i incompliments de terminis establits per la normativa d’aplicació. 

La revisió dels controls generals de tecnologies de la informació relatius als accessos 
lògics als sistemes d’informació i a la disponibilitat de les dades i sistemes ha posat de 
manifest l’existència de determinats riscos significatius no coberts per controls efectius, que 
es detallen en l’informe. Els aspectes que requereixen l’adopció amb caràcter prioritari de 
les corresponents mesures correctores són els següents: 

-  La gestió d’usuaris i privilegis de les aplicacions de gestió tributàries no està 
adequadament limitada. 

-  S’ha identificat l’existència de sistemes amb versions obsoletes i que es troben fora del 
període de suport del fabricant.  

-  La política de còpia de seguretat, en la qual es defineixen abast i periodicitat de les 
còpies, així com temps de retenció de la informació, es troba en estat d’esborrany des 
de la data de la seua elaboració (novembre de 2019). De la mateixa manera, el pla de 
recuperació de sistemes del CPD CA90 es troba en estat d’esborrany des de febrer de 
2019. 

-  L’ATV no disposa d’un pla de continuïtat, orientat a recuperar la seua activitat després 
de l’ocurrència d’una contingència que afectara el curs normal de les seues operacions.  

La revisió del compliment de la normativa en matèria de seguretat de la informació ha 
posat de manifest els progressos realitzats per l’Agència respecte a la situació detectada en 
l’auditoria de l’exercici 2019. No obstant això, és necessari continuar avançant en aquesta 
matèria, perquè encara hi ha incompliments significatius i els òrgans de direcció de 
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l’Agència han de secundar de forma continuada les iniciatives en curs destinades a això. En 
concret, l’ATV va dur a terme durant l’any 2020 un projecte d’adequació a la normativa de 
protecció de dades i ha implementat la majoria de les accions correctores proposades, si 
bé queda pendent escometre determinades accions amb la finalitat d’aconseguir la plena 
alineació amb aquesta normativa. Respecte a l’ENS, l’Agència va adjudicar el mes d’octubre 
de 2021 un contracte per a realitzar la consultoria d’adequació a l’ENS, treball que està 
previst iniciar abans que acabe l’any.  

Respecte al control formal de la rendició de comptes, hem conclòs que la informació 
que contenen els comptes anuals de l’exercici 2020 i la seua presentació són conformes 
amb la normativa que hi resulta aplicable. 

Quant al control dels ingressos de la Generalitat gestionats per l’Agència previst en el Pla 
Anual de Control Financer Permanent per a l’exercici 2020, relatiu a la raonabilitat legal i 
financera de la gestió efectuada entorn d’anul·lacions, devolucions, prescripcions, 
ajornaments i fraccionaments i suspensions, cal assenyalar que únicament hem disposat 
del corresponent a la província de València. 

En l’informe realitzem diverses recomanacions orientades a esmenar les deficiències de 
control intern observades tant en el procés de gestió tributària com en la revisió dels 
controls generals de tecnologies de la informació. 

6.2. AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una fiscalització de regularitat sobre els ingressos 
i despeses per transferències i subvencions de l’Autoritat de Transport Metropolità de 
València (ATMV) de l’exercici 2020. 

L’auditoria financera expressa una opinió amb cinc excepcions, que podem resumir com 
segueix: 

- L’ATMV no va comptabilitzar el reintegrament del romanent de tresoreria de l’exercici 
2019 en els comptes anuals d’aquest any, ni tampoc ha corregit aquest error en les 
xifres de 2019 que figuren en els comptes anuals de 2020, per la qual cosa a l’efecte de 
comparabilitat entre els dos períodes hem d’assenyalar que el resultat econòmic de 
l’exercici 2019 està sobrevalorat i el passiu del balanç a 31 de desembre de 2019, 
infravalorat en la quantitat de 8.934.744 euros. 

- El reintegrament del romanent de tresoreria de l’exercici 2020 s’ha comptabilitzat en el 
passiu del balanç amb càrrec a comptes d’ingressos, quan hauria d’haver-se 
comptabilitzat amb càrrec a comptes de despeses. En conseqüència, els ingressos i 
despeses econòmiques de l’exercici 2020 estan infravalorats en la quantitat de 
3.239.151 euros, si bé aquest fet no té efecte sobre el resultat de l’exercici. 

- Les despeses econòmiques de l’exercici 2020 inclouen compensacions tarifàries, per 
import d’1.550.041 euros, la meritació dels quals es va produir en l’exercici 2019.  
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- Els ingressos econòmics de l’exercici 2020 inclouen vendes de títols, per import 
d’1.007.285 euros, la meritació dels quals es va produir en l’exercici 2019.  

- Els serveis prestats pels concessionaris durant 2019, per import d’1.322.305 euros, s’han 
reconegut en el pressupost de despeses de 2020 per mitjà de la tramitació d’expedients 
d’enriquiment injust, encara que el pressupost de despeses de l’exercici 2019 contenia 
crèdit definitiu suficient per a imputar i reconéixer les obligacions abans esmentades. 

L’auditoria de compliment expressa una opinió favorable. 

