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Agència Valenciana de l’Energia. Exercici de 2007 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

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 atenent el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació per a 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si les 
subvencions concedides registrades en els comptes anuals de l’exercici 2007 de 
l’Agència Valenciana de l’Energia (d’ara endavant AVEN o l’Agència), es presenten 
adequadament d’acord amb els principis comptables aplicables, així com verificar el 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern d’aquestes despeses de l’AVEN, i en els diferents 
apartats d’aquest informe indiquem aquelles situacions que hauran de ser objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de l’AVEN. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’AVEN estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, el 
compte de pèrdues i beneficis i la memòria, corresponents a l’exercici acabat en la dita 
data i s’adjunten íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest 
Informe. Aquests comptes van ser formulats i aprovats pel president de l’Agència el 31 
de març de 2008, i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG), el 27 de juny de 2008, juntament amb l’informe 
d’auditoria. 

El citat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria dels comptes anuals que, atenent 
el que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV) 
realitza la IGG en col·laboració amb una firma privada d’auditoria. En aquest informe 
s’emet una opinió amb tres advertiments relatius a dues limitacions a l’abast per la 
documentació insuficient de determinats saldos deutors i creditors, i un altre 
advertiment referit a una incompleta presentació de la memòria dels comptes anuals. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització duta a terme ha 
consistit a revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb les subvencions concedides per l’AVEN en l’exercici de 2007 i a 
comprovar l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

D’acord amb l’anterior, hem efectuat les proves d’auditoria financera considerades 
pertinents conformement amb els "Principis i normes d’auditoria del sector públic", 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans de Control Extern de l’Estat 
Espanyol i amb les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit a realitzar proves 
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selectives, revisar el control intern i d’altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest 
cas, considerant els objectius perseguits i a l’abast anteriorment indicat. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1.1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 1.2.1, hem revisat el compliment per part de l’AVEN 
de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics, en relació amb l’àrea fiscalitzada 
durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007, així com l’adequada formalització i 
presentació dels comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, mitjançant proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 2007. 

- Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i 
Administrativa, i d’Organització de la Generalitat. 

- Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat 
per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana. 

- Llei 8/2001, de 26 de novembre, de creació de l’AVEN. 

- Decret 9/2002, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el reglament de 
Funcionament de l’AVEN. 

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

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

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

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de la Generalitat. 

- Resolució de 4 d’octubre de 1995, de la IGG per la qual es determina el 
tractament comptable de les subvencions corrents percebudes per les empreses 
públiques. 

- Resolució de 18 de juny de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per la qual s’aprova la informació que han de retre les empreses 
públiques. 
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2.  CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1, no s’han 
posat de manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l’adequació 
de l’epígraf “Subvencions concedides” del compte de pèrdues i beneficis als principis 
comptables aplicables: 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, hem detectat 
durant l’exercici de 2007, el següent incompliment significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb la presentació dels comptes 
anuals: 

a) L’Agència ha elaborat una memòria el contingut de la qual no s’adiu al que 
especifica el Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el 
Pla General de Comptabilitat. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L’AVEN es va constituir per la Llei 8/2001 de 26 de novembre de 2001 com una entitat 
de dret públic sotmesa al dret privat de les previstes en l’article 5.2 del Text Refós de la 
LHPG. 

Des de l’any 2003 i derivat del Decret 7/2003, de 21 de juny, del President de la 
Generalitat pel qual s’assignen competències a les conselleries, l’AVEN es troba 
adscrita a la Conselleria d’Infraestructures i Transport. 

La seua regulació bàsica ve establida en la seua llei de creació i en el reglament de 
funcionament aprovat pel Decret 9/2002 i modificat pel Decret 30/2004. 

L’AVEN té com a finalitat el desenvolupament d’actuacions de política energètica en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les directrius generals del Govern 
Valencià i en el marc de la política energètica comuna de la Unió Europea, així com la 
coordinació amb les distintes conselleries en aquesta matèria. 

