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1. LES ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

Les entitats autònomes són entitats de dret públic a les quals 
s’encomana, en règim de descentralització administrativa, l’organització 
i administració d’algun servei públic i els fons adscrits a aquest servei, el 
compliment d’activitats econòmiques al servei de fins diversos, o 
l’administració de determinats béns de la Generalitat. S’han creat per llei 
i tenen personalitat jurídica pròpia i autonomia econòmica i 
administrativa per a la realització dels seus objectius 

El Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana 
(TRLHPGV) preveu que les entitats autònomes puguen ser de caràcter 
administratiu o de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg. Les 
administratives se sotmeten íntegrament al dret administratiu, mentre 
que les que no tenen aquest caràcter es troben sotmeses, en algunes 
àrees d’actuació, al dret privat, en especial al mercantil. 

El règim jurídic de les entitats autònomes de la Generalitat es troba 
determinat fonamentalment per la normativa que relacionem a 
continuació: 

De caràcter general 

- Llei de la Generalitat 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos 
per l’exercici de 2012 (LPG2012). 

- Llei de la Generalitat 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, 
Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat. 

- Decret Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de Mesures Urgents 
per a la Reducció del Dèficit a la Comunitat Valenciana. 

- Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es crea i 
regula el Registre de Factures de la Generalitat. 

- Acord de 30 de març de 2012, del Consell, pel qual la Comunitat 
Valenciana s’adhereix al mecanisme extraordinari de liquiditat 
previst en l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal 
i Financera. 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda 
Pública de la Generalitat (TRLHPG). 
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Contractació 

- Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

- Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat 
Valenciana. 

- Articles 253 a 260, tots dos inclosos, del Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. Aquests preceptes regulen el 
finançament privat, altres fonts de finançament i l’ordre 
jurisdiccional competent, en relació amb el contracte de concessió 
d’obres públiques. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. Fins que s’aprove el desenvolupament reglamentari de la 
nova llei, seguirà en vigor, sempre que no s’opose als preceptes 
legals. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat 
Valenciana, i es regulen els registres oficials de contractes i de 
contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana. 

- Ordre de 22 de maig de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, per la qual es dicten normes de funcionament i 
comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

Comptabilitat 

- Ordre de 13 de desembre de 2002, de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació, per la qual s’aprova la Instrucció de 
Comptabilitat per la Generalitat. 

- Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, per la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat 
Pública. 
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Endeutament 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 
28 de setembre). 

- Reial Decret Llei 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària. 

Subvencions  

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Subvencions. 

Personal 

- Llei de la Funció Pública Valenciana. 

1.2 Règim econòmic, financer i comptable 

El règim econòmic i financer de les entitats autònomes de la Generalitat 
s’ha d’ajustar al previst en el TRLHPG en matèria pressupostària, 
comptable i de control. 

a) Règim pressupostari 

 Les entitats autònomes de caràcter administratiu estan sotmeses al 
règim pressupostari que amb caràcter general és aplicable a 
l’Administració de la Generalitat, previst en els articles 28 a 48 del 
TRLHPG, mentre que les entitats de caràcter mercantil, industrial, 
financer o anàleg se sotmeten al règim dels articles 49 a 54 d’aquest 
text legal. 

b) Règim comptable 

 Les entitats autònomes estan sotmeses al règim de comptabilitat 
pública, règim que comporta, entre altres obligacions, la de retre 
comptes de les respectives operacions, qualsevol que siga la seua 
naturalesa, a la Sindicatura de Comptes a través de la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG). 

 En matèria comptable s’hi aplica el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat (PGCPG) aprovat mitjançant Ordre de 16 de 
juliol de 2001 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, així 
com la Instrucció de comptabilitat de l’Ordre de 13 de desembre de 
2002 aprovada per aquesta Conselleria. 
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A més de les normes esmentades, s’hi apliquen també en matèria 
comptable les següents: 

- Ordre 9/2012, de 12 de novembre, del conseller d’Hisenda i 
Administració Pública, per la qual es regulen les operacions de 
tancament de l’exercici 2012 en relació amb la comptabilitat de la 
Generalitat. 

- Ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual 
es dicten normes per a l’elaboració del pressupost de la Generalitat 
per l’exercici 2012. 

- Ordre de 22 de març de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, per la qual es regula el procediment de gestió del 
pressupost de la Generalitat Valenciana. 

- Disposicions sobre fons de caixa fixa (detallades en la pàgina web 
institucional). 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i de 
capital. 

c) Règim d’intervenció i de control intern 

 El TRLHPG disposa que l’IGG exercirà el control intern de la gestió 
economicofinancera de la Generalitat mitjançant l’exercici de la 
fiscalització o intervenció prèvia, el control financer permanent i 
l’auditoria pública. 

 La fiscalització o intervenció prèvia afecta els actes realitzats per les 
entitats autònomes de caràcter administratiu, per bé que aquesta 
modalitat podrà substituir-se pel control financer permanent si així 
ho acorda el Consell a proposta de l’IGG. 

 Les actuacions de control financer permanent i d’auditoria pública 
es determinen en els plans anuals que elabora l’IGG, i els seus 
resultats es documenten en informes per a la realització dels quals 
la IGG pot procurar la col·laboració d’empreses privades. Els 
informes d’auditoria pública tenen com a destinataris els de 
l’apartat 2 de l’article 62.bis, sense perjuí que els d’auditoria de 
comptes anuals es remeten a la Sindicatura. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Les entitats autònomes que preveu l’LPG2012 són les següents: 

Entitats administratives: 

- Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVOF), 
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- Institut Valencià d’Estadística (IVE) 

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). 

Entitats de caràcter mercantil, industrial, financer i anàleg: 

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) 

- Institut Cartogràfic Valencià (ICV) 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) 

- Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) 

No figura en la llista anterior, encara que també és una entitat autònoma 
administrativa, l’Agència Valenciana de Salut (AVS), que continua 
integrada pressupostàriament i comptablement en el Compte de 
l’Administració, segons que preveu l’LPG2012, de manera que la seua 
fiscalització s’integra en aquest Compte. 

D’acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix la Llei de creació 
de la Sindicatura, aquesta Institució estableix anualment els ens que 
seran fiscalitzats i els tipus d’auditoria que cal realitzar, que pel que fa a 
l’exercici 2012 es reflecteix en el Programa Anual d’Actuació de 2013 
(PAA2013), aprovat pel Consell de la Sindicatura el 20 de desembre de 
2012. Aquest PAA2013 estableix les següents precisions quant a la 
fiscalització de l’exercici de 2012 de les entitats autònomes: 

a) Fiscalitzacions de regularitat: 

- AVFGA, Abast: procediments de gestió i registre de la tresoreria 
(vegeu l’Informe en la secció II d’aquest volum). 

- SERVOF. Abast: seguiment auditoria anterior (vegeu l’Informe en la 
secció III d’aquest volum). 

b) Control formal de la rendició de comptes: 

 Els objectius i l’abast d’aquesta modalitat de control es determinen 
en la secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, publicat 
en la seu electrònica d’aquesta Institució. Els resultats d’aquest 
control sobre les entitats autònomes, per a les quals no es realitza 
una fiscalització de regularitat, s’inclouen en els següent apartat 4. 

3. COMPTES RETUTS PER LES ENTITATS AUTÒNOMES 

3.1 Composició dels comptes anuals 

Els comptes retuts per les entitats autònomes són documents que 
formen part del Compte General de la Generalitat, que va ser presentat 
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en aquesta Sindicatura el 28 de juny de 2013, a través de la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG), i comprenen els de les set entitats 
detallades en l’apartat anterior. 

Els comptes anuals estan integrats pels següents documents: el balanç, 
el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del 
pressupost i la memòria. 

Tots els comptes retuts per les entitats autònomes s’adjunten 
íntegrament, en format digital, en l’annex I d’aquest Informe, juntament 
amb els informes que l’IGG ha realitzat, amb la col·laboració d’empreses 
privades, sobre les entitats no administratives. 

També són publicats en la pàgina web institucional de l’IGG. 

3.2 Balanços a 31 de desembre de 2012 

En el quadre següent mostrem els balanços individuals a 31 de desembre 
de 2012 segons els comptes anuals retuts per les entitats autònomes. 
Una agregació d’aquests figura en l’última columna. 
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BALANÇOS INDIVIDUALS I AGREGAT DE LES ENTITATS AUTÒNOMES. EXERCICI DE 2012  

 SERVOF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Immobilitzat 102.115.576 909.739 1.152.409 7.715.500 2.919.752 26.115.067 19.412.044 160.340.087 

I. Inversions destinades a l’ús general 21.225 - - 7.345.444 - - - 7.366.669 

II. Immobilitzacions immaterials 2.488.250 64.911 - 364.546 86.859 622.813 165.123 3.792.502 

III. Immobilitzacions materials 99.606.101 844.828 1.152.409 5.510 2.832.892 25.492.254 19.246.921 149.180.915 

C) Actiu circulant 425.143.578 641.764 744.910 96.931.574 1.565.908 6.778.655 17.415.033 549.221.422 

I. Existències  - - - 3.921 112.653 6.556 123.130 

II. Deutors 375.272.807 447.309 233,58 88.955.358 1.248.528 4.057.545 14.155.266 484.137.047 

III.  Inversions financeres temporals - - - - - 601 - 601 

IV. Tresoreria 49.870.771 194.455 744.677 7.976.216 313.459 2.607.856 3.253.211 64.960.644 

Total actiu 527.259.154 1.551.503 1.897.319 104.647.074 4.485.660 32.893.722 36.827.077 709.561.509 

    

A) Fons propis 193.283.485 1.155.139 1.137.011 7.206.984 2.923.673 26.704.867 15.954.504 248.365.663 

 I.   Patrimoni - - - (3.671.143) 1.721.364 31.546.274 11.195.706 40.792.201 

 II.  Reserves - - - - 1.938.295 - - 1.938.295 

 III. Resultats d’exercicis anteriors 164.365.058 860.106 981.179 27.462.691 - (3.155.923) (2.339.428) 188.173.683 

 IV. Resultat de l’exercici 28.918.427 295.033 155.832 (16.584.565) (735.987) (1.685.484) 7.098.227 17.461.483 

C) Creditors a llarg termini  - - - - - - 96.756 96.756 

D) Creditors a curt termini  333.975.669 396.364 760.308 97.440.090 1.561.987 6.188.855 20.775.817 461.099.090 

 I. Creditors pressupostaris 200.830.899 130.237 53.179 84.807.837 76.833 1.056.308 7.047.848 294.003.141 

II. Creditors no pressupostaris  701.762 219.864 395.703 8.175.288 (1.911) 381 13.649.652 23.140.739 

III. Administracions Públiques 1.737.132 41.536 311.027 25.821 1.431.043 1.642.396 57.005 5.245.959 

IV Credit. adm. rec. altres admin. públ. - - - 4.103.791 - - - 4.103.791 

V. D’altres creditors  130.705.876 4.728 399 327.354 56.022 3.489.770 21.311 134.605.460 

Total passiu 527.259.154 1.551.503 1.897.319 104.647.074 4.485.660 32.893.722 36.827.077 709.561.509 