Quant a les recomanacions que figuraven en l’informe de 2019, l’ATMV ha implantat 
totalment una i parcialment dues, i han quedat pendents les altres tres. 

6.3. INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES 

La Sindicatura ha realitzat una auditoria de la gestió de fons, avals i ajudes concedides 
per l’Institut Valencià de Finances en 2020. L’abast d’aquesta auditoria s’ha centrat a avaluar 
amb criteris d’auditoria operativa: 

- El grau d’implantació en 2020 del model de govern corporatiu que estableix el 
Reglament d’Organització i Funcionament (ROF) de l’IVF aprovat a l’agost de 2018. 

- La concessió de les operacions de finançament l’any 2020. 

- El seguiment que es realitza sobre les operacions concedides en anys anteriors. 

Entre les conclusions extretes del treball realitzat destaquem les següents: 

- La norma que regula el sistema de govern corporatiu de l’IVF (article 4.7 del ROF) va 
ser aprovada a l’agost de 2018, però no ha sigut fins a 2020 quan ha començat a 
implantar-se de manera efectiva tal com va ser dissenyada. Malgrat el retard en la 
posada en marxa d’aquest model, l’estructura actual replica les millores pràctiques del 
sistema financer espanyol i podrà contribuir a mitjà termini a millorar la gestió del risc 
de l’activitat creditícia de l’entitat. 

- L’entitat ha contribuït l’any 2020 a pal·liar els efectes de la pandèmia COVID-19 en el 
sector productiu de la Comunitat Valenciana, perquè ha duplicat el finançament 
concedit respecte a 2019. L’IVF ha tramitat les operacions de finançament bonificat de 
conformitat amb la política de gestió de riscos de l’entitat, que és conforme en línies 
generals amb els principis de bona gestió financera: prudència, diligència i 
transparència. Encara que el procediment reglat de la concessió és de concurrència no 
competitiva. 

- La política interna de l’entitat inclou aspectes clau per a garantir un seguiment 
estructurat i oportú del risc de crèdit derivat d’operacions concedides amb anterioritat 
a l’exercici 2020. No obstant això, alguns d’aquests aspectes han de ser objecte de 
revisió i, si és el cas, d’enfortiment, per mitjà de l’assignació de recursos suficients que 
garantisquen les bones pràctiques del sector. 
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Entre les recomanacions que hem inclòs en el nostre informe, cal mencionar que 
l’estructura actual de govern corporatiu és susceptible de millora en alguns aspectes, com 
per exemple autoavaluar periòdicament l’acompliment del Consell General i del director 
general; detallar i ampliar en un reglament específic les regles de funcionament i el règim 
intern del Consell General, i incorporar criteris de diversitat per a avaluar la idoneïtat dels 
consellers. 

Addicionalment, també recomanem que l’entitat incloga en la “Política de gestió del risc 
del crèdit de l’IVF” (PGR) models normalitzats d’informes d’anàlisi de risc viu i llindars per a 
aprovar les operacions de reestructuració o refinançament. Finalment, a fi de millorar el 
seguiment del risc viu, recomanem que l’IVF establisca un pla realista de posada al dia del 
que es disposa en la PGR vigent, per trams concrets d’operacions i assignant-los unes dates 
aproximades. 

6.4. CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ I 
SOCIETAT ANÒNIMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ  

La Sindicatura ha emés una opinió en cada un dels informes amb les excepcions següents: 

- Existències de programes. En el cas de la CVMC, ascendeixen a 1.767.924 euros, 
constituïdes íntegrament per bestretes a proveïdors. Quant a la SAMC, ascendeixen a 
7.281.275 euros. En els dos casos, les auditories reflecteixen que la informació és 
insuficient en la memòria dels comptes anuals en relació amb el règim de contractació 
aplicat a les adquisicions de contingut audiovisual. A més, s’indica que les existències 
de la CVMC no haurien de figurar en el seu balanç, sinó que s’haurien d’haver traspassat 
a la societat dependent, la SAMC. 

- Despeses de personal. En els dos informes s’indica que el contingut informatiu de la 
memòria és insuficient. A 31 de desembre de 2020, dels 64 llocs de treball previstos en 
l’RLT de la CVMC, n’hi havia coberts 59, tots de manera provisional per mitjà de borses 
de treball temporal; 46 d’aquests 59 llocs (el 78,0%) s’han cobert amb personal de 
l’antic grup RTVV. A la mateixa data, dels 474 llocs de treball previstos en l’RLT de la 
SAMC, 468 estaven coberts de manera provisional per mitjà de borses de treball 
temporal; 367 d’aquests 468 llocs (el 78,1%) s’han cobert amb personal de l’antic grup 
RTVV. 

- Litigis. En els dos informes, la Sindicatura indica una limitació a l’abast, atés que no ha 
obtingut informació suficient que li permeta determinar si la CVMC i la SAMC haurien 
d’haver registrat una provisió per a l’adequada cobertura comptable en relació amb els 
litigis existents. 

- Fons de reserva. Aquesta excepció, únicament indicada en l’informe de fiscalització de 
la CVMC, es refereix a la informació insuficient en la memòria dels comptes anuals 
sobre el fons de reserva per 5.000.000 d’euros constituït en l’exercici 2019. 