D’acord amb l’article 3 de la seua llei de creació, AVEN vetllarà per l’adequada 
ordenació i planificació energètica amb criteris de diversificació, eficiència, estalvi 
energètic, respecte mediambiental i d’ordenació de territori en coordinació amb les 
administracions locals. S’encarregarà d’impulsar i realitzar les iniciatives i els 
programes d’activitats per a la investigació, l’estudi i el suport de les actuacions 
tecnològiques i energètiques, la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica, el foment 
de l’ús racional de l’energia i la promoció de les energies renovables i de la qualitat dels 
subministrament de l’energia elèctrica i integrar la protecció del medi ambient. 

Per al compliment de les seues funcions, l’AVEN pot promoure l’establiment de vies de 
finançament amb l’IVF, així com amb altres institucions públiques o privades, constituir 
o participar en societats mercantils i entitats sense ànim de lucre, l’objecte de les quals 
estiga relacionat amb les finalitats de l’Agència, siguen públiques o privades. 

Així mateix, AVEN pot concedir subvencions corrents i de capital en els termes i els 
requisits prevists en la normativa d’aplicació i col·laborar amb les diferents 
administracions, especialment en l’àmbit local per afavorir l’adopció de mesures 
d’estalvi i de racionalització en la producció i consum de l’energia. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

D’acord amb la informació continguda en la memòria dels comptes anuals, l’Agència ha 
signat en 2007 convenis de col·laboració amb l’Institut per a la Diversificació i Estalvi 
de l’Energia (IDAE), convenis per a la definició i posada en pràctica de les actuacions 
de suport públic considerades en el Pla d’Energies Renovables en l’àmbit de la 
Comunitat Valenciana. En la memòria dels comptes anuals de 2007 (vegeu l’annex 
d’aquest Informe) detallem aquestes activitats. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES. 

4.1 Aspectes generals 

Tot seguit comentem els aspectes d’interés observats en la fiscalització i no relacionats 
directament amb l’àrea objecte de fiscalització: 

a) Segons la llei de creació de l’Agència i el seu reglament, l’aprovació dels 
comptes correspon al Comité de direcció, mentre que la seua elaboració 
correspon al director. Els comptes presentats estan signats únicament pel 
president de l’Agència, ja que el Comité de direcció va delegar les seues 
funcions en el president i no hi ha evidència de qui els ha elaborat. 

 En aquest sentit no sembla apropiat el procediment seguit per a elaborar i 
aprovar els comptes de l’Agència. Ha d’existir una adequada segregació de 
funcions, no pot ser el mateix òrgan qui els elabore i qui els aprove. 

4.2 Balanç i comptes de pèrdues i beneficis 

El balanç i el compte de pèrdues i beneficis de l’AVEN a 31 de desembre de 2007, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior, es mostren tot seguit en 
euros: 
 

ACTIU 31-12-2007 31-12-2006 Variació 
Immobilitzat 258.516 253.419 2,0%
Immobilitzacions immaterials 49.323 53.385 (7,6%)
Immobilitzacions materials 209.193 200.034 4,6%
Actiu circulant 9.156.866 7.388.531 23,9%
Deutors 1.788.284 1.550.073 15,4%
Tresoreria 7.368.582 5.838.458 26,2%

Total actiu 9.415.382 7.641.950 23,2%
 

PASSIU 31-12-2007 31-12-2006 Variació 
Fons propis (1.448) - -
G.V. aportació socis compensació pèrdues 3.740.579 3.706.726 0,9%
Pèrdues i beneficis (3.742.027) (3.706.726) 1,0%
Ingressos per distribuir en diversos exercicis 259.964 253.419 2,6%
Creditors a curt termini 9.156.866 7.388.531 23,9%
Creditors comercials 8.843.148 7.008.981 26,2%
D’altres deutes no comercials 313.718 379.550 (17,3%)

Total passiu 9.415.382 7.641.950 23,2%
 

Quadre 1 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

Subvencions concedides  12.775.225 7.842.655 62,9% 

Despeses de personal 1.234.263 1.154.169 6,9% 

Dotacions per a amortització immobilitzat 71.177 79.563 (10,5%) 

D’altres despeses d’explotació 1.905.125 1.086.969 75,3% 

Beneficis d’explotació - - - 

Despeses financeres i assimilades - - - 

Resultats financers positius 169.041 45.394 272,4% 

Pèrdues de l’immobilitzat 1.448 - - 

Despeses extraordinàries - 157 (100,0%) 

Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors 2.982 2.260 31,9% 

Resultats extraordinaris positius 70.230 80.317 (12,6%) 

     

INGRESSOS 2007 2006 Variación 

Subvencions rebudes 11.980.965 6.330.919 89,2% 

Ingressos per vendes i prestació de serveis 23.526 - - 

Pèrdues d’explotació 3.981.299 3.832.437 3,9% 

Ingressos financers 169.041 45.394 272,4% 

Resultats financers negatius - - - 

Pèrdues activitats ordinàries 3.812.258 3.787.043 0,7% 

Subv. capital traspassades resultats de l’exercici 71.177 79.563 (10,5%) 

Ingressos extraordinaris 3.483 3.171 9,8% 

Resultats extraordinaris negatius - - - 

Pèrdues de l’exercici  3.742.028 3.706.726 1,0% 

Quadre 2  

 

Com hem indicat en l’apartat 1.2.1, l’abast de la fiscalització ha comprés les despeses 
per subvencions concedides comptabilitzades en el compte de pèrdues i beneficis de 
l’exercici de 2007. 

Aquestes despeses, per un import de 12.775.225 euros, representen el 80% de les 
despeses registrades a càrrec del compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2007, i 
s’han incrementat un 62,9% respecte de l’exercici anterior. Com a resultat de la 
fiscalització efectuada sobre aquestes despeses, en els apartats següents comentem els 
aspectes més significatius observats. 
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4.3 Subvencions concedides 

Les subvencions concedides que pugen a 12.775.225 euros, agrupen les despeses per 
subvencions corrents i de capital que AVEN ha concedit per mitjà de les distintes 
convocatòries de subvencions o de convenis de col·laboració. En l’exercici de 2007, les 
subvencions concedides per l’Agència han sigut totes de capital. 

El quadre següent mostra, en euros, un detall de les subvencions i diferencia el seus 
beneficiaris. 
 

Descripció beneficiari Import 

Subvenció de capital a empreses privades 9.967.112 

Subvenció de capital a famílies 776.950 

Subvenció de capital a institucions sense finalitat de lucre 1.958.725 

Subvenció de capital a ens i empreses públiques 72.438 

Total 12.775.225 

Quadre 3 

 

Aquesta institució ha elaborat el següent quadre en el qual mostrem, en euros, les 
subvencions concedides per línies d’actuació, distingint entre les finançades per 
l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) i les finançades per la 
mateixa Generalitat. 
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Línia d’actuació Import 

Finançades per l’IDAE  

Pla energies renovables 2006 254.471 

Pla energies renovables 2007 979.876 

Actuacions conveni E4/2006 3.435.889 

Programa d’estalvi i eficiència energètica en la indústria 1.729.715 

Programa d’estalvi i eficiència energètica en el transport 596.404 

Programa d’estalvi i eficiència energètica en l’edificació 46.591 

Programa d’estalvi i eficiència energètica en els serveis públics 979.217 

Programa d’estalvi i eficiència energètica en la transf. de l’energia 83.962 

Pla d’estalvi i eficiència energètica 140.000 

Pla Renove d’electrodomèstics 2007 5.969.065 

Pla Renove de calderes 2007 11.000 

Total subvencions finançades per l’IDAE (A) 10.790.301 

  

Finançades per la Generalitat 

Foment biocarburants 723.326 

Energies renovables 857.510 

Millora de l’eficiència energètica 85.858 

Foment I + D 157.622 

Projecte Atenea biocombustibles 160.608 

Total subvencions finançades per la Generalitat (B) 1.984.924 

TOTAL (A) + (B) 12.775.225 

Quadre 4 

 

A fi de revisar els procediments de concessió i gestió de les subvencions i determinar 
l’adequat registre comptable de les dites operacions, aquesta Sindicatura ha efectuat una 
selecció de diversos expedients de subvenció, atenent el seu import i les seues 
peculiaritats. 