Quadre 1 
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3.3 Comptes del resultat economicopatrimonial de l’exercici de 2012 

En el quadre següent mostrem els comptes del resultat 
economicopatrimonial individual de l’exercici de 2012 segons els 
comptes anuals retuts per les entitats autònomes. Una agregació 
d’aquests figura en l’última columna. 
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COMPTES DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL DE LES ENTITATS AUTÒNOMES. EXERCICI DE 2012 

                                         SERVOF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Ingressos          

1. Vendes i prestacions de serveis  - - - - - - 3.612.737 3.612.737 

3. Altres ingressos de gestió ordinària  11.058.907 121.311 47.544 2.142.585 25.970 385.762 1.215.446 14.997.525 

a) Ingressos tributaris - - - - - - 1.178.022 1.178.022 

b) Reintegraments 10.038.763 22.032 44.644 307.357 11 68.413 10.155 10.491.375 

      c) D’altres ingressos de gestió corrent 1.982 98.402 - 1.819.691 25.959 305.932 27.269 2.279.235 

f) D’altres interessos i ingressos assimilats  1.018.162 878 2.900 15.537 - 11.417 - 1.048.893 

4. Transferències i subvencions 109.563.954 1.800.387 6.962.694 195.360.413 1.341.037 16.212.562 14.616.895 345.857.942 

5. Guanys i ingressos extraordinaris  16.474.652 - - 13.577.172 - - 25.424 30.077.248 

Total ingressos 137.097.513 1.921.699 7.010.238 211.080.169 1.367.006 16.598.324 19.470.503 394.545.452 

B) Despeses          

2. Aprovisionaments - - - - - 2.199.966 1.349.862 3.549.828 

3. D’altres despeses de gestió ordinària  42.541.049 1.626.665 6.847.095 1.403.146 1.977.050 15.788.978 10.434.330 80.618.314 

a) Despeses de personal 35.722.599 1.389.966 6.210.313 778.646 866.372 10.894.944 5.038.617 60.901.457 

c) Dotacions per a amortització d’immobilitzat - - - 393.615 939.674 2.364.137 724.992 4.422.419 

d) Variació de provisions de trànsit - - - 100.354 - - - 100.354 

e) D’altres despeses de gestió corrent  6.794.399 236.700 636.782 130.531 171.004 2.525.118 4.641.035 15.135.569 

f)  Despeses financeres i assimilables  24.051 - - - - 4.779 29.686 58.516 

4. Transferències i subvencions 43.225.472 - 7.311 225.428.810 125.943 259.713 454.392 269.501.641 

5 Pèrdues i despeses extraordinàries 22.412.565 - - 832.777 - 35.151 133.692 23.414.186 

Total despeses 108.179.086 1.626.665 6.854.406 227.664.734 2.102.993 18.283.808 12.372.276 377.083.969 

          

Resultat de l’exercici 28.918.427 295.033 155.832 (16.584.565) (735.987) (1.685.484) 7.098.227 17.461.483 

Quadre 2 
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3.4 Liquidacions dels pressupostos de l’exercici de 2012 

En el següent quadre mostrem les liquidacions dels pressupostos de 
l’exercici de 2012 segons els comptes anuals retuts per les entitats 
autònomes. Una agregació d’aquests figura en l’última columna. 
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  LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS AUTÒNOMES. EXERCICI DE 2012  

Drets reconeguts SERVOF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

III    Taxes i d’altres ingressos 11.034.489 120.434 44.644 1.525.096 26.182 68.413 1.430.969 14.250.227 

IV    Transferències corrents 106.941.787 1.790.832 6.962.694 137.861.971 2.320.013 10.734.280 17.018.961 283.630.538 

V      Ingressos patrimonials 24.419 878 2.900 15.537 - 317.350 21.507 382.590 

VII   Transferències de capital 2.622.167 9.555 - 59.578.944 400.000 6.979.840 250.500 69.841.006 

Total 120.622.861 1.921.699 7.010.238 198.981.548 2.746.195 18.099.883 18.721.937 368.104.360 

                

Obligacions  reconegudes SERVOF IVE INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

I      Despeses de personal 35.722.599 1.389.966 6.210.313 778.646 866.372 7.986.742 5.038.617 57.993.256 

II     Despeses de funcionament 6.683.867 214.109 621.385 842.878 171.216 1.840.892 2.119.699 12.494.045 

III    Despeses financeres  64.095 - - - - 4.779 29.682 98.556 

IV    Transferències corrents 43.196.416 - 7.311 154.188.351 125.943 259.713 444.392 198.222.126 

VI    Inversions reals 2.912.737 9.555 171.229 5.109.355 178.633 6.506.197 1.902.617 16.790.322 

VII   Transferències de capital 29.056 - - 71.240.459 - - 540.997 71.810.512 

Total 88.608.770 1.613.629 7.010.238 232.159.689 1.342.164 16.598.323 10.076.004 357.408.817 

          

1. (+) Operacions no financeres 32.014.090 308.069 - (33.178.140) 1.404.031 1.197.678 8.645.933 10.391.661 

2. (+) Operacions amb actius financers  - - - - - - - - 

3. (+) Operacions comercials - - - - - 303.882 (604.975) (301.093) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 32.014.090 308.069 - (33.178.140) 1.404.031 1.501.560 8.040.958 10.090.568 

4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG  - - - - - - - - 

5. (-)  Desviacions de finançament positives de l’exercici  46.853.624 - - 11.067.054 - - - 57.920.678 

6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici 14.863.953 - - 47.346.390 - - 2.118.704 64.329.046 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 24.419 308.069 - 3.101.195 1.404.031 1.501.560 10.159.662 16.498.936 

Quadre 3 
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3.5 Transferències i subvencions de la Generalitat 

En el següent quadre mostrem els crèdits autoritzats, les obligacions 
reconegudes i els pagaments realitzats per subvencions corrents i de 
capital a cada entitat autònoma, segons les dades obtingudes de la 
liquidació del pressupost de despeses del Compte de l’Administració de 
la Generalitat. 

2012 SERVOF IVE INVASSAT AVFGA 

Transferències corrents   

Crèdits autoritzats  20.282.465 1.912.144 12.002.415 7.480.768 

Obligacions reconegudes 20.282.465 1.912.144 12.002.415 7.480.768 

Pagaments realitzats 14.518.907 1.432.409 6.332.928 304.506 

Transferències de capital   

Crèdits autoritzats  51.951.698 9.555 225.460 17.236.224 

Obligacions reconegudes 51.951.698 9.555 225.460 17.236.224 

  Pagaments realitzats - 9.555 - - 

 
2012 ICV IVIA IVAJ Total  

Transferències corrents   

Crèdits autoritzats  2.320.013 10.000 17.018.961 61.026.766 

Obligacions reconegudes 2.320.013 10.000 17.018.961 61.026.766 

Pagaments realitzats 1.384.262 - 11.104.935 35.077.947 

 Transferències de capital   

Crèdits autoritzats  400.000 14.183.852 250.500 84.257.288 

Obligacions reconegudes 400.000 14.183.852 250.500 84.257.288 

Pagaments realitzats 100.000 10.457.978 - 10.567.533 

Quadre 4 

El 2012, els crèdits autoritzats per a transferències corrents han pujat a 
61.026.766 euros, que s’han reconegut totalment al tancament de 
l’exercici, és a dir, que el grau d’execució ha sigut del 100%. Els 
pagaments han sumat 35.077.947 euros, el que representa un grau de 
compliment del 57,5%. 

Pel que fa a les transferències de capital, els crèdits autoritzats han pujat 
a 84.257.288 euros, que s’han reconegut totalment al tancament de 
l’exercici, és a dir, que el grau d’execució ha sigut del 100%. Els 
pagaments han sumat 10.567.533 euros, el que representa un grau de 
compliment del 12,5%. 

Com en exercicis anteriors, l’entitat destinatària principal ha sigut, en 
tots dos conceptes, el SERVOF. 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Entitats sotmeses a control formal 

Les entitats autònomes sotmeses al nivell de control formal de la 
rendició de comptes de l’exercici de 2012 són les següents: 

- IVIE. Entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita a la 
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, l’IVE va ser 
creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1997, de 26 de 
desembre, i té com a funció bàsica impulsar, organitzar i dirigir 
l’activitat estadística d’interès per a la Generalitat. Per disposició  de 
la Llei 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
per a l’exercici 2013, se suprimeix l’IVE i les seues competències i 
funcions s’atribueixen a la conselleria competent en matèria 
d’estadística. 

- INVASSAT. Entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita a 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, l’INVASSAT va ser creat 
per la Llei de la Generalitat 2/2004, de 28 de maig, i tenia per 
finalitat promoure la seguretat i la salut en el treball en el conjunt 
de la societat valenciana. 

- ICV. Entitat autònoma de caràcter mercantil adscrita a la 
Conselleria de Justícia i Benestar Social, l’ICV va ser creat per la Llei 
de la Generalitat Valenciana 9/1997, de 9 de desembre, i el seu 
objecte és impulsar, coordinar i, si és el cas, fomentar les tasques de 
desenvolupament cartogràfic i de qualsevol altra tecnologia 
geogràfica en l’àmbit de les competències de la Generalitat. 

- IVIA. Entitat autònoma de caràcter mercantil, industrial, financer o 
anàleg adscrita a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua, l’IVIA va ser creat per la Llei de la Generalitat 
Valenciana 4/1991, de 13 de març, i el seu objectiu fonamental és 
impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic 
en el sector agroalimentari valencià. 

- IVAJ. Entitat autònoma de caràcter mercantil adscrita a la 
Conselleria de Benestar Social, l’IVAJ té assignada la política de 
joventut en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

4.2 Treball realitzat en el control formal 

D’acord amb la secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, la 
fiscalització sobre les entitats incloses en el control formal ha consistit a 
comprovar que els seus comptes anuals de l’exercici de 2012: 

a) S’inclouen dins dels Compte General de la Generalitat presentat per 
l’IGG a la Sindicatura. 
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b) Han sigut formulats i aprovats pels òrgans competents de cada 
entitat, dins dels terminis establits. 

c) Estan formats pels documents prevists pel PGCPG, i que s’han datat, 
signat i diligenciat adequadament. 

En addició a això, el treball realitzat ha comprés també l’anàlisi dels 
informes de l’IGG i de les excepcions, en cas que n’hi haja hagut. 

Pel que fa al seguiment d’incidències de l’Informe de 2011 (apartat 8 del 
PAA2013), no ha resultat aplicable a aquestes entitats, ja que també van 
ser sotmeses a control formal en any en qüestió, en què no es van posar 
de manifest incidències significatives. 

4.3 Conclusions generals 

Com a resultat del control formal efectuat sobre els comptes anuals 
retuts per les entitats autònomes IVE, INVASSAT, ICV, IVIA i IVAJ, no 
s’han posat de manifest incidències significatives, llevat de la següent: 

- No consta evidència sobre la formulació i aprovació dels comptes 
anuals pels òrgans competents de les següents entitats: ICV, IVIA i 
IVAJ. 