- D’altra banda, els auditors han inclòs en els dos informes un paràgraf d’èmfasi referent 
a l’impost sobre el valor afegit dels exercicis 2016 a 2020. Segons s’indica, la 
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comptabilització dels acords de liquidació practicats per l’Agència Tributària ha suposat 
per a la CVMC dotar una provisió per impostos a llarg termini per 12.884.727 euros i 
cancel·lar l’actiu que figurava comptabilitzat amb l’Agència Tributària per 8.227.888 
euros. Quant a la SAMC, aquests acords de liquidació han suposat una provisió per 
impostos a llarg termini per 11.565.491 euros i registrar un passiu per 15.034.687 euros. 

En relació amb les conclusions sobre altres requisits legals i reglamentaris, la Sindicatura 
detalla els incompliments significatius de la normativa aplicable a la CVMC i a la SAMC, 
entre els quals podem assenyalar: 

- Hi concorre una de les circumstàncies previstes en l’article 18.3 de la Llei 6/2016, de 15 
de juliol, de creació de la CVMC, per al cessament dels membres del Consell Rector, per 
la qual cosa s’haurà d’exposar causa justificada davant la Comissió de Radiotelevisió 
Valenciana i de l’Espai Audiovisual. 

- Contractació. Tant pel que fa a la CVMC com a la SAMC, la Sindicatura ha assenyalat 
incompliments relacionats amb els criteris d’adjudicació, l’estimació del pressupost 
base de licitació i l’assumpció dels costos dels avals en els contractes de producció 
audiovisual. A més, en relació només amb la SAMC, els auditors també han observat el 
fraccionament indegut de tres contractes menors, així com incompliments en les 
decisions per a contractar projectes (que no estan adequadament motivades) i el 
control sobre la subcontractació amb tercers. 

Sobre les recomanacions per a millorar la gestió de la CVMC i la SAMC, l’informe n’inclou 
cinc i quatre respectivament, entre les quals podem destacar: 

- Prendre les mesures necessàries perquè els contractes laborals temporals no superen 
la duració màxima legal. 

- Deixar constància documental de les negociacions realitzades entre les productores i 
la CVMC/SAMC prèvies a la formalització del contracte. 

Quant a les recomanacions dels informes de l’exercici 2018: de les tretze recomanacions 
que figuraven en aquests informes, la CVMC n’ha implantat totalment cinc, parcialment tres 
i té pendent implantar-ne cinc més; mentre que la SAMC n’ha implantat totalment quatre, 
parcialment quatre més i té pendent implantar-ne cinc. 

6.5. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I 
CERTIFICACIÓ, SAU  

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una fiscalització de compliment de la legalitat de 
l’exercici 2020 de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, 
SA (ISTEC), constituïda en 2019 i que ha iniciat la seua activitat en l’exercici 2020.  

L’activitat contractual de l’exercici 2020 d’ISTEC, excepte pels fets assenyalats a 
continuació, resulta conforme, en tots els aspectes significatius, amb la normativa aplicable 
a la gestió de fons públics: 
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- En un dels expedients, l’avaluació de l’oferta econòmica s’ha desagregat entre les 
diferents prestacions de l’objecte del contracte, sense que la ponderació assignada a 
cada apartat guarde relació amb el pes econòmic que representa en el pressupost base 
de licitació, la qual cosa ha originat que no s’haja atorgat la puntuació més alta a la 
major baixa oferida i que s’haja considerat baixa temerària l’oferta que presentava una 
menor baixa global, és a dir, un preu més elevat. 

- El compliment de les obligacions de publicitat i comunicació no ha sigut satisfactori, ja 
que: 

• La publicació en el perfil de contractant dels contractes menors formalitzats s’ha 
realitzat en el 90,5% dels casos excedint el termini que estableix l’LCSP. 

• L’entitat no ha comunicat a la Sindicatura de Comptes la relació anual de contractes 
formalitzats o el certificat acreditatiu d’haver realitzat aquesta comunicació al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

• Les comunicacions al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat s’han efectuat, 
però incomplint el termini previst. S’ha omés la comunicació en tres casos. 

Les conclusions sobre el compliment de la normativa en matèria de seguretat de la 
informació es refereixen a: 

- En relació amb l’Esquema Nacional de Seguretat, la política de seguretat de la 
informació no ha sigut aprovada pel Consell d’Administració, el seu àmbit d’aplicació 
no abasta el conjunt de l’entitat i no regula el nomenament d’alguns rols de seguretat 
essencials. Les auditories de seguretat i l’informe INES es refereixen només a l’àrea de 
confiança electrònica i han de referir-se a tota l’entitat. 

Respecte a les activitats de tractament de dades personals, no hem pogut constatar la 
realització d’un treball d’anàlisi de riscos en relació amb les dades personals gestionades 
per ISTEC. 

Respecte al control formal de la rendició de comptes, hem conclòs que la informació 
que contenen els comptes anuals de l’exercici 2020 i la seua presentació són conformes a 
la normativa que resulta d’aplicació, excepte per: 

- Els comptes anuals estan pendents de depòsit en el Registre Mercantil. 