El quadre següent detalla, en euros, els expedients de subvenció revisats: 
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Línies d’actuació Expedient Import concedit 

E4SP41/2006/74 148.106

E4SP41/2006/64 90.449

E4SP41/2006/59 70.597
Programa d’estalvi i eficiència 
energètica en els serveis públics 

E4SP41/2006/55 70.129

E4T21C/2006/1 140.000

E4T21C/2006/2 140.000Programa d’estalvi i eficiència 
energètica en el transport 

E4T21C/2006/3 127.942

E4IN12/2006/4 100.000

E4IN12/2006/5 100.000

E4IN12/2006/47 99.291

E4IN12/2006/89 94.402

Programa d’estalvi i eficiència 
energètica en la indústria 

E4IN12/2006/45 89.800

AVBIFB/2007/1 60.000
Foment biocarburants 

AVBIFB/2007/3 60.000

IMEREE/2007/731 80.548

IMEREE/2007/838 75.850Pla energies renovables 2007 

IMEREE/2007/839 75.850

Total mostra seleccionada 1.622.964

Quadre 5 

 

A més a més s’ha realitzat també una revisió dels procediments de concessió i gestió del 
“Pla Renove d’electrodomèstics 2007” (vegeu el quadre 4). 

Prèviament hem d’assenyalar que d’acord amb l’Ordre d’11 de març de 2002 de la 
Conselleria d’Innovació i Competitivitat sobre la concessió d’ajudes de l’AVEN, les 
ajudes a projectes i actuacions seran gestionades i concedides per l’Agència en el marc 
de les seues línies de suport i d’acord amb les lleis de pressuposts de la Generalitat per a 
cada exercici econòmic. 

Addicionalment a això i pel que fa al que no preveu expressament la citada ordre, les 
subvencions concedides per l’AVEN hauran d’ajustar-se al que preveuen els articles 47, 
47 bis i 48 de la LHPGV i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

Els aspectes més significatius que s’han posat de manifest com a conseqüència de 
l’anàlisi dels expedients que suporten les subvencions revisades, són els següents: 
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a) En quasi tots els casos revisats l’Agència ha superat el termini màxim per a 
emetre i notificar la resolució que, segons l’ordre d’11 de març de 2002, serà 
de tres mesos des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. 

b) En quatre dels casos revisats no consta evidència documental en l’expedient 
que l’AVEN haja realitzat una inspecció física de la destinació de la 
subvenció. 

c) En set dels casos revisats no hi ha constatació documental en l’expedient que 
el beneficiari haja sol·licitat com a mínim tres ofertes a diferents proveïdors 
per a dur a terme la despesa subvencionada. 

d) En un cas, el beneficiari ha rebut una altra subvenció per aquest mateix 
projecte, encara que informa que es destinarà a finançar altres partides. les 
factures presentades pel beneficiari pugen a 143.362 euros. 

 L’Agència hauria d’haver sol·licitat al beneficiari una major concreció de les 
partides subvencionades per l’altra ajuda per tal d’assegurar-se que les 
subvencions rebudes no superen la despesa total executada.  

Pla Renove d’electrodomèstics 2007 

L’ajuda s’emmarca dins del pla d’acció de l’estratègia d’estalvi i eficiència energètica a 
Espanya 2005-2007. L’activitat susceptible d’ajuda és l’adquisició d’aparells 
electrodomèstics de classe A o superior per a substituir-ne d’altres antics que tinguen la 
mateixa funció. 

L’ajuda màxima podrà arribar a 105 euros, 5 dels quals es paguen a l’establiment que 
realitza la venda i la resta al comprador de l’aparell. 

Hem seleccionat una mostra d’ajudes a fi de verificar la seua adequada tramitació i 
pagament. La revisió no ha posat de manifest fets destacables. 
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5. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 del present Informe hem indicat aquelles incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització respecte de les quals els responsables de l’Agència 
han d’adoptar les mesures correctores per evitar-les en exercicis futurs. 

A més a més cal efectuar les recomanacions següents: 

a) Per a millorar l’eficiència i l’eficàcia dels processos administratius recomanem 
que s’implanten les mesures oportunes perquè la documentació necessària en la 
tramitació de l’expedient que ja estiga en poder de qualsevol administració siga 
incorporada a l