Els informes de l’IGG sobre les tres entitats no administratives, ICV, IVIA 
i IVAJ contenen opinions amb excepcions, el text íntegre de les quals es 
pot consultar en l’annex I d’aquest Informe. 

5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en els projectes d’informes de fiscalització, s’han 
comentat amb els gestors en la fase d’execució del treball de camp, 
abans de formular l'esborrany de l'Informe. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com dels respectius acords 
del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes en què tingué 
coneixement dels esborranys dels informes individuals de fiscalització 
corresponents a l’any 2012, els dits esborranys han sigut enviats als 
comptedants perquè, en els terminis concedits, hi formularen 
al·legacions. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1) Les entitats fiscalitzades han formulat, si era el cas, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l'Informe. 
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2) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut dels 
informes individuals. 

4) El text de les al·legacions formulades, així com els informes 
motivats que sobre aquestes s’han emés, els quals han servit 
d’antecedent per a la seua estimació o desestimació per part 
d’aquesta Sindicatura, s’incorporen com l’annex II. 



 

 

 

 

 

 

AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT 
I GARANTIA AGRÀRIA 
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1. OBJECTIUS DE LA FISCALITZACIÓ 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 
conformement al que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 
2013, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte la revisió i avaluació 
de determinats aspectes del sistema de gestió i control intern dels 
“Procediments de gestió” i “Registre de la tresoreria” de l’Agència 
Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) de l’exercici de 2012. 
En els diferents apartats d’aquest Informe indiquem aquelles situacions 
que haurien d’atendre i millorar els òrgans responsables de l’Entitat. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’AVFGA els componen el balanç a 31 de desembre 
de 2012, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de la 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat 
en aquesta data i s’hi adjunten íntegrament, juntament amb l’informe 
d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes el director de 
l’AVFGA els va formular el 30 de març de 2013 i la Intervenció General de 
la Generalitat (IGG) els va retre a aquesta Sindicatura de Comptes el 28 de 
juny de 2013, juntament amb l’informe d’auditoria. 

Aquest informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes 
anuals que, atés el que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana, realitza la Intervenció General de la Generalitat 
amb la col·laboració d’una firma d’auditoria contractada per la 
Generalitat. En aquest informe s’emet una opinió amb vuit reserves, de 
les quals una correspon a limitacions a l’abast i les altres set, a 
incompliments de principis i criteris comptables. 

Les limitacions a l’abast es refereixen als saldos dels epígrafs “Altres 
creditors i d’altres deutors”, ja que no s’han aclarit les compensacions 
realitzades entre saldos deutors i creditors del compte 579 existent en 
ambdós epígrafs i l’auditor no ha pogut obtenir el detall i composició dels 
saldos existents. 

Els incompliments de principis comptables són per inadequada 
comptabilització d’ingressos, inadequada presentació del balanç de 
determinades infraestructures i errors i omissió d’informació rellevant 
en la memòria. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit bàsicament en: 
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- Revisar els comptes anuals de l’exercici 2012, verificant que la seua 
composició i terminis d’aprovació siguen conformes amb el que 
disposa la normativa aplicable. 

- Comprovar que aquests comptes s’han retut a la Sindicatura de 
Comptes en el termini legalment establit. 

- Analitzar l’informe d’auditoria externa. 

- Revisar la situació de la tresoreria. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents conformement als Principis i normes d’auditoria del 
sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics 
de Control Extern de l’Estat Espanyol, i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura incloses en el Manual 
de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

2.2 Revisió dels sistemes d’informació i de control intern 

Conformement a l’objectiu assenyalat en l’apartat 1, l’abast de la present 
fiscalització ha inclòs l’anàlisi dels procediments de gestió i registre de la 
tresoreria i dels sistemes d’informació que els suporten, tant de manuals 
com les aplicacions i sistemes informàtics i l’eficàcia dels controls 
interns existents. 

L’AVFGA utilitza una aplicació de desenvolupament propi, denominada 
CPR, per a la gestió financera que té interfícies per a l’intercanvi 
d’informació amb altres aplicacions de gestió que no han estat objecte 
d’anàlisi. 

En aquest gràfic mostrem la descripció gràfica simplificada de l’entorn 
tecnològic del procés analitzat: 

 



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2012 

26 

 

El disseny, implantació i bon funcionalment dels controls interns en els 
processos de gestió i en els sistemes d’informació és una responsabilitat 
que correspon als òrgans de direcció de l’Agència. 

Les deficiències de control intern i recomanacions que apleguen els 
apartats següents han estat comunicades íntegrament i en detall als 
interlocutors dels departaments amb la Sindicatura. 

Considerant les limitacions inherents a qualsevol sistema de control 
intern i, en concret, dels controls implantats en l’Agència, podrien existir 
fets motivats per errors o irregularitats que no hagen estat detectats en 
la revisió efectuada. 

El treball l’ha dut a terme personal especialitzat de la Sindicatura de 
Comptes. 

Cal destacar que la col·laboració dels responsables i del personal dels 
departaments implicats en la gestió de TI i en la gestió de l’Agència ha 
estat en tot moment completa, cosa que ha facilitat la bona marxa dels 
treballs d’auditoria dels sistemes d’informació. 

Hem constatat l’esforç realitzat pels responsables actuals de l’AVFGA per 
a regularitzar incidències provinents d’exercicis anteriors i implantar 
millores en els controls sobre la gestió. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.1, s’han posat de manifest els fets o circumstàncies assenyalats en els 

Procés de gestió

Aplicació informàtica

Gestor Base de Dades

Sistema operatiu

S.O. Xarxa

Infraestructura física

Comptabilització i gestió 
tresoreria

CPR

Oracle 9.2

Solaris 10

Windows Server  2003

CPD, xarxes i 
comunicacions
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paràgrafs següents, que afecten de manera significativa l’adequació dels 
comptes anuals als principis comptables aplicables i a la seua adequada 
presentació: 

a) En l’exercici de 2011 l’AVFGA havia reflectit un saldo creditor a 31 
de desembre de 2011 en el compte d’“Operacions no 
pressupostàries. Partides pendents d’aplicació. Ingressos”, 
corresponent al compte 579 “Formalització” de 7.246.282 euros. 

En 2012 l’Agència ha realitzat un important esforç per analitzar, 
depurar i comptabilitzar degudament ingressos d’exercicis 
anteriors pendents d’aplicació que afectaven aquest compte. Com a 
resultat d’aquestes regularitzacions i d’altres moviments 
esdevinguts en l’exercici, aquest compte presentava en finalitzar 
2012 un saldo deutor d’1.185.467 euros que, tal com s’indica en la 
memòria (com a nota aclaridora 4) es troba encara pendent de 
regularitzar. 

Els moviments que han generat la diferència indicada podrien tenir 
incidència en les partides pendents de conciliar que es comenten 
en l’apartat següent. 

b) La revisió realitzada ha posat de manifest l’existència de partides 
conciliadores en un compte bancari de l’AVFGA que no estan 
justificades. La majoria d’aquestes partides procedeixen d’exercicis 
anteriors, fins a 2008, que s’arrosseguen uns quants anys sense 
aclarir. 

Els actuals gestors de l’AFVGA, com en l’apartat anterior, han 
realitzat un esforç important per aclarir totes les diferències amb 
origen en anys anteriors existents en les conciliacions bancàries, 
que actualment es realitzen setmanalment. Això no obstant en la 
data de finalització de la fiscalització (octubre de 2013) estan 
pendents de justificar moviments d’anys anteriors. 

La confirmació o esmena per l’Agència de les insuficiències en la 
justificació i en el control d’aquelles serà comunicada a aquesta 
Sindicatura per tal que en faça el seguiment, comprovació i 
qualificació. 

3.2 Revisió dels sistemes d’informació i de control intern 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, 
cal concloure que el nivell de control existent en els sistemes 
d’informació i els procediments de gestió i registre de la tresoreria 
aporta, actualment, un nivell de confiança raonable per garantir-ne una 
correcta execució, la comptabilització adequada de les operacions 
realitzades i la validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i 
disponibilitat de la informació. 
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En el moment de realitzar el treball de camp s’havia produït ja la 
centralització i coordinació dels sistemes informàtics de l’Entitat 
(prèviament dependent de la Conselleria d’Agricultura i de proveïdors 
externs) en la Direcció General de Tecnologies de la Informació. Aquesta 
mateixa circumstància, però, havia provocat l’endarreriment en la 
prevista adquisició d’una nova aplicació de gestió comptable que la 
direcció de l’AVFGA considera necessària per millorar la gestió financera. 

Encara que la conclusió general sobre el nivell de control en l’actualitat 
és positiva, durant la realització del treball s’ha identificat un conjunt de 
debilitats materials i deficiències significatives1 de control que es 
detallen en els apartats següents i les recomanacions que se’n deriven, la 
implantació de les quals contribuiria a incrementar l’ambient de control i 
a reduir la probabilitat i el risc que hi haja incorreccions significatives per 
errors o irregularitats en els comptes anuals. 

El quadre següent mostra el grau de compliment de la sèrie de controls 
que hem analitzat en la present auditoria: 

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 
No efectius 

Controls generals TI 6 1 0 7

Procés de gestió de tresoreria 18 3 4 25

Total controls avaluats 
24 4 4 32

75,0% 12,5% 12,5% 100,0%

Quadre 1  

                                                 
1 Vegeu definicions en l’annex I. 
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Gràfic 1 

La interpretació d’aquestes dades sobre el nivell de control intern 
existent en l’Entitat, i l’eficàcia global del sistema de control intern s’ha 
d’efectuar de manera conjunta amb la resta de conclusions i 
observacions contingudes en els apartats següents. 

4.  INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària és una entitat 
autònoma de caràcter mercantil de la Generalitat, de les que preveu 
l’article 5.1 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana, adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Pesca, Alimentació i 
Aigua. L’AVFGA té personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i 
tresoreria propis, i també autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i 
d’obrar. 

L’Agència es va crear en virtut del que disposa l’article 77 de la Llei 
14/2005, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i 
Administrativa, i d’Organització de la Generalitat. El seu Estatut fou 
aprovat mitjançant el Decret 123/2006, de 8 de setembre, del Consell de 
la Generalitat, i el seu Reglament Orgànic i Funcional, mitjançant el 
Decret 121/2007; tots dos foren modificats pel Decret 118/2008, de l’1 
d’agost del Consell. Posteriorment, el Decret 123/2006 fou modificat pel 
Decret 34/2010, de 12 de febrer, del Consell. 

D’acord amb la seua llei de creació, els fins de l’Agència consisteixen a 
executar les polítiques de foment agrari que establesca la conselleria 
competent en matèria d’agricultura i ramaderia, i especialment la 

Efectius
24

Parcialment 
efectius

4

No efectius
4
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tramitació àgil, eficaç i eficient de les línies d’ajudes establides en el 
marc d’aqueixes polítiques. 

El Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, designa l’AVFGA com a 
organisme pagador de les ajudes del Fons Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADR). 

D’acord amb això, les funcions previstes de l’AVFGA són l’execució de les 
mesures d’intervenció i regulació dels mercats de productes agraris a la 
Comunitat Valenciana i les altres funcions derivades de la seua condició 
d’organisme pagador de les ajudes europees en què la Generalitat tinga 
competència de gestió, resolució i pagament. Així mateix, li correspon la 
programació, anàlisi i seguiment dels fons agraris de la Unió Europea, 
com també la gestió de totes aquelles mesures de foment agrari que 
s’estimen necessàries per a complir els seus fins. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

La major part de les funcions i activitats que l’Agència ha dut a terme 
durant l’exercici, tal com informa la seua memòria, són resultat de la 
seua condició d’organisme pagador. La gestió i comptabilitat derivades 
de la seua activitat com a tal organisme queda subjecta a les normes 
europees aplicables. 

Per a executar les funcions esmentades, l’AVFGA té subscrits acords de 
delegació amb les direccions generals de les conselleries de Presidència, 
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient. Les delegacions acordades abracen les funcions següents: 
autoritzar pagaments; controlar la realitat dels fets que hi serveixen de 
base, d’acord amb la normativa europea; iniciar, instruir i resoldre 
pagaments indeguts i també recaptar-ne en període voluntari. 

5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS ESTATS 
COMPTABLES 

5.1  Aspectes generals 

En l’anàlisi efectuada sobre la informació comptable generada per 
l’aplicació informàtica que utilitza l’AVFGA s’han posat de manifest 
millores respecte a l’exercici anterior, de manera que hem pogut verificar 
que els estats financers, balanç, compte del resultat econòmic 
patrimonial i liquidació del pressupost de 2012 aprovats per l’AVFGA es 
corresponen amb la informació que contenen les bases de dades 
generades per l’aplicació comptable, amb la peculiaritat que els saldos 
dels comptes de creditors pressupostaris i altres deutors del balanç de 
situació s’obtenen de comptes comptables diferents als indicats en el Pla 
General de Comptabilitat Pública, a causa de la mateixa operativa 
comptable de l’AVFGA. 
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Hem realitzat proves de tractament massiu de dades per verificar que els 
estats financers retuts per l’AVFGA en 2012 es desprenen de la 
informació que contenen els sistemes d’informació utilitzats per a la 
gestió financera. Els resultats de les proves han estat, en general, 
satisfactoris. 

5.2 Balanç i compte del resultat econòmic patrimonial 

Tot seguit mostrem el balanç a 31 de desembre de 2012, juntament amb 
les xifres de l’exercici anterior: 
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ACTIU 31/12/2012 31/12/2011 Variació 

A) IMMOBILITZAT 7.715.500 6.670.904 15,7%

I. Inversions destinades a l’ús general 7.345.444 6.061.380 21,2%

   2. Infraestr. i béns d’ús general 7.345.444 6.061.380 21,2%

II. Immobilitzacions immaterials 364.546 602.912 (39,5%)

   3. Aplicacions informàtiques 1.570.054 1.415.906 10,9%

   6. Amortitzacions (1.205.508) (812.994) (48,3%)

III. Immobilitzacions materials 5.510 6.612 (16,7%)

   3. Utillatge i mobiliari 11.020 11.020 0,0%

   5. Amortitzacions (5.510) (4.408) (25,0%)

C) ACTIU CIRCULANT 96.931.574 72.843.081 33,1%

II. Deutors 88.955.358 68.065.470 30,7%

   1. Deutors pressupostaris 85.254.755 66.401.457 28,4%

   2. Deutors no pressupostaris 837.585 - -
   3. Deutors per adm. de recursos per compte 

d’altres ens públics 4.090.326 4.553.197 (10,2%)

   5. D’altres deutors 1.185.467 1 -

   6. Provisions (2.412.775) (2.889.185) 16,5%

IV. TRESORERIA 7.976.216 4.777.611 66,9%

Total actiu 104.647.074 79.513.985 31,6%

 

PATRIMONI NET I PASSIU  31/12/2012 31/12/2011 Variació 

A) FONS PROPIS 7.206.984 27.462.691 (73,8%)

I. Patrimoni (3.671.143) - -

III. Resultats d’exercicis anteriors 27.462.691 653.056 4105,3%

IV. Resultats de l’exercici (16.584.565) 26.809.635 (161,9%)

D) CREDITORS A CURT TERMINI 97.440.090 52.051.293 87,2%

III. Creditors 97.440.090 52.051.293 87,2%

   1. Creditors pressupostaris  84.807.837 33.844.677 150,6%

   2. Creditors no pressupostaris 8.175.288 1.369.308 497,0%

   3. Creditors per adm. recursos  4.103.791 4.566.490 (10,1%)

   4. Administracions públiques 25.821 39.424 (34,5%)

   5. D’altres creditors  318.146 12.221.689 (97,4%)

   6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini  9.208 9.705 (5,1%)

Total passiu 104.647.074 79.513.984 31,6%

Quadre 2 

El saldo de tresoreria en el balanç de situació és de 7.976.216 euros. Els 
procediments de control sobre la tresoreria de l’AVFGA inclouen la 
realització de conciliacions mensuals dels saldos bancaris i setmanals 
sobre els saldos de fons europeus. 
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La revisió que hem realitzat de les conciliacions a 31 de desembre de 
2012 ha posat de manifest les incidències que, per la seua importància, 
es detallen en l’apartat 3, “Conclusions generals”. 

En el quadre següent mostrem el compte del resultat econòmic 
patrimonial comparat amb el de l’exercici anterior, en euros. 

DESPESES 2012 2011 INGRESSOS 2012 2011 
A) DESPESES 227.664.734 266.892.431 B)  INGRESSOS 211.080.169 293.702.067

1.  Despeses de funcionament i serveis i 
prestacions socials  1.403.146 5.378.164 1. D’altres ingressos de gestió ordinària 2.142.585 3.341.275

   a)  Despeses de personal 778.646 952.408    b) Reintegraments 307.357 306.931

     a.1) Sous i salaris  627.845 782.430    d) D’altres ingressos de gestió 1.819.691 2.952.680

     a.2) Càrregues socials 150.802 169.978    g) D’altres interessos i ingressos  15.537 81.664

   c)  Dotació per amortització 
immobilitzat 

393.615 355.078 2. Transferències i subvencions 195.360.413 258.437.431

   d)  Var. provisions de tràfic 100.354 626.182    b) Subvencions corrents 135.874.818 166.907.149

   e)  D’altres despeses gestió corrent  130.531 3.444.496    d) Subvencions de capital 59.485.595 91.530.282

2. Transferències i i  subvencions 225.428.810 261.514.267 3. Guanys i ingressos extraordinaris  13.577.172 31.923.361

   a)  Transf. i subv. corrents 154.188.351 168.722.921    d) Ing. i beneficis d’altres exercicis  13.577.172 31.923.361

   b)  Transf. i subv. capital 71.240.459 92.791.346     

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 832.777,40 0   

   d)  Despeses i pèrdues d’altres exercicis  832.777,40 0       

ESTALVI  26.809.636 DESESTALVI 16.584.565 -

Quadre 3 

5.3 Liquidació del pressupost 

En el següent quadre mostrem la liquidació del pressupost d’ingressos i 
despeses de l’AVFGA corresponent a l’exercici 2012, en euros.  
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Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificació 
pressupost 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pts. 
cobrament 

3. Taxes i altres ingressos  0          300.000  300.000 1.525.096 1.424.482 100.615

4. Transferències corrents 100.772.660     72.716.129  173.488.789 137.861.971 128.958.973 8.902.998

5. Ingressos patrimonials 0                     -  0 15.537 15.410 127

7. Transferències de capital 82.351.430     25.420.215  107.771.645 59.578.944 42.342.720 17.236.224

Total 183.124.090 98.436.344 281.560.434 198.981.548 172.741.585 26.239.963

              

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificació 
pressupost 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pts. pagament

1. Despeses de personal 1.043.040 0 1.043.040 778.646 766.213 12.433
2. Despeses de 
funcionament 

281.200 600.000 881.200 842.878 720.585 122.292

3. Despeses financeres 0 0 0 0 0 0

4. Transferències corrents 99.448.420 72.416.129 171.864.549 154.188.351 128.324.204 25.864.147

6. Inversions reals 5.166.460 659.526 5.825.986 5.109.355 115.954 4.993.400

7. Transferències de capital 77.184.970 24.760.689 101.945.659 71.240.459 40.843.332 30.397.127

Total 183.124.090 98.436.344 281.560.434 232.159.689 170.770.288 61.389.400

Resultat pressupostari de l’exercici -33.178.140 

Quadre 4 

En l’exercici 2012 l’AVFGA ha imputat al pressupost de manera adequada 
les subvencions reconegudes en els pressuposts de la Generalitat 
d’aquest exercici. 

6. REVISIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERN 

L’objectiu de la fiscalització realitzada ha inclòs avaluar l’eficàcia dels 
sistemes d’informació i de control intern mitjançant els quals es gestiona 
la tresoreria de l’AVFGA. 

D’acord amb això hem revisat l’eficàcia dels controls generals dels 
sistemes d’informació i dels controls implantats en les aplicacions 
informàtiques utilitzades per donar suport al procés de gestió de la 
tresoreria, com també el procés de generació dels apunts comptables 
relacionats amb aquesta gestió que es traslladen a la informació 
financera i pressupostària. 

En l’annex I es descriu succintament la metodologia de treball que ha 
seguit l’auditoria de l’eficàcia dels sistemes d’informació i de control 
intern recollida en el present Informe. 

6.1  Controls Generals de Tecnologies de la Informació (CGTI) 

Els controls generals són les polítiques i procediments que s’apliquen a 
la totalitat o a gran part dels sistemes d’informació d’una entitat, 
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incloent-hi la infraestructura tecnològica, i que ajuden a assegurar-ne el 
funcionament correcte. 

La nostra revisió s’ha centrat en les àrees de “Gestió de canvis en 
aplicacions”, “Accés a dades i programes” i “Continuïtat de l’activitat”, tal 
com són definides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. La revisió d’aquestes s’ha limitat al subconjunt de controls que 
s’han considerat més rellevants d’acord amb l’objectiu i abast de la 
present auditoria, és a dir, dels relacionats amb la gestió de la tresoreria. 

L’Agència se sotmet anualment a revisions sobre el seu sistema de gestió 
de la seguretat de la informació. 

La següent taula i gràfic mostren el grau de compliment dels set controls 
generals que s’han revisat en l’auditoria. 

