
Una part important del deute públic de la Generalitat Valenciana no és legítim i no s’hauria de 
pagar.  Un deute que no han generat els ciutadans i ciutadanes perquè no tenien capacitat.  Per 
això, és important que auditem els comptes de la Generalitat Valenciana. 

A continuació presentem un primer informe que vol servir com a punt de partida de més documents 
per a definir un compromís: no devem, no paguem. A més, caldrà identificar els culpables i compro-
var les seues responsabilitats per negligència en la gestió i si ha estat dolosa. Legislar també 
perquè no torne a passar.

PREGUNTES I RESPOSTES PER ENTENDRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Quin és el deute públic de la Generalitat Valenciana?

El deute públic de la Generalitat Valenciana  a 31 de desembre de 2012 es va situar en 29.437 
milions d'euros. La xifra més alta de tota la història. Un deute pel qual caldrà pagar enguany, com a 
mínim, 1.292 milions d'euros. 1 de cada 10 euros del pressupost.

És legítim tot el deute públic de la Generalitat?

Tot no. És legítim el deute que ha servit per equilibrar el comptes respecte a les activitats que són 
pròpies de la Generalitat Valenciana (sanitat, educació, justícia...) quan no hi ha hagut suficients 
ingressos per a cobrir les despeses.  Qualsevol persona, família o empresa s'endeuta per a pagar 
amb més comoditat. La Generalitat ho fa de manera legítima per a pagar obres necessàries com 
carreteres, escoles o edificis públics. 

Quin deute públic és per tant il·legítim en el cas de la Generalitat Valenciana?

És deute il·legítim tots els diners que la Generalitat Valenciana ha injectat per a finançar i/o equili-
brar el dèficit (pèrdues) per la negligent gestió de les seues empreses públiques mitjançant am-
pliacions de capital (adquisició d’accions o participacions) i també els diners prestats a tercers 
sense que facen res perquè els retornen.

Quants diners són?

Segons l'estudi del grup de treball a 31 de desembre de 2011 (últims comptes fiscalitzats per la 
Sindicatura de Comptes) ascendia a 2.900 milions d'euros entre capital i interessos. Pràcticament, 
500.000 milions de les antigues pessetes. És més del 10% de tots els diners que deu la Generalitat 
Valenciana actualment. Genera diàriament més de 500.000 euros d'interessos (20.000 euros per 
hora). Equival al cost de construcció de 300 escoles de primària.

Quin exemples tenim?

Per exemple, la Ciutat de les Ciències i les Arts S.A., empresa pública, va pagar els convenis amb 
l'Institut Nóos d'Urdangarin quan ha tingut pèrdues que han obligat la Generalitat a subscriure 
ampliacions de capital i endeutar-se per això.  RTVV ha tingut pèrdues sistemàticament, fent 
també ampliacions de capital, mentre ha contractat la Champions, Fórmula 1,...  La Generalitat 
s'ha endeutat per poder pagar totes les pèrdues d'eixes empreses.

Es pagaven des d'eixes empreses a persones contractades sense passar una oposició pública?

Sí. Ho diuen també els informes de fiscalització de la Sindicatura de Comptes que recomanen que 
no es produïsca esta manera d'actuar, sense que s'haja fet cas. Són moltíssimes persones, que a 
més, en molts casos, no han patit l'ajust ni han perdut el lloc de treball amb les retallades.

Per què és important denunciar-ho ara?

La crisi i les obligacions derivades de les normes d’estabilitat -les limitacions sobre dèficit i 
endeutament- han obligat el govern de la Generalitat Valenciana a efectuar importants retallades 
que perjudiquen el benestar i hipotequen el futur de milers de valencians i valencianes.

Com hem arribat fins a esta situació?

Tenen culpa les polítiques que s’han dut a terme des del Consell des de 1995 en matèria pressupos-
tària, amb els seus projectes megalòmans i d’obres públiques de dubtosa rendibilitat social, a més 
d’un deficient finançament històric. Especialment és greu l'etapa 2003-2010 de gestió del Presi-
dent Camps.

Quines conseqüències té per a la Generalitat  i per a la societat en general?