- La societat ISTEC i l’IVF no han seguit els mateixos criteris de comptabilització en el 
traspàs de l’activitat de l’ACCV entre les dues entitats. No hi ha documentació formal 
de la cessió de l’activitat i dels actius, la qual cosa ha impedit la verificació dels imports 
registrats. 

- Els epígrafs d’immobilitzat intangible i immobilitzat material no recullen la integritat de 
les aplicacions informàtiques ni de l’immobilitzat. 
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- L’entitat no ha aplicat el principi de meritació en la comptabilització dels ingressos i les 
despeses de l’exercici. 

- La memòria hauria d’ampliar-se amb la informació que es detalla en l’informe. 

- ISTEC no ha publicat en la seua pàgina web tota la informació mínima requerida per la 
Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

L’informe inclou cinc recomanacions: 

- Modificar l’organigrama de l’entitat per a reubicar i aconseguir una dependència més 
directa de l’alta direcció del Departament de Sistemes. 

- Publicar les relacions d’activitats de tractaments de protecció de dades en el web. 

- Elaborar i mantindre un inventari actualitzat de l’immobilitzat afecte a la seua activitat. 

- Aprovar un procediment d’inventari d’existències, incardinat en el procediment de 
compres aprovat o ad hoc, i regularitzar les existències almenys a 31 de desembre. 

- Desenvolupar un procediment de càlcul de costos que li permeta estimar la idoneïtat 
de les tarifes aplicades en els diferents serveis que presta. 

6.6. SOCIETAT PROJECTES TEMÀTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 
SA 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2020 
i una fiscalització de compliment de legalitat en matèria de contractació durant aquest any. 

L’auditoria dels comptes anuals expressa una opinió amb excepcions, els aspectes més 
importants de les quals podem resumir com segueix: 

- Es dona una insuficient informació en la memòria sobre el contracte de la regata 
transoceànica The Ocean Race, edicions 14a i 15a, per un import de 13.500.000 euros 
més una garantia de 7.000.000 d’euros. No s’ha comptabilitzat el contracte pel seu 
import total. 

- Es dona una informació insuficient en la memòria sobre el complex cinematogràfic 
Ciutat de la Llum (CDL), amb béns per 71.001.248 euros classificats com a “Inversions 
immobiliàries”. No podem opinar sobre la seua correcta classificació comptable.  

- Es dona una insuficient informació en la memòria sobre el Pla Especial Director d’Usos 
i Infraestructures Ciutat de la Llum (PEDUI CDL) amb béns per 50.804.039 euros 
classificats com a “Inversions immobiliàries”. No podem opinar sobre la seua correcta 
classificació comptable ni sobre la seua valoració. També és insuficient la informació 
sobre les indemnitzacions a pagar als tercers expropiats per 23.502.212 euros. 
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- Insuficient informació en la memòria sobre el Pla Especial Director d’Usos i 
Infraestructures Benidorm-Finestrat, amb béns comptabilitzats en “Immobilitzat 
material” per 1.991.727 euros i en “Inversions immobiliàries” per 4.350.926 euros. No 
podem opinar sobre la seua correcta classificació comptable. 

- Està comptabilitzat inadequadament l’acord de liquidació practicat per l’Agència 
Tributària de l’impost sobre el valor afegit (IVA) de l’exercici 2019, al no registrar-se una 
deterioració per 1.667.566 euros i una provisió per a impostos per 8.543 euros. També 
està comptabilitzat inadequadament l’acord de liquidació practicat per l’Agència 
Tributària de l’exercici 2016, ja que no s’ha dotat provisió per sanció tributària de 
341.251 euros. 

- L’SPTCV ha realitzat dues transferències bancàries per un total de 2.000.000 d’euros a 
una empresa amb la qual no mantenia cap relació contractual i que van ser retornats 
en un termini inferior al mes. L’objecte de les transferències va ser el pagament de 
l’SPTCV per compte de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de reserves de 
vol per a la importació de material sanitari i de protecció. No se’ns ha aportat cap 
document en què conste la justificació, motivació i autorització d’aquestes 
transferències pels òrgans competents de l’SPTCV ni de la Conselleria abans 
esmentada. La memòria dels comptes anuals de l’exercici 2020 no conté informació 
sobre aquestes importants transaccions. 

La fiscalització de la contractació expressa una opinió amb excepcions, entre les quals 
podem destacar les següents: 

- No tenim evidència adequada i suficient sobre si l’SPTCV està abonant al contractista 
en funció de la prestació realment executada pel tractament i retirada de lixiviats. 
L’adjudicatari està facturant la retirada de residus amb un IVA del 21%, que no és el 
correcte atés que aquesta activitat es grava al 10%. 

- En la contractació de l’assessorament en matèria fiscal, l’SPTCV ha exigit una solvència 
econòmica i financera molt superior al límit de l’article 87 de l’LCSP. 

- En la modificació del contracte de manteniment de l’Auditori de Torrevella, s’ha 
incomplit l’article 205.2.b de l’LCSP, ja que la modificació suposa una alteració de la 
naturalesa global del contracte. 