Àrea 

Eficàcia dels controls  
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 
No efectius 

Gestió de canvis 2 0 0 2

Controls d’accés lògics 2 1 0 3

Continuïtat de l’activitat 2 0 0 2

Total controls avaluats 
6 1 0 7

85,7% 14,3% 0,0% 100,0%

Quadre 5 – Eficàcia dels CGTI 
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Gràfic 2 – Eficàcia dels CGTI 

Les principals deficiències de control intern que hem identificat arran de 
la revisió efectuada i les recomanacions que se’n deriven i que en cas 
d’implantar-s’hi contribuirien a incrementar l’ambient de control i a 
reduir la probabilitat i el risc d’incidències de control són: 

Accés a dades i programes 

1. L’AVFGA té un procediment per a la revisió dels usuaris autoritzats 
en els sistemes d’informació. Tanmateix en l’aplicació CPR, el 
procediment no es pot aplicar degut a restriccions de la mateixa 
aplicació. 

Aquesta circumstància representa un risc mitjà de l’existència 
d’usuaris amb capacitats en l’aplicació que no s’ajusten a les 
tasques que tenen assignades o obsolets que no siguen detectats, 
de manera que es podrien produir accessos no autoritzats. 

Recomanem realitzar els canvis oportuns per a garantir l’efectivitat 
dels controls sobre els accessos d’usuaris a l’aplicació CPR. 

6.2 Controls en el procés de gestió de la tresoreria 

Els controls incorporats en les aplicacions informàtiques de gestió tenen 
per finalitat assegurar la integritat, exactitud i validesa de les 
transaccions i dades durant tot el processament (manual o automatitzat) 
de les operacions de gestió de la tresoreria. El seu propòsit és establir 
procediments de control específics a fi d’assegurar raonablement que 
totes les transaccions són autoritzades i registrades, i que són 
processades de manera completa, adequada i oportuna. 
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Hem analitzat el disseny del procés de gestió de la tresoreria i la 
configuració de les aplicacions que li donen suport, a fi d’identificar els 
riscs existents i els controls implantats per mitigar-los i de comprovar si 
funcionen adequadament. 

La següent taula i el gràfic mostren el grau de compliment dels 25 
controls interns del procés de gestió de tresoreria que han estat 
identificats i analitzats en el present treball. 

Controls del procés de gestió de 
la tresoreria 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 
No efectius 

Total controls avaluats 
18 3 4 25

72,0% 12,0% 16,0% 100,0%

Quadre 6 
 

 
Gràfic 3 

Les principals deficiències de control intern de gestió de la tresoreria i en 
les aplicacions informàtiques que s’han identificat en la revisió 
efectuada són les següents. 

1.  L’Agència no disposa de Servei d’Intervenció, de manera que la 
responsabilitat que “la comptabilitat siga precisa, completa i 
realitzada en temps” correspon al Servei d’Auditoria interna, segons 
la seua norma de creació. No consta que en 2012 s’haja revisat si ha 
estat adequada la comptabilització dels documents comptables ni 

Efectius
18

Parcialment 
efectius

3

No efectius
4
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la conformitat dels pagaments. Encara que en el Pla d’Auditories 
2012-2013 s’ha previst una auditoria de “Comptabilitat i pagaments 
de l’organisme pagador”, després de la realitzada en 2010, aquestes 
contemplen únicament els controls que exigeix las normativa 
europea per a les ajudes FEAGA i FEADER i no sobre la 
comptabilització adequada dels documents comptables ni la 
conformitat dels pagaments. 

L’absència d’aquest control implica un risc alt que, en el cas que les 
despeses comptabilitzades no complisquen amb els requisits legals 
de tramitació o que es produïsquen pagaments indeguts, aquests 
fets no siguen detectats. 

Recomanem que el Pla d’Auditories establisca auditories anuals que 
garantisquen la comptabilitat adequada de les despeses i 
obligacions reconegudes de tota l’activitat i que aquests es porten a 
terme. 

2. El Servei Econòmic i Financer té, entre altres funcions, la de 
comptabilitat i pagaments de tots els fets de caràcter econòmic. En 
aquest servei hi ha persones que posseeixen, simultàniament, 
permisos per comptabilitzar i aprovar els pagaments en l’aplicació 
informàtica. Aquest fet, a més, incompleix el que estableix l’annex I 
del Reglament CE 885-2006, com a criteri d’autorització de 
l’organisme pagador. 

Hi ha un risc alt de no detectar pagaments indeguts o no autoritzats 
si aquests es produïren. 

Recomanem establir els mecanismes necessaris que asseguren una 
segregació adequada de funcions i que garantisquen la supervisió 
adequada de les accions. Si la dotació de personal no ho permetera 
s’hauran d’establir controls alternatius, revisions periòdiques, 
mostreig, etc. 

3.  Hem observat deficiències en la restricció d’accés a determinades 
carpetes que contenen dades de gestió financera rellevants de 
l’AVFGA. 

Hi ha un risc mitjà que es produïsquen accessos no autoritzats a la 
dita informació. 

Recomanem establir i formalitzar un procediment que limite l’accés 
a la informació rellevant de l’AVFGA de forma que només puguen 
accedir a aquestes dades les persones que ho necessiten per a les 
seues funcions i que impedisca modificacions no autoritzades. 

D’acord amb la informació facilitada posteriorment, l’AVFGA ha 
millorat els controls d’accés a aquesta informació. 
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4.  Entre els procediments establits en l’Agència no es preveu la 
conciliació de les propostes de pagament amb la quantitat 
finalment pagada pel que fa a tercers i comptes bancaris 
destinataris. 

Hi ha un risc mitjà que, en el cas que els pagaments realitzats no es 
corresponguen amb els comptabilitzats i/o amb els aprovats, 
aquesta circumstància no siga detectada. 

Es recomana establir mecanismes de verificació dels pagaments a 
remetre a les entitats financeres i/o verificacions periòdiques sobre 
els pagaments individualitzats realitzats. 

5.  L’Agència porta a terme procediments de gestió de fons que no 
aplega el Manual de procediments, mitjançant els quals es garanteix 
que, per a les ajudes cofinançades, en sol·licitar els fons de la Unió 
Europea ja es disposen dels fons de la Generalitat i del Ministeri. 

Aquest procediment, però, no es troba aprovat. Hi ha un risc mitjà 
que se sol·liciten fons al FEGA (els quals s’han de transferir en un 
termini màxim de cinc dies) i que no es puga transferir la part 
corresponent al finançament de la Generalitat o del Ministeri. 

En addició a això, hi ha un risc mitjà que endarreriments en 
l’aportació dels fons de la part de subvencions finançades per la 
Generalitat i/o per l’Estat puguen provocar pèrdues o 
reintegraments de fons europeus. 

Recomanem formalitzar i aprovar el procediment que garantisca 
que abans de la sol·licitud dels fons europeus, disposen dels fons 
autonòmics i estatals. Per a evitar retards en les aportacions 
financeres haurien de formalitzar-se els corresponents acords entre 
les administracions. 

6. La recaptació de deutes de l’AVFGA mitjançant procediment 
executiu la realitza l’AEAT a través de la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques (CHAP). La CHAP no facilita a l’Agència 
ni la informació sobre la recaptació en executiva ni els fons 
recaptats en els terminis requerits per a una gestió adequada. 

Hi ha un risc mitjà que aquesta circumstància impedisca un control 
adequat dels fons recaptats en executiva. 

Recomanem establir un conveni amb la CHAP que permeta 
actualitzar periòdicament la informació de deutors i preveja el 
règim de traspàs dels fons recaptats en executiva. 
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En el gràfic següent mostrem la classificació de les recomanacions 
segons els criteris combinats de risc potencial que s’ha de mitigar i el 
cost d’implantar-les. 

 

 
Gràfic 4 

7. SEGUIMENT DE LES RECOMANCIONS 

L’AVFGA, mitjançant escrit a la Sindicatura de Comptes d’11 de juny de 
2013, ha traslladat les mesures adoptades a fi d’atendre les 
recomanacions assenyalades en l’Informe de l’exercici de 2011. 

D’acord amb la informació rebuda, s’han abordat dues de les 
recomanacions realitzades, mentre que les altres tres es troben pendents 
d’implantació per a exercicis futurs. 

a) En l’avantprojecte de pressupostos per a 2014 s’ha resolt la següent 
incidència posada de manifest en l’Informe de l’exercici anterior. 

a.1) Per tal d’elaborar adequadament els pressupostos de l’Entitat, 
recomanem que incloguen en les seues previsions inicials els 
ingressos financers estimats derivats dels seus comptes 
bancaris, tenint en compte les retribucions pactades i la 
importància dels saldos mitjans dipositats. 

b) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions 
proposades en informes d’exercicis anterior: 
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b.1) En l’elaboració del seu pressupost de despeses, l’Entitat ha de 
desagregar, tant quant al pressupost inicial com al definitiu, 
els seus recursos i els seus crèdits als nivells pressupostaris 
que la normativa pressupostària estableix. 

b.2) L’Agència hauria d’adoptar les mesures necessàries per 
millorar les seues aplicacions comptables, a fi d’evitar els 
errors en la confecció dels estats pressupostaris de la 
memòria. 

b.3) La pràctica totalitat de les partides incloses en l’estat 
comptable d’operacions no pressupostàries correspon a 
ingressos pendents d’aplicació definitiva de naturalesa 
pressupostària, motiu pel qual recomanem que s’agiliten els 
treballs necessaris per a la consegüent imputació al 
pressupost. 

b.4) L’AVFGA ha de continuar aclarint els criteris d’imputació 
comptable, tant en comptabilitat pressupostària com en 
patrimonial, a fi de mostrar de manera clara i verificable en els 
seus comptes anuals l’activitat econòmica i financera 
realitzada en l’exercici i la seua situació patrimonial. A tal 
efecte, seria desitjable que la comptabilitat mostrés de manera 
separada els distints nivells de gestió dels recursos públics, ja 
siga per compte propi, per compte de la Unió Europea o de 
manera delegada en l’Administració de la Generalitat. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Enfocament metodològic de l’auditoria de sistemes d’informació 
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El treball realitzat s’ha estructurat en dos grans blocs: 

a) Revisió dels controls generals establits en els sistemes 
d’informació que donen suport al procés de gestió revisat i a la 
gestió econòmica i financera. 

Com que el procés de gestió i les aplicacions informàtiques 
revisades tenen el suport dels sistemes d’informació, l’auditoria ha 
inclòs l’anàlisi dels controls generals de l’entorn de tecnologies de 
la informació, que estableixen un marc general de confiança 
respecte del funcionament dels controls en els processos i 
aplicacions de gestió. 

Per tal de poder confiar en els controls implantats en les aplicacions 
informàtiques és requisit fonamental que els controls generals de 
l’entorn de TI siguen efectius i, per tant, que permeten garantir el 
bon funcionament d’aquells, ja que, en cas contrari, no es podrà 
confiar en els controls automàtics que hi són inclosos. 

b) Revisió dels controls interns del procés de gestió de la tresoreria 

La finalitat és determinar si el nivell de control existent en les 
aplicacions i l’eficàcia dels controls rellevants garanteixen 
l’execució correcta del procés de gestió revisat i mitiguen el risc 
d’errors i irregularitats, alhora que garanteixen la validesa, 
integritat i exactitud de la informació. En síntesi, el procediment 
seguit ha consistit en: 

1r  Adquirir una comprensió adequada del procés de gestió 
auditat i identificar els riscs existents en cada fase del procés i 
els controls implantats per l’Agència; conéixer i entendre els 
sistemes informàtics involucrats, els fluxos de dades que 
generen les operacions i com impacten en els estats financers. 