Esta pràctica ha creat una situació de caos respecte al pagament de les  obligacions de la Generali-
tat, l’estabilitat dels serveis que presta o l’ocupació dels seus empleats. L'ús il·legítim en l’actual 
situació de crisi dificulta l’accés al crèdit a les famílies i empreses, fa augmentar els tipus 
d’interès, incrementa el dèficit públic i facilita la justificació de les agressives polítiques de reta-
llades. Amb una greu incidència en el benestar i en el dret al treball dels ciutadans i ciutadanes.

Què podem fer ara?

Auditem els comptes de la Generalitat Valenciana per comprovar si el deute públic respon a neces-
sitats del funcionament operatiu o a unes altres causes, amb la qual cosa identificarem i quantifi-
carem el conegut com “deute il·legítim”. Després caldrà trobar els instruments legislatius per 
impedir que es torne a generar mai més i recuperar tot els diners que es puga. Tota la informació és 
pública a les liquidacions del Compte General de la Generalitat Valenciana.

Vol dir que no pagarem alguns crèdits?

Ho sabrem quan es puga auditar i comprovar cada cas. Per això, també és important que hi haja una 
moratòria en el pagament. Caldrà estudiar també les despeses que puguen ser il·legítimes de 
manera concreta.

Què són els avals de la Generalitat Valenciana?

Són operacions en les quals la Generalitat és fiadora de tercers, majoritàriament empreses del 
sector públic que es troben, pràcticament totes, en una situació de fallida i insolvència.  Suposa un 
gran perill present i futur, tot i que no es troba contemplat com a deute legítim ni il·legítim als efec-
tes del nostre informe. Són a 31 de desembre de 2011 més de 5.000 milions d'euros de risc viu.
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INFORME   SOBRE   LA   LEGITIMITAT   DEL  
DEUTE   DE   L'ADMINISTRACIÓ   DE   LA          
GENERALITAT  VALENCIANA

Març  2013
Grup  de  treball  sobre  el  Deute  Públic

Comissió  Sectorial  d’Economia

Introducció

La  metodologia,  conceptes  i  marc  conceptual  del  present  informe  es  basa  en  l'informe  realitzat  per  Agustín  G.  Turiel  Martí-
nez  sobre  la  legitimitat  del  deute  públic  de  l'Administració  Central  de  l'Estat  d’Espanya,  emprant-ne  en  alguna  ocasió  

i,  quant  a  la  seua  metodologia,  marc  conceptual  i  conceptes,  en  els  treballs  del  Sindicat  de  Tècnics  Superiors  d'Hisenda  

1.  Concepte general de “deute il·legítim”

-

informes,  el  ja  comentat  sobre  el  deute  de  l'Administració  de  l'Estat  d’Espanya  o  el  realitzat  sobre  l'Estat  d'Equador,  la  

2 Metodologia

2.1 Deute i dèficit

-

com  demostren  les  conclusions  d'aquest  informe.

-

amb  molta  seguretat,  encara  que  es  contemplen  en  els  balanços.  De  fet,  en  2011  es  recuperen  0,2  milions  com  a  ingrés.

de  capital  al  seu  soci  majoritari  o  únic  que  no  és  un  altre  que  la  GVA.  

2.2  Breu anotació sobre la metodologia comptable

il·∙legítimes.  És  la  nostra  aportació  més  important.

  

-
ció,  amortització  o  reemborsament  i  despesa  la  seua  adquisició.

2.3 Sobre l'informe

-

  

-

3  Anàlisi

3.1 Sèrie Històrica sobre evolució dels ingressos Capítol 9. Taula 1.

generals.´

3.2 Sèrie Històrica sobre ingressos-despeses no financeres: dèficit no financer. Taula 2.

3.3 Càlcul del deute il·legítim primari.

3.3.1 Sèrie Històrica Saldos Cap.8 Actius Financers i Dèficit no financer. Taula 3.

-

-

El total del saldo acumulat del deute il·legítim primari al 31 de Desembre de 2011 ascendeix a, 2.804.498.182€ (DOS MIL 
MILIONS VUIT-CENTS QUATRE MILIONS QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS).

3.3.2 Sèrie Històrica Despeses Financeres Capítol 3. Taula 4.

3.3.3 Sèrie Històrica Deute Públic. Taula 5.

-

3.3.4 Sèrie Històrica Càlcul Deute Il·legítim. Taula 6.

2.942.229.414 € (DOS MIL MILIONS NOU-CENTS QUARANTA-DOS 
MILIONS DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS).   El   que   suposa   una   addició   de  137.731.232€ 
(CENT TRENTA-SET MILIONS SET-CENTS TRENTA-UN MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS)  d'interessos  il·∙legítims.