- En la modificació del contracte de manteniment i gestió integral del Complex Ciutat de 
la Llum, les prestacions del modificat es van executar abans de formalitzar-lo, fet que 
incompleix l’article 156.5 del TRLCSP. 

L’informe inclou recomanacions per a millorar la gestió de l’SPTCV. Entre aquestes podem 
destacar: 

- Analitzar la conveniència de sol·licitar a la Generalitat el traspàs de les activitats de 
gestió de residus a altres entitats públiques especialitzades en aquesta matèria. 
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- Realitzar i documentar les consultes preliminars del mercat en els contractes SARHA i 
en aquells altres en què la fixació del preu siga més complexa. 

6.7. VALENCIANA D’APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, SA 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de la contractació i de 
la condició de mitjà propi instrumental de l’Entitat Valenciana d’Aprofitament Energètic 
de Residus, SA (VAERSA). 

Cal destacar els següents incompliments significatius de la normativa que es posen de 
manifest en l’informe: 

- VAERSA ha incomplit de manera generalitzada els terminis de pagament establits. 

- En nombroses ocasions, s’ha recorregut a la figura del contracte menor amb la finalitat 
de continuar rebent una prestació mentre finalitza la tramitació d’un expedient de 
contractació licitat, la qual cosa ha originat fraccionaments indeguts de contractes o 
modificacions en la quantia, que han propiciat la superació del límit legal de la 
contractació menor. 

- En relació amb la seua activitat com a mitjà propi personificat, VAERSA ha desenvolupat 
en l’exercici 2020 la major part de les seues actuacions sense quedar emparades per un 
encàrrec formal, aprovat per l’òrgan competent, sinó a través de meres sol·licituds o 
peticions, mancades d’un expedient adequadament formalitzat per l’entitat que realitza 
l’encàrrec. 

- La utilització reiterada de contractes laborals temporals per a desenvolupar les 
actuacions i treballs, que es repeteixen periòdicament per encàrrec dels poders 
corresponents, ha derivat en sentències judicials en contra de VAERSA per actuacions 
contràries a la normativa sobre contractació laboral. 

- Les quanties facturades per VAERSA en compensació pels encàrrecs rebuts dels 
consorcis locals no estan determinades a partir d’unes tarifes degudament aprovades. 

- VAERSA ha facturat un total anual d’1.107.283 euros a diversos ajuntaments de la 
província d’Alacant pels seus serveis en la secció de gestió de residus sòlids urbans, 
que es realitzen sense cap cobertura jurídica que regule les relacions entre VAERSA i 
aquests ajuntaments, ja que no s’ha formalitzat cap instrument jurídic amb aquesta 
finalitat. 

- En data 31 de desembre de 2020 VAERSA no reunia el requisit d’activitat essencial per 
a ser considerat mitjà propi personificat de l’Administració de la Generalitat i d’altres 
ens públics. 

En l’informe es recullen, entre altres, les recomanacions següents amb la finalitat de 
millorar la gestió economicofinancera de VAERSA: 



Introducció i resum general de les conclusions. 
Exercici 2020 

53 

- En tots els expedients de contractació VAERSA hauria de garantir la formalització d’un 
informe jurídic, elaborat prèviament a l’aprovació d’aquests. 

- VAERSA hauria d’aprovar una fórmula per als criteris d’adjudicació avaluables de 
manera automàtica, que assegure la selecció de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 

- En relació amb la seua activitat com a mitjà propi personificat, es recomana a VAERSA 
que promoga les accions necessàries perquè el seu règim jurídic quede regulat en una 
normativa específica, així com les accions perquè es determine de manera clara en 
quines circumstàncies o condicions se li poden confiar les actuacions i serveis sota el 
recurs a l’encàrrec com a mitjà propi. 

- Es recomana que els encàrrecs rebuts per VAERSA com a mitjà propi, així com tota la 
documentació que els sustenta, siguen objecte de revisió i informe pel departament 
jurídic i el departament d’auditoria interna amb anterioritat al fet que s’executen. 

- Es recomana que els expedients dels encàrrecs a mitjans propis incloguen tota la 
documentació justificativa necessària per a comprovar-ne la legalitat i viabilitat 
econòmica. 

- VAERSA hauria de promoure les actuacions necessàries per a garantir l’actualització 
anual de totes les tarifes que aplica per a calcular els imports a facturar en compensació 
per l’execució dels encàrrecs rebuts. 

6.8. FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I 
BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de la contractació de 
l’exercici 2020 de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana (FISABIO), en el qual destaquen les conclusions i recomanacions que 
figuren a continuació. 

S’han detectat els següents incompliments significatius de la normativa aplicable: 

- En un dels contractes analitzats hauria d’haver-se exclòs un dels dos licitadors, en 
compliment del principi d’igualtat i no-discriminació, ja que havia presentat una 
proposició tècnica defectuosa o irregular, no susceptible d’esmena. 

- En un contracte menor no queda justificat que el preu del contracte s’adeqüe al preu 
general del mercat i s’ha comprovat que el servei s’ha facturat amb anterioritat a 
l’aprovació de la despesa. 