2n Analitzar tant els controls automàtics inclosos en les 
aplicacions informàtiques com els controls manuals establits 
per mitigar els riscs existents. 

El propòsit d’aquesta avaluació és determinar si els controls 
implantats en els processos són suficients i són eficaços quant 
al seu disseny (estan dissenyats adequadament per cobrir els 
riscs d’errors en els estats financers en cadascun dels 
processos analitzats), alhora que s’identifiquen els controls 
rellevants o controls clau. 

3r  Comprovar, mitjançant les proves oportunes d’auditoria, si el 
funcionament operatiu dels controls rellevants seleccionats és 
eficaç. 
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Criteris d’avaluació dels controls interns 

A fi de facilitar la comprensió de l’eficàcia dels controls, aquests s’han 
categoritzat en els nivells següents: 

Efectius Parcialment efectius No efectius 

El control s’ha implantat 
totalment i no presenta 
debilitats de cap mena 

 

El control no s’ha 
implantat totalment o 

presenta alguna 
debilitat.  

El control no s’ha arribat a 
implantar o es realitza un 

control irregular de 
l’activitat o no es guarda 

evidència del control. 

Criteris per a la categorització de les recomanacions 

Les recomanacions efectuades es basen en les deficiències de control 
intern detectades. N’hem establit la categorització en funció dels criteris 
de risc i cost d’implantació. 

El principal criteri de priorització suggerit per abordar la resolució 
d’aquestes deficiències es basa en el risc potencial que representa la 
incidència detectada. Les primeres actuacions que s’hauran de dur a 
terme seran aquelles que mitiguen els riscs de nivell alt. Tot seguit 
s’hauria d’actuar sobre les accions que mitiguen riscs de nivell mitjà i, en 
última instància, s’abordaran aquelles accions que mitiguen riscs de 
nivell baix. 

També assenyalem una indicació del cost o complexitat d’implantació 
del control suggerit, de manera que es puga efectuar una avaluació 
cost/benefici de les recomanacions proposades. 

Tot seguit detallem els criteris de categorització utilitzats. 
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Criteri Descripció Nivell 

Risc 

Probabilitat de 
contingència o 
vulnerabilitat 
d’acord amb 
l’impacte 
potencial de la 
incidència 
detectada. 

Alt 

Aspectes de control o debilitats materials que poden 
arribar a afectar de manera molt significativa el control 
intern o que poden representar un risc d’incorrecció 
material en els comptes anuals. 

Mitjà 

Aspectes de control o deficiències significatives que no 
representen una bona pràctica i que podrien repercutir 
en el sistema de control intern o en la integritat de les 
dades.  

Baix 

Deficiències de control intern però que no l’afecten 
significativament, ni és probable que arriben a 
representar un risc d’incorrecció material en els 
comptes anuals, però que al nostre parer han de ser 
considerades per la direcció de l’Entitat. 

Cost 

Valoració 
aproximada o
estimativa dels
recursos que
han de destinar-
se a l’execució
de l’acció
recomanada 

Alt 
Aspecte de control o deficiència que té una solució 
complexa i/o que requereix un temps d’implantació més 
llarg i/o un cost elevat. 

Mitjà Aspecte de control o deficiència que té una solució 
intermèdia en duració i en dificultat. 

Baix Aspecte de control o deficiència que té una solució fàcil i 
ràpida. 

Segons la secció 850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, les incidències detectades en la revisió dels controls interns es 
classifiquen de la següent manera: 

- Una deficiència de control intern existeix quan el disseny o el 
funcionament d’un control no permet al personal de l’entitat o a la 
seua direcció, en el curs ordinari de les operacions, prevenir o 
detectar errors o irregularitats en un termini raonable. Poden ser 
deficiència de disseny de control (quan un control necessari per 
assolir l’objectiu de control no existeix o no s’ha dissenyat 
adequadament) o deficiències de funcionament (quan un control 
dissenyat adequadament no opera tal com va ser dissenyat o la 
persona que l’executa no el realitza eficaçment). 

- Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern 
o una combinació de deficiències que afecten adversament la 
capacitat de l’entitat per iniciar, autoritzar, registrar, processar o 
reportar informació financera o pressupostària de manera fiable, 
d’acord amb els principis o normes comptables i/o pressupostàries 
aplicables, i existeix una probabilitat, no gens remota, que una 
manifestació errònia en els comptes anuals, que no siga clarament 
trivial, no siga previnguda o detectada. 
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- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control 
intern o una combinació d’aquestes, respecte de les quals existeix 
una possibilitat raonable que una manifestació errònia significativa 
en els comptes anuals no siga previnguda o detectava i esmenada 
en el termini oportú. 



 

 

 

 

 

 

SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ 
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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 del la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 
conformement amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2013, 
(PAA2013), la fiscalització efectuada ha tingut per objecte dur a terme un 
seguiment de l’auditoria de l’exercici 2011 sobre el Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació (d’ara endavant SERVOF o l’Entitat) 

En els diferents apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles 
situacions que hauran d’atendre i millorar els òrgans responsables del 
SERVOF. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del SERVOF estan formats pel balanç a 31 de 
desembre de 2012, el compte de resultat econòmic i patrimonial, la 
liquidació del pressupost i la memòria corresponent a l’exercici terminat 
en aquesta data i s’adjunten íntegrament en l’annex d’aquest Informe. 

Aquests comptes van ser formulats pel director general del SERVOF, 
aprovats pel seu Consell General el 25 de juny de 2013 i presentats en 
aquesta Sindicatura Comptes per la Intervenció General de la Generalitat 
(IGG) conformement a la normativa d’aplicació, el 28 de juny de 2013. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a fer un seguiment de les conclusions, 
recomanacions i altres incidències de l’Informe de l’exercici de 2011. 

L’abast de la fiscalització ha inclòs també dos aspectes més contemplats 
en el PAA2013: el control formal dels comptes anuals i la revisió de la 
comptabilització del mecanisme especial de pagament a proveïdors, 
l’endeutament subsegüent i les operacions d’assumpció de deutes que 
s’hagen produït en 2012. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents de conformitat amb els Principis i normes d’auditoria 
del sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les normes tècniques 
de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió 
del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut 
d’aplicació en aquest cas, si considerem els objectius perseguits i l’abast 
anteriorment assenyalat. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, 
i amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, 
per part del SERVOF, de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels fons 
públics pel que fa a les àrees fiscalitzades durant l’exercici terminat el 31 
de desembre de 2012. 

L’esmentada revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, 
el compliment dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum d’entitats autònomes de l’Informe de fiscalització del Compte 
General de la Generalitat de l’exercici de 2012 i en la normativa pròpia de 
l’Entitat, que en aquest cas és la següent: 

- Llei 3/2000, de 17 d’abril, que crea el Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació (SERVOF). 

- Decret 41/2001, de 27 de febrer, del Govern Valencià, que aprova el 
Reglament d’Organització i del Règim Jurídic del SERVOF. 

- Resolució de 3 de març de 2008, del director general del Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació, sobre delegació de competències 
en matèria de personal, gestió financera i pressupostària, 
contractació administrativa i gestió de subvencions. 

- Resolució de 22 d’abril de 2008, del director general del Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació, de modificació de la Resolució de 3 
de març de 2008, de delegació de competències en matèria de 
personal, gestió financera i pressupostària, contractació 
administrativa i gestió de subvencions. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.1, no s’han posat de manifest fets o circumstàncies que afecten de 
manera significativa l’adequació dels capítols pressupostaris relacionats 
amb “Ingressos per transferències rebudes” i “Despeses per subvencions 
concedides” als principis comptables d’aplicació i a l’adequada 
presentació dels comptes anuals. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.2, no s’han posat de manifest durant l’exercici 2012 incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en 
relació amb les àrees fiscalitzades. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

El SERVOF és una entitat autònoma de naturalesa administrativa de les 
previstes en l’article 5.1 del TRLHPG. 

El seu objectiu fonamental és impulsar i executar la política de la 
Generalitat en matèria d’intermediació en el mercat de treball i 
d’orientació laboral, així com les polítiques actives d’ocupació i de 
formació professional. 

La informació sobre l’organització administrativa i comptable del 
SERVOF figura en l’apartat 4.A de la memòria dels comptes anuals de 
2012. 

Pel que fa a l’exercici de 2012, l’aspecte més important que cal destacar 
és que el pressupost del SERVOF ja no aplega les dotacions per al 
programa “Formació per a l’ocupació”, atès que les competències en 
aquesta matèria van ser atribuïdes a la Secretaria Autonòmica de 
Formació i Ocupació per disposició del Decret 75/2011, de 24 de juny, del 
Consell. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per l’Entitat, les activitats 
desenvolupades en 2012 han girat entorn de dos eixos fonamentals: 

- Continuar treballant per afavorir la creació d’ocupació de qualitat i posar 
l’ocupació a l’abast de tots. 

En aquest àmbit s’ha incentivat la contractació fixa en les 
empreses, el foment de les iniciatives emprenedores i de l’activitat 
laboral independent, així com l’impuls d’estratègies per afavorir la 
generació d’ocupació i el desenvolupament local. Juntament amb 
això, altres ajudes s’han dirigit a afavorir la contractació de 
col·lectius amb dificultats especials d’inserció en el món laboral. 

- Reforçar la intermediació laboral i la modernització del SERVOF com a 
servei públic d’ocupació 

Les accions desenvolupades han sigut: finalització de l’ampliació 
del Centre d’Ocupació de Benidorm i realització de diverses obres 
de reforma en altres centres; implantació del sistema AutoServof i 
d’un nou model de gestió d’ofertes d’ocupació. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS COMPTES 
ANUALS 

5.1 Balanç 

Tot seguit mostrem el balanç del SERVOF a 31 de desembre de 2012, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

ACTIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 

IMMOBILITZAT 102.115.576 99.429.117 2,7% 

Inversions destinades a l’ús general 21.225 21.225 0,0% 

Immobilitzacions immaterials 2.488.250 1.671.599 48,9% 

Immobilitzacions materials 99.606.101 97.736.293 1,9% 

Terrenys i construccions  58.176.492 57.334.073 1,5% 

Instal·lacions tècniques i maquinària  4.749.806 4.771.658 (0,5%)

Utillatge i mobiliari  8.894.813 8.884.803 0,1% 

D’altre immobilitzat  27.784.990 26.745.760 3,9% 

Actiu circulant  425.143.578 442.046.114 (3,8%)

Deutors  375.272.807 438.199.002 (14,4%)

Tresoreria 49.870.771 3.847.112 1.196,3% 

Total actiu 527.259.154 541.475.231 (2,6%)

  

PASSIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 

Fons propis 193.283.485 164.365.058 17,6% 

Resultats d’exercicis anteriors 164.365.058 159.693.944 2,9% 

Resultats de l’exercici 28.918.427 4.671.114 519,1% 

Creditors a curt termini 333.975.669 377.110.173 (11,4%)

Creditors  333.975.669 377.110.173 (11,4%)

Creditors pressupostaris 200.830.899 294.742.292 (31,9%)

Creditors no pressupostaris 701.762 172.082 307,8% 

Administracions públiques 1.737.132 3.633.145 (52,2%)

D’altres creditors 130.705.876 78.562.654 66,4% 

Total passiu 527.259.154 541.475.231 (2,6%) 

Quadre 1 
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L’actiu del balanç a 31 de desembre de 2012 està format en un 19,4% per 
immobilitzat i en un 80,6% per circulant. En el passiu, els fons propis 
representen el 36,7% i els creditors a curt termini, el 63,3%. 