4. Avals

-

5. Conclusions

2.942.229.414€ (DOS MIL MILIONS NOU-CENTS QUARANTA-DOS MILIONS DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS 
CATORZE EUROS).

alenciana.
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3.1 Sèrie Històrica sobre evolució dels ingressos Capítol 9. Taula 1.

generals.´

3.2 Sèrie Històrica sobre ingressos-despeses no financeres: dèficit no financer. Taula 2.

3.3 Càlcul del deute il·legítim primari.

3.3.1 Sèrie Històrica Saldos Cap.8 Actius Financers i Dèficit no financer. Taula 3.

-

-

El total del saldo acumulat del deute il·legítim primari al 31 de Desembre de 2011 ascendeix a, 2.804.498.182€ (DOS MIL 
MILIONS VUIT-CENTS QUATRE MILIONS QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS).

3.3.2 Sèrie Històrica Despeses Financeres Capítol 3. Taula 4.
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3.3.4 Sèrie Històrica Càlcul Deute Il·legítim. Taula 6.

2.942.229.414 € (DOS MIL MILIONS NOU-CENTS QUARANTA-DOS 
MILIONS DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS CATORZE EUROS).   El   que   suposa   una   addició   de  137.731.232€ 
(CENT TRENTA-SET MILIONS SET-CENTS TRENTA-UN MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS)  d'interessos  il·∙legítims.

4. Avals

-

5. Conclusions

2.942.229.414€ (DOS MIL MILIONS NOU-CENTS QUARANTA-DOS MILIONS DOS-CENTS VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS 
CATORZE EUROS).
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Capítulos Ejercicios Total  2012 2013 2014 2015 Posterior 
2 Gastos de funcionamiento 1.249,0 980,2 838,7 708,7 5.262,2 9.038,7
3 Gastos financieros 791,0 377,4 303,2 237,8 471,0 2.180,4
4 Transferencias corrientes 47,5 51,7 83,2 82,6 578,1 843,2
6 Inversiones reales 303,0 115,7 74,9 41,9 160,4 695,9
7 Transferencias de capital 114,5 118,6 103,0 76,6 214,4 627,1
9 Pasivos financieros 143,1 147,2 150,3 154,1 13.391,0 13.985,6

Totales 2.648,1 1.790,8 1.553,4 1.301,6 20.077,0 27.370,9

Cuadro 10.5 

Respecto al ejercicio anterior, el volumen total de gastos comprometidos muestra un 
aumento del 4,8%. 

Dos de los capítulos más significativos son el 3 y el 9, que suponen conjuntamente el 
59,1% de los gastos comprometidos totales. El capítulo 9 recoge las amortizaciones 
futuras del endeudamiento (véase cuadro 11.2). Por su parte, en el capítulo 3 se 
consignan 2.180,4 millones de euros, de los que 2.108,8 millones de euros son intereses 
a devengar en ejercicios posteriores según las estimaciones basadas en las previsiones 
de evolución de los tipos de interés. 

Respecto a la estimación de los intereses, en la nota 4D.9 de la memoria se indica que 
desde 2010 se cambió el criterio para su cálculo, teniéndose en cuenta el vencimiento de 
las operaciones vivas a 31 de diciembre de 2011, y no el de los programas financieros 
como se hacía en ejercicios anteriores. 

La clasificación por secciones se muestra en el siguiente cuadro: 

Sección Ejercicios Total  2012 2013 2014 2015 Posterior 
05 Presidencia de la Generalitat 1,8 0,2 0,1 0,0 0,0 2,0 
06 Economía, Hacienda y Empleo 28,7 3,4 1,2 0,7 1,8 35,8 
07 Justicia, Interior y Adm. Públicas 86,4 31,6 26,6 22,1 64,5 231,1 
08 Infraestructuras y Transporte 194,7 115,9 94,8 66,4 1.837,6 2.309,3 
09 Educación 105,9 145,8 152,4 106,6 496,0 1.006,7 
10 Sanidad 909,7 728,4 688,3 622,5 3.306,1 6.255,0 
11 Industria, Comercio e Innovación 1,8 0,8 0,4 0,0 0,0 3,0 
12 Agricultura, Pesca y Alimentación 58,4 36,1 16,0 6,3 0,1 116,8 
14 Medio Amb., Agua, Urb. y Viv. 70,7 40,8 33,4 14,3 41,7 200,8 
15 Turismo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 Bienestar Social 178,8 114,6 52,4 38,0 192,8 576,6 
18 Cultura y Educación 19,1 15,1 12,9 12,6 19,1 78,8 
19 Servicio de la deuda 916,4 516,5 445,2 384,1 13.832,2 16.094,4 
20 Gastos diversos 36,0 28,5 28,3 28,1 285,1 406,1 
22 Gobernación 28,5 12,7 1,3 0,1 0,1 42,6 
23 Solidaridad y Ciudadanía 11,3 0,6 0,1 0,0 0,0 11,9 

Totales 2.648,1 1.790,8 1.553,4 1.301,6 20.077,0 27.370,9 

Cuadro 10.6 
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Siguiendo la recomendación de esta Sindicatura, en 2011 se ha incluido en este estado 
de la memoria la información relativa a los intereses devengados no vencidos. 

11.4 Avales de la Generalitat 

La información sobre los avales figura en el apartado 4G.3 de la memoria, siendo un 
resumen de la misma el que se muestra en el siguiente cuadro: 

Entidad avalada 

Avalado Operaciones 2011 31-12-11 Operaciones 
formalizadas 

2011  

01-01-
2011 Autorizados Liberados- 

traspasados 
Total 

avalado 
Riesgo 

vivo  
(1) (2) (3) (4)=(1+2+3)  

Aeropuerto de Castellón 64,5 0,0 0,0 64,5 53,7 0,0 
CACSA 219,0 0,0 (4,5) 214,5 178,1 20,0 
CIEGSA 1.615,2 98,5 (2,4) 1.711,3 1.600,2 114,8 
Circuito del Motor y P. Deportiva, S.A. 45,7 0,0 (31,9) 13,8 4,0 0,0 
GTP 465,3 33,5 0,0 498,8 445,8 64,3 
EPSAR 404,0 0,0 (24,0) 380,0 342,7 0,0 
Fundación CV Artes Escénicas 31,6 0,0 0,0 31,6 25,6 0,0 
Feria Muestrario Internacional Valencia 292,1 0,0 0,0 292,1 252,1 0,0 
FGV 680,7 27,1 0,0 707,8 585,5 75,5 
Ford Crédit Europe, PLC  50,0 0,0 0,0 50,0 8,7 0,0 
Institución Ferial Alicantina 32,0 0,0 0,0 32,0 31,5 0,0 
IVVSA 80,1 0,0 0,0 80,1 58,9 0,0 
Proyecto Cultural Castellón, S.A. 61,0 0,0 0,0 61,0 24,7 0,0 
RTVV 1.144,0 0,0 0,0 1.144,0 1.014,1 0,0 
SPTCV 570,8 0,0 0,0 570,8 396,2 10,0 
Usuarios Vinalopó, l'Alacantí-C.A.M.B. 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 
VAERSA 57,6 0,0 (4,2) 53,4 28,4 0,0 

Total 5.814,6 159,1 (67,0) 5.906,7 5.051,2 284,6 

Cuadro 11.4 

Durante el ejercicio 2011 se ha autorizado la concesión de avales por importe total de 
159,1 millones de euros, no superándose el importe máximo de 900 millones de euros 
fijado en el artículo 37.1 de la Ley de Presupuestos. 

Por su parte, las cancelaciones han ascendido a 67 millones de euros y corresponden a 
vencimientos de operaciones de crédito concertadas y a la falta de formalización de una 
operación de financiación. 

El sector público autonómico concentra el 93,7% de los avales prestados. 

11.5 Operaciones de intercambio financiero 

Las operaciones de intercambio financiero tienen por objeto la cobertura de las 
diferencias producidas en el riesgo de tipos de cambio de divisas en las operaciones en 
moneda extranjera y de los tipos de interés. En el apartado 4H de la memoria se incluye 
la información relativa a estas operaciones. 

El resultado global de estas operaciones ha sido negativo por 43,5 millones de euros, un 
mayor gasto financiero que ha sido contabilizado en el capítulo 3 del presupuesto y en 
la cuenta del resultado económico-patrimonial. 
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