En l’informe de fiscalització es recullen les recomanacions següents: 

- Amb la finalitat que FISABIO puga acollir-se a l’opció legal que permet la normativa 
sobre contractació pública i no quedar obligada a efectuar una licitació dels contractes 
basats en l’acord marc AM-1/2019, s’ha de promoure la modificació d’aquest, amb la 
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finalitat de definir exactament les característiques concretes dels productes a 
subministrar i, entre altres qüestions, l’objecte del contracte, el preu concret que 
s’atribueix als subministraments especificats i els terminis i condicions dels 
subministraments. 

- En els procediments de contractació ha de garantir-se que es promoga una 
competència real i efectiva entre licitadors, a fi d’aconseguir la millor relació qualitat-
preu. 

- Es recomana que en el moment de l’aprovació de l’expedient de cada contracte es 
concrete exactament la persona, i el seu suplent, que formarà part de la mesa de 
contractació en aquesta licitació. 

- En els plecs de clàusules administratives particulars i els seus documents annexos 
s’hauria de regular amb major detall els aspectes relacionats amb la possibilitat de 
subcontractació de l’execució del contracte. 

- Els informes que atribueixen les puntuacions de les ofertes sotmeses a criteris 
avaluables per mitjà de fórmules haurien de ser més detallats, de manera que 
explicitaren totes les operacions realitzades i sobre quines quanties s’opera per a arribar 
al resultat final, així com el càlcul i la xifra que representaria una oferta 
desproporcionada o amb valors anormals. 

- FISABIO hauria d’identificar clarament en els expedients relatius als contractes menors 
la persona que té la condició d’òrgan de contractació i assenyalar aquests mateixos 
aspectes en les publicacions que es realitzen en la Plataforma de Contractació del 
Sector Públic. 

- En els contractes menors en què es verifiquen les competències com a òrgan de 
contractació en favor del personal investigador, resulta imprescindible que es faça 
advertiment exprés a aquests, de manera clara i comprensible, sobre la delegació 
específica que recau sobre ells com a òrgan de contractació, així com de les obligacions 
i responsabilitats legals que se’n puguen derivar. 

- En l’adquisició d’ordinadors portàtils o un altre tipus de material informàtic, FISABIO 
hauria d’estudiar la possibilitat de promoure licitacions agrupades, intentant evitar el 
recurs a la contractació menor, amb la finalitat d’incrementar les garanties dels 
procediments i obtindre millors preus en les adjudicacions. 

6.9. CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria de compliment de legalitat en 
matèria de contractació del CHPC durant l’exercici 2020. L’informe conté una opinió 
desfavorable fonamentada en els incompliments significatius observats, entre els quals 
podem destacar els següents: 
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- Hi ha debilitats importants de control intern que suposen elements de risc elevat en 
l’activitat contractual del CHPC. 

- El CHPC realitza una gran activitat contractual sense la tramitació prèvia dels expedients 
preceptius, per la qual cosa no s’atenen els principis i normes que regulen la 
contractació pública. En 2020, aquestes operacions han ascendit a 16.918.068 euros, 
principalment per compres de productes farmacèutics i material sanitari.  

- En cap dels expedients revisats es justifica adequadament l’elecció dels criteris que es 
tindran en consideració per a adjudicar el contracte. 

- En set dels expedients revisats no consta que el contractista haja aportat la 
documentació que acredite el compliment de la condició especial d’execució, ni que el 
CHPC haja practicat les accions necessàries per a exigir-ne el compliment efectiu o la 
imposició de les penalitats corresponents. 

- No es prenen les mesures adequades per a detectar i solucionar els possibles conflictes 
d’interessos de tot el personal que participa en el procés de licitació. 

- Mostra de contractes no menors. Els adjudicataris no han acreditat adequadament la 
solvència per a realitzar la prestació contractual; els plecs no descriuen prou la manera 
de valorar els criteris d’adjudicació; els informes d’avaluació no estan adequadament 
motivats.  

- Mostra de contractes menors. No consta que el CHPC comprove la capacitat d’obrar 
dels empresaris.  

- Mostra de contractes formalitzats en exercicis anteriors a 2020. Les pròrrogues no estan 
signades per l’òrgan de contractació. 

El control formal sobre els comptes anuals de l’exercici 2020 detalla diverses conclusions, 
entre les quals podem destacar: que aquests comptes estan pendents d’aprovar pel Consell 
de Govern del CHPC; que els comptes reflecteixen un desequilibri econòmic financer, 
motivat per les pèrdues continuades derivades de la insuficiència financera i pressupostària 
d’exercicis anteriors per a fer front a les despeses de la seua activitat. 

L’informe inclou quatre recomanacions per a millorar la gestió contractual del CHPC. Entre 
aquestes destaquem: adoptar els mecanismes necessaris per a l’aplicació efectiva de la 
delegació de competències i sol·licitar tres pressupostos en la tramitació de contractes 
menors, sempre que siga possible. Respecte a les recomanacions pendents d’informes 
anteriors, el seu seguiment figura en l’apèndix 4 de l’informe.  
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7. LES CORTS I LES ALTRES INSTITUCIONS DE LA 
GENERALITAT 

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana assenyala que, a més de les Corts, 
formen part també de la Generalitat les institucions següents: la Sindicatura de Comptes, 
el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
el Consell Jurídic Consultiu i el Comité Econòmic i Social. 

Totes aquestes institucions, sense perjudici de l’autonomia i peculiaritats del seu 
funcionament, s’integren pressupostàriament en el Compte de l’Administració de la 
Generalitat. 

El pressupost de cada una d’aquestes institucions té assignada una secció diferenciada del 
Compte de l’Administració (excepte el Síndic de Greuges, que està integrat en la secció de 
les Corts). En aquesta estan comptabilitzats com a obligacions la pràctica totalitat dels 
crèdits definitius, independentment de l’execució dels pressupostos de despeses en les 
comptabilitats individuals de cada una d’aquestes entitats. Els pagaments representen les 
transferències dineràries realitzades a aquestes institucions. 

D’acord amb el seu estatus especial, aquests ens porten comptabilitats separades, en què 
es recullen les operacions econòmiques i pressupostàries respectives.  

Quadre 8. Dates d’aprovació i remissió dels comptes de 2020 

  

Les Corts 
Sindicatura 
de Comptes 

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià de 

Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Comité 
Econòmic i 

Social 
Aprovació 04/05/2021 15/06/2021 23/03/2021 21/06/2021 20/06/2021 26/03/2021 24/03/2021 

Remissió a 
Sindicatura 06/05/2021 — 25/03/2021 30/06/2021 30/06/2021 13/05/2021 25/03/2021 

La Sindicatura de Comptes, en compliment de l’article 31 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, va presentar els seus comptes 
anuals de 2020, juntament amb un informe d’auditoria independent, a les Corts el 16 de 
juny de 2021. També es van publicar en la seu electrònica de la Sindicatura i en el Butlletí 
Oficial de les Corts Valencianes el 16 de juliol de 2021. 

Les normes de règim econòmic i pressupostari de les Corts, recollides fonamentalment en 
els acords de 26 d’agost de 2014 de la Mesa de les Corts, van suposar un avanç fonamental 
en el règim de transparència i rendició de comptes de les Corts, ja que estableixen un règim 
de control intern completament nou i la revisió a posteriori dels comptes de les Corts per 
part de la Sindicatura de Comptes. En l’exercici 2021 s’ha finalitzat el treball d’auditoria dels 
comptes de les Corts relatius a l’exercici 2019, l’informe del qual, aprovat el 15 de gener de 
2021, està publicat en la nostra pàgina web. L’auditoria dels comptes de l’exercici 2020 està 
en elaboració en la data d’emissió d’aquest informe. 
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8. ALTRES ENTITATS DE DRET PÚBLIC 

8.1. L’AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA 
CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

No estan inclosos en el compte general de la Generalitat de l’exercici 2020 els comptes 
anuals de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana (AVAF), la qual s’esmenta en l’article 2.8 de l’LPGV2019, entre les entitats del 
sector públic no adscrites a l’Administració del Consell, ja que la seua dotació 
pressupostària s’ha d’incloure com una partida independent en els pressupostos generals 
de les Corts. 

En la mesura que l’AVAF és una entitat de dret públic de la Generalitat, encara que no estiga 
adscrita al Consell, s’ha realitzat un control formal dels seus comptes anuals. 

En l’article 30.6 de la Llei de Creació de l’AVAF es disposa que la comptabilitat de l’Agència 
està subjecta als principis de comptabilitat pública i al sistema d’autorització, disposició, 
obligació i pagament per a assegurar el control pressupostari, per la qual cosa formula els 
seus comptes anuals d’acord amb el PGCP. 

En el precepte legal esmentat s’indica, així mateix, que l’AVAF està subjecta a la Intervenció 
de les Corts, en la forma que es determine, i justificarà la seua gestió, anualment, a la 
Sindicatura de Comptes. 

En compliment d’aquesta obligació, l’AVAF va presentar els seus comptes anuals a la 
Sindicatura de Comptes el 18 de juny de 2021. 

9. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

L’article 12 de la Llei de Sindicatura de Comptes estableix que: 

“U. En l’exercici de la seua funció fiscalitzadora la Sindicatura de Comptes proposarà 
les mesures que considere que han d’adoptar-se per a la millor gestió 
economicoadministrativa del sector públic valencià, així com aquelles més idònies per 
a aconseguir un control més eficaç d’aquest sector. 

Dos. La Sindicatura de Comptes comunicarà, als organismes controlats i al representant 
legal de l’òrgan, entitat o empresa requerida, el resultat d’aquest, i aquests estan 
obligats dins dels terminis concedits a respondre i informar la Sindicatura de Comptes 
de les mesures adoptades. 

Tres. La Sindicatura de Comptes informarà les Corts del grau de compliment de les 
seues obligacions de control i de les recomanacions efectuades als organismes i ens 
controlats, d’acord amb el programa anual d’actuació.” 
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En compliment d’aquesta disposició i com una part important del treball efectuat, els 
informes de la Sindicatura inclouen un apartat en què es recullen les recomanacions 
considerades més rellevants per a millorar determinats aspectes procedimentals, de la 
gestió o dels sistemes de control intern, que han sorgit en la realització de les diferents 
fiscalitzacions.  

En el curs dels treballs s’ha sol·licitat als responsables dels diferents ens fiscalitzats que 
informaren de les mesures correctores adoptades per a esmenar les deficiències 
assenyalades en els informes de fiscalització de l’exercici anterior i aplicar les 
recomanacions efectuades. A més, s’ha efectuat el seguiment de les recomanacions d’altres 
informes emesos per la Sindicatura i el resultat s’ha inclòs al costat dels informes de control 
formal dels diferents volums que componen aquest informe. 

10. INVENTARI DELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC VALENCIÀ 
D’ÀMBIT TERRITORIAL AUTONÒMIC SUBJECTES A RETRE 
COMPTES (INVENS) 

D’acord amb l’article 2.1 de la Llei 6/1985, de Sindicatura de Comptes, segons la redacció 
que en fa la Llei 16/2017, correspon a aquesta institució l’examen i fiscalització dels 
comptes del sector públic valencià, que també inclou els comptes de determinades entitats 
de nivell autonòmic que, encara que no els integren actualment en el Compte General de 
la Generalitat, han de retre’ls davant la Sindicatura de Comptes, tal com ordena l’article 10.2 
de la seua llei reguladora. 

D’acord amb l’article 2 del Reglament de Règim Interior (RRI),17 la Sindicatura de Comptes 
mantindrà un inventari dels ens del sector públic valencià subjectes a retre comptes 
(INVENS), i per tant susceptibles de ser fiscalitzats. Aquest inventari és públic a través de 
la seu electrònica de la Sindicatura i servirà com a base per a seleccionar els ens a auditar; 
es converteix així en un factor rellevant que cal tindre en compte durant la planificació 
estratègica, pluriennal i anual.  

L’INVENS va ser autoritzat i publicat per mitjà de la Resolució del síndic major número 64, 
de 9 d’abril de 2019 (DOGV número 8528, de 12 d’abril de 2019), i ha sigut actualitzat el 30 
de novembre de 2021, de la qual cosa resulta que els ens del nivell autonòmic els comptes 
dels quals no estan integrats ni acompanyen el compte general de l’Administració de la 
Generalitat són els següents, sense considerar les entitats estatutàries i les cambres de 
comerç: 

• Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 5, Àrea de Gestió 
V5 

                                                            
17 Resolució de 23 de maig de 2018, del síndic major, per la qual es disposa la publicació del 
Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 
8308, de 01/06/2018). 

https://www.sindicom.gva.es/inventari-dens-subjectes-a-rendicio-de-comptes-invens
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• Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 3, Àrea de Gestió 
C3/V1 

• Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 1, Àrea de Gestió 
C1 

• Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 4, Àrea de Gestió 
V3 

• Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 5, Àrea de Gestió 
V4 

• Consorci per a l’Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 2, Àrea de Gestió 
C2 

• Entitat d’Urbanística Conservació del Parc Logístic de València (PLV) 

• Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana 

• Fundació Càtedra Enric Soler i Godes 

• Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Investigació Príncep Felip 

• Fundació per al Desenvolupament del Con Sud, Fundació de la Comunitat Valenciana 

• Fundació Cultural de la Comunitat Valenciana Miguel Hernández 

• Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana 

• Consell Valencià de la Joventut 

• Institució Firal Alacantina (IFA) 

• Fira Mostrari Internacional de València 

• Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (AFIN-SGR) 

• Pla Cabanyal-Canyamelar, SA 

• Parc Empresarial de Sagunt, SL 

Així mateix, en l’INVENS figuren els següents ens del nivell autonòmic sense activitat, els 
comptes dels quals, si es formulen, s’integrarien o acompanyarien al Compte General de 
l’Administració de la Generalitat: 

• Consell de l’Horta de València 

• Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana 
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• Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària 

• Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques 

• Agència Valenciana de Protecció del Territori 

• Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela 

• Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana 

11. ESTRUCTURA DE L’INFORME 

Aquest informe sobre el Compte General de la Generalitat de l’exercici 2020 té l’estructura 
següent: 

• El volum I conté la Introducció general, els informes de fiscalització del Compte de 
l’Administració de la Generalitat i el resum general de les conclusions. 

• El volum II conté els informes de fiscalització dels organismes autònoms de la 
Generalitat. 

• El volum III conté els informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats 
públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. 

• El volum IV conté l’informe de fiscalització de les fundacions del sector públic de la 
Generalitat. 

• El volum V conté els informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. 

De conformitat amb els acords del Consell de la Sindicatura, es presenta aquest informe, 
juntament amb la documentació i comptes retuts per les diferents entitats per a la seua 
fiscalització i les al·legacions dels comptedants i informes sobre aquestes. 
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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 2021 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 15 de desembre de 2021, va aprovar l’Informe 
de fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a l’exercici 2020, del qual 
forma part aquest volum. 
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