Com a variacions més importants es poden destacar, en l’actiu, 
l’augment de la tresoreria i, en els fons propis, l’augment del resultat de 
l’exercici; els creditors han experimentat una important disminució, 
principalment en els pressupostaris. 

El fons de maniobra en 2012 és positiu i ha millorat pel que fa a 2011. 

5.2 Compte del resultat econòmic i patrimonial 

Tot seguit mostrem el compte del resultat econòmic i patrimonial del 
SERVOF de 2012, juntament amb les dades corresponents a l’exercici 
anterior. 
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DEURE 2012 2011 Variació 

Despeses 108.179.086 359.841.610 (69,9%)

Despeses de funcionament 42.541.049 70.905.878 (40,0%)

Despeses de personal 35.722.599 58.259.278 (38,7%)

D’altres despeses de gestió corrent 6.794.399 12.625.190 (46,2%)

Despeses financeres i assimilades 24.051 21.410 12,3% 

Transferències i subvencions 43.225.472 279.327.139 (84,5%)

Subvencions corrents 43.196.416 277.801.434 (84,5%)

Subvencions de capital 29.056 1.525.705 (98,1%)

Pèrdues i despeses extraordinàries  22.412.565 9.608.593 133,3% 

Despeses extraordinàries 40.044 19.717 103,1% 

Despeses i pèrdues d’altres exercicis  22.372.521 9.588.876 133,3% 

Desestalvi - - - 
  

HAVER 2012 2011 Variació 

Ingressos 137.097.513 364.512.723 (62,4%)

D’altres ingressos de gestió ordinària 11.058.907 19.839.356 (44,3%)

Reintegraments 10.038.763 17.844.386 (43,7%)

D’altres ingressos de gestió 1.982 737.916 (99,7%)

D’altres interessos i ingressos 
assimilats 

1.018.162 1.257.054 (19,0%)

Transferències i subvencions 109.563.954 341.613.439 (67,9%)

Subvencions corrents 106.941.787 322.604.551 (66,9%)

Subvencions de capital 2.622.167 19.008.888 (86,2%)

Guanys i ingressos extraordinaris  16.474.652 3.059.927 438,4% 

Ingressos i beneficis d’altres exercicis 16.474.652 3.059.927 438,4% 

Estalvi  28.918.427 4.671.113 519,1% 

Quadre 2 

El 2012 han disminuït significativament tant les despeses (un 69,9%) com 
els ingressos (un 62,4%) en relació amb els de l’exercici anterior.  

En les despeses destaquen els descensos en les despeses de 
funcionament (despeses de personal i altres despeses de gestió), del 
40,0%, així com la disminució de les transferències concedides, 84,5%. 
D’altra banda, les transferències rebudes s’han vist reduïdes en un 67,9%, 
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entre les quals és molt significativa la reducció de les de capital. El 
descens de les subvencions concedides i de les rebudes és degut, 
fonamentalment, a la pèrdua de les competències en matèria de 
formació per a l’ocupació que s’ha comentat anteriorment. 

El compte del resultat mostra un estalvi de 28.918.427 euros, amb un 
significatiu increment respecte de l’exercici anterior del 519,1%. 

5.3 Estat de liquidació del pressupost 

Tot seguit mostrem la liquidació del pressupost del SERVOF de 2012: 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modifica-

cions 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
Drets 

pendents 
cobrament 

Taxes i altres ingressos  0 176.490 176.490 11.034.489 3.910.776 7.123.713

Transferències corrents 200.213.560 0 200.213.560 106.941.787 13.729.552 93.212.235

Ingressos patrimonials 0 0 0 24.419 24.419 0

Transferències de capital 8.454.700 0 8.454.700 2.622.167 0 2.622.167

Actius financers 0 18.533.414 18.533.414 0 0 0

Total 208.668.260 18.709.904 227.378.164 120.622.862 17.664.747 102.958.115

       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modifica-
cions 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents 
pagament 

Despeses de personal 42.694.000 176.490 42.870.490 35.722.599 35.700.628 21.971

Despeses funcionament 10.190.100 333.210 10.523.310 6.683.867 3.636.945 3.046.922

Despeses financeres 90.000 0 90.000 64.095 61.501 2.594

Transferències corrents 147.239.460 17.866.390 165.105.850 43.196.416 6.900.233 36.296.183

Inversions reals 8.204.700 321.451 8.526.151 2.912.737 400.702 2.512.035

Transferències de capital 250.000 12.363 262.363 29.056 0 29.056

Total 208.668.260 18.709.904 227.378.164 88.608.770 46.700.009 41.908.761

Quadre 3 

El pressupost definitiu de 2012 ha sumat 227.378.164 euros, amb una 
disminució del 60,7%, en relació amb el del 2011, deguda principalment 
al fet que el programa de “Formació per a l’ocupació” ha sigut assumit 
durant 2012 per la Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació. 

En el pressupost d’ingressos s’han reconegut drets per import de 
120.622.862 euros, que representen un grau d’execució del 53,0%, dels 
quals s’han recaptat 17.664.747 euros, el que representa un baix nivell de 
cobrament del 14,6%. Tots dos indicadors han sigut menors que els de 
2011. 
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Pel que fa al pressupost de despeses, s’han reconegut obligacions per 
import de 88.608.770 euros, el que representa un grau d’execució del 
39,0%, i s’han pagat 46.700.009 euros, el que representa un grau de 
realització del 52,7%. 

Tot seguit mostrem el resultat pressupostari de l’exercici 2012, i el 
comparem amb el de l’exercici anterior: 

Resultat pressupostari 

2012 2011 

Drets rec. 
nets 

Obligac. 
rec. netes 

Imports 
Drets rec. 

nets 
Obligac. 

rec. netes 
Imports 

1. (+) Operacions no financeres 120.622.861 88.608.771 32.014.090 361.452.796 363.325.581 (1.872.785)

2. (+) Operacions actius financers - - - - - -

I. Resultat pressupostari exercici 120.622.861 88.608.771 32.014.090 361.452.796 363.325.581 (1.872.785)

II. Variació neta passius financers - - - - - -

III. Saldo pressupostari de l’exercici 32.014.090   (1.872.785)

4. (+) Crèdits gastats finançats amb R.T. -   -

5. (-) Desviacions de finançament positives per D.F.A. 46.853.624   135.904.950

6. (+) Desviacions de finançament negatives per D.F.A. 14.863.953   138.128.629

IV. Superàvit de finançament de l’exercici   24.419   350.895

Quadre 4 

El resultat pressupostari de l’exercici ha passat de ser negatiu en 2011, 
per 1.872.785 euros, a positiu en 2012, per 32.014.090 euros. Després dels 
ajustos per desviacions de finançament, el saldo pressupostari de 2012 és 
positiu per 24.419 euros, inferior al de 2011, que va ser de 350.895 euros. 

5.3.1 Execució pressupostària dels capítols 4 i 7 d’ingressos. 

L’execució pressupostària en 2012 dels ingressos per transferències i 
subvencions rebudes ha sigut la següent: 
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Concepte 
Previsions 

inicials 
Modifi-
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts Recaptació 

Drets pendents 
de cobrament 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz.

Transferències de l’Estat  134.492.000 0 134.492.000 37.300.408 (789.355) 38.089.763 27,7% - 

Transferències de la Generalitat 65.721.560 0 65.721.560 69.641.379 14.518.907 55.122.472 106,0% 20,8%

Capítol 4 200.213.560 0 200.213.560 106.941.787 13.729.552 93.212.235 53,4% 12,8%

         

Concepte 
Previsions 

inicials 
Modifi-
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts Recaptació 

Drets pendents 
de cobrament 

Grau 
d’exec.

Grau 
de 

realitz.

Transferències de l’Estat 2.862.000 0 2.862.000 29.383 0 29.383 1,0% 0,0%

Transferències de la Generalitat 5.592.700 0 5.592.700 2.592.784 0 2.592.784 46,4% 0,0%

Capítol 7  8.454.700 0 8.454.700 2.622.167 0 2.622.167 31,0% 0,0%

Quadre 5 

Els ingressos procedents de l’Administració de l’Estat corresponen 
fonamentalment a subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec 
als Pressupostos Generals de l’Estat, distribuïdes territorialment perquè 
les gestionen les comunitats autònomes amb competències assumides. 

Els ingressos procedents de l’Administració autonòmica corresponen 
principalment a les aportacions de la Generalitat al SERVOF a través de la 
Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, establides en la Llei 10/2011, 
de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2012. 

Cal destacar el baix grau de cobrament de les transferències corrents, 
que en el cas de les de l’Estat són negatives a causa de les devolucions de 
l’exercici. 

En les transferències de capital el grau de cobrament ha sigut nul. 

Tal com vam posar de manifest en la fiscalització de l’exercici 2011, el 
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPOE) realitza els pagaments de manera 
trimestral, si bé, en el cas de la Comunitat Valenciana, els fons són 
ingressats en comptes bancaris de la Generalitat, que posteriorment 
transfereix als comptes bancaris del SERVOF. En aquest sentit, amb les 
dades del SERVOF hem estimat que, a 31 de desembre de 2012, els fons 
ingressats per l’Estat a través del SPOE que estan pendents de transferir 
per la Generalitat sumen 126.222.781 euros. 

Es recomanable que s’adopten les mesures oportunes perquè 
l’Administració de la Generalitat puga realitzar amb major puntualitat 
els ingressos en comptes del SERVOF dels fons aportats per l’Estat a 
través del SPOE. 

5.3.2 Execució pressupostària dels capítols 4 i 7 de despeses 

Com hem assenyalat en apartats anteriors, les competències en matèria 
de formació per a l’ocupació van ser assumides per la Secretaria 
Autonòmica de Formació i Ocupació. 
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La liquidació del pressupost de 2012 solament inclou quatre programes, 
que han tingut l’ execució següent: 

Programa Pressupost 
inicial 

Modifica-
cions 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realitz. 

Foment ocupació 130.328.660 15.520.618 145.849.278 36.932.907 3.246.216 25,3% 8,8%

Plans esp. suport a ocupació en sect. prod. 5.949.800 725.430 6.675.230 2.664.110 2.518.366 39,9% 94,5%

Inserció laboral 10.675.000 1.620.352 12.295.352 3.330.683 870.000 27,1% 26,1%

Administració i coordinació general. 286.000 0 286.000 268.715 265.650 94,0% 98,9%

Total capítol 4 147.239.460 17.866.400 165.105.860 43.196.415 6.900.232 26,2% 16,0%

   

Programa Pressupost 
inicial 

Modifica-
cions 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realitz. 

Foment ocupació 250.000 12.363 262.363 29.056 0 11,1% 0,0%

Total capítol 7 250.000 12.363 262.363 29.056 0 11,1% 0,0%

Quadre 6 

En l’execució pressupostària dels programes de despeses destaca el baix 
grau d’execució i de realització d’ambdós capítols pressupostaris. En el 
capítol 4, són especialment baixes l’execució dels programes de “Foment 
d’ocupació i d’inserció laboral”. En el capítol 7, l’únic programa és el de 
“Foment d’ocupació”, amb una execució molt baixa. 

5.4 Memòria 

Tot seguit detallem els apartats de la memòria referents al romanent de 
tresoreria de 2012, amb dades comparatives de l’exercici anterior. 

Conceptes 31-12-2012 31-12-2011 

1. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  244.567.027  359.636.311

    (+) del pressupost corrent  102.958.115  284.178.857  

    (+) de pressupostos tancats 272.314.788  154.020.107  

    (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 130.705.876  78.562.654  

2. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 202.194.182  298.547.482

    (+) del pressupost corrent 41.908.762  260.772.946  

    (+) de pressupostos tancats 158.299.506  33.969.347  

    (+) d’operacions no pressupostàries 1.985.914  3.805.190  

3. (+) FONS LÍQUIDS 49.870.771  3.847.112

I.     ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 19.677.637  22.905.298

II.    ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 72.565.980  42.030.643

III.   ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) = (I+II) 92.243.616  64.935.941

Quadre 7 



Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF). Exercici de 2012 

58 

El romanent de tresoreria total ha augmentat en 2012 un 42,1% respecte 
al del 2011, principalment en la part no afectada. 

6. SEGUIMENT DE LES INCIDÈNCIES DE L’EXERCICI DE 2011 

6.1 Contingut de la memòria dels comptes anuals 

Després de la fiscalització realitzada cal concloure que la memòria dels 
comptes anuals de l’exercici de 2012 conté la informació mínima 
contemplada en el PGCP, si bé, com hem assenyalat en informes 
d’exercicis anteriors, hauria d’ampliar-se en els apartats següents: 

- Transferències i subvencions concedides: s’ha de completar la 
informació, perquè el PGCP exigeix indicar la finalitat, les 
condicions o requisits de les subvencions concedides en l’exercici i 
el grau de verificació d’aquestes, així com els reintegraments de 
subvencions per incompliment de condicions o requisits, amb 
especificació de les causes. 

- Execució dels projectes d’inversió: falta fer una breu explicació del 
projecte, les entitats gestores i el tipus de finançament, assenyalant 
si hi ha recursos afectats i el percentatge d’aquests respecte al 
projecte total. 

- Despeses amb finançament afectat: falta aportar informació sobre 
el coeficient de finançament al final de l’exercici, així com les 
desviacions de finançament calculades, tant les acumulades com 
les imputables a l’exercici. 

- Incloure els apartats relatius a compromisos d’ingressos i 
d’immobilitzat. I pel que fa als ingressos, la informació sobre la 
recaptació neta, total i devolucions. 

Com que el PGCP no l’exigeix, la memòria no conté una nota informativa 
sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Aquesta 
Sindicatura, però, recomana que s’informe sobre el saldo pendent de 
pagament als proveïdors que acumulen un ajornament superior al 
termini legal de pagament, així com, en el seu cas, dels interessos 
meritats per mora. 

Tal com vam indicar en l’Informe de l’exercici 2011, no hem obtingut 
constància que l’Entitat haja establit el seu propi sistema d’informació 
trimestral pública sobre el compliment dels terminis prevists per al 
pagament de les operacions comercials, requerit per la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de Mesures 
de Lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials. 
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6.2 Discrepància en la classificació de les transferències procedents de la 
Generalitat 

En l’exercici 2011 es va posar de manifest una discrepància en la 
classificació de les transferències rebudes pel SERVOF procedents de la 
Generalitat. En aquest sentit, els imports que figuren en les respectives 
liquidacions són aquests: 

Drets reconeguts nets per SERVOF 
(transferències rebudes de la GV) 

Obligacions reconegudes per la Generalitat 
(transferències concedides al SERVOF) 

Capítol 4 Capítol 7 Total Capítol 4 Capítol 7 Total 

69.641.379 2.592.784 72.234.163 20.282.465 51.951.698 72.234.163 

Quadre 8 

L’origen de la discrepància es troba en l’absència d’una classificació 
homogènia de despeses i ingressos entre els pressupostos de la 
Generalitat i els del SERVOF des de l’exercici 2010, com ja es va comentar 
en l’Informe de fiscalització de l’esmentat exercici. 

El criteri de reconeixement dels ingressos pressupostaris adoptat pel 
SERVOF s’adequa a la classificació de les previsions d’ingressos 
contingudes en la Llei 10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici de 2012, en els annexos de la qual figuren els 
imports següents: 

Previsions d’ingressos procedents de la 
GV (Pressupost SERVOF) 

Finançament a favor del SERVOF 
(Pressupost GV) 

Capítol 4 Capítol 7 Total Capítol 4 Capítol 7 Total 

65.721.560 5.592.700 71.314.260 8.465.040 62.849.220 71.314.260 

Quadre 9 

D’acord amb això, continua vigent la recomanació de l’Informe de 
l’exercici 2010 relativa a la necessitat que els òrgans responsables 
d’elaborar els pressuposts de la Generalitat i del SERVOF prenguen les 
mesures de coordinació escaients per a aplicar criteris homogenis de 
classificació de despeses i ingressos que garantisquen la coherència 
entre les fonts de finançament i la destinació dels recursos. 

6.3 Seguiment de les línies de subvenció revisades en 2011 

La fiscalització realitzada ha consistit a efectuar un seguiment de les 
incidències que va posar de manifest l’Informe de fiscalització de 
l’exercici 2011. 
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Aquestes incidències es van detectar en la revisió d’una mostra 
d’expedients de la línia de subvenció T2491 “Ocupació pública i 
desenvolupament local” inclosa en el programa de despesa: 322.51 
“Foment de l’ocupació” i de la línia T5644 “Plans formatius 
intersectorials” inclosa dins del programa 322.52 “Formació per a 
l’Ocupació”. 

Tot seguit detallem les observacions que ha posat de manifest el treball 
de seguiment que hem realitzat. 

6.3.1 Línia T2941 “Ocupació pública i desenvolupament local” 

La dotació inicial de la línia de subvenció T2941 va sumar 48.906.000 
euros. L’execució del pressupost definitiu ha sigut del 22.0% i el grau de 
pagament de les obligacions, del 3,1%, percentatge molt baix. 

Dins d’aquesta línia de subvenció, en la fiscalització de l’exercici de 2011 
va ser revisada l’Ordre 49/2010, de 22 de desembre, de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es convoquen les 
subvencions destinades a la contractació de persones desocupades en els 
diversos programes d’ocupació pública d’interés general i social, per a 
l’exercici de 2011. En l’exercici de 2012, però, aquesta ordre no ha sigut 
objecte de convocatòria, tal com s’indicava en l’Informe de fiscalització 
de l’exercici anterior. 

Durant l’exercici 2012, en la línia T2941 tan sols s’ha convocat l’Ordre 
62/2012, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació per la qual es convoquen les subvencions destinades a finançar 
la pròrroga de subvenció per a la contractació d’agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local en l’exercici de 2012. 

El seguiment de les incidències que vam detectar en l’exercici anterior 
s’ha efectuat sobre l’ordre convocada en 2012. 

Tot i tractar-se d’ordres que contemplen accions subvencionables 
distintes, en aquells aspectes sobre els quals es pot efectuar el seguiment 
de les incidències detectades en l’exercici anterior, hem trobat que es 
manté la incidència referent a l’incompliment de l’article 34.7 a) de la Llei 
10/2011, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici de 2012, que estableix que es pot fer efectiu un màxim del 60% 
de la subvenció en el moment de la concessió. L’article 16 de l’Ordre que 
regula aquestes subvencions contempla acomptes del 100% de la 
subvenció concedida. En fase d’al·legacions el SERVOF ha informat que 
l’ordre reguladora publicada el 2013 ja preveu que els acomptes siguen 
del 60%. 

En addició a això, cal indicar que els criteris de selecció dels candidats al 
lloc de treball contemplen la possibilitat d’atorgar major puntuació a 
aquelles persones que compten amb una formació addicional a la 
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requerida per al lloc de treball, així doncs, es compleix la recomanació 
que, en aquest sentit, s’incloïa en l’Informe de fiscalització de 2011. 

6.3.2 Línia T5644 “Plans formatius intersectorials” 

La línia T5644 estava inclosa en l’exercici 2011 dins del programa 322.52 
“Formació per a l’ocupació”. 

Segons el que indica l’apartat 4.1, en 2012 el SERVOF ja no tenia 
competències en matèria de formació per a l’ocupació, motiu pel qual la 
gestió de l’esmentat programa ha sigut responsabilitat de la Secretaria 
Autonòmica de Formació i Ocupació. 

6.4 Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 

En la fiscalització de l’exercici 2012 s’ha comprovat l’adequat tractament 
comptable donat pel SERVOF a l’assumpció de deute acordada pel 
Consell el 21 de desembre de 2012 pel mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors, que en el cas del SERVOF ha pujat a 13.856.987 
euros. 

7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències 
més significatives, resultat del treball de fiscalització, en relació amb les 
quals els responsables de l’Entitat han d’adoptar mesures correctores per 
evitar que es repetisquen en exercicis futurs. 

A més cal efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit, i 
destaquem prèviament les recomanacions d’informes anteriors que 
l’Entitat ha atès. 

Cal destacar que, el 15 de maig de 2013, el síndic major va sol·licitar al 
SERVOF informació sobre les mesures adoptades per atendre les 
incidències que assenyalava l’Informe de l’exercici anterior. La resposta 
de l’Entitat es va rebre el 7 de novembre de 2013. 

a) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions 
proposades en informes d’exercicis anteriors: 

a.1) Completar el contingut de la memòria dels comptes anuals en 
els aspectes que es detallen en l’apartat 6.1. 

a.2) Adoptar mesures de coordinació necessàries pels òrgans 
responsables de l’elaboració dels pressupostos de la 
Generalitat i del SERVOF, per a l’aplicació de criteris 
homogenis de classificació de despeses i ingressos que 
garantisquen la coherència entre les fonts de finançament i la 
destinació dels recursos (apartat 6.2). 
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a.3) Millorar determinats aspectes en la tramitació de les ordres 
reguladores dels plans formatius, com hem posat de manifest 
en l’apartat 6.3. 
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- Annexos: Annex I: Comptes anuals dels comptedants 

 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes 
sobre les dites al·legacions  

 

Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la seua 
reunió del dia 11 de desembre de 2013.  

València, 11 de desembre de 2013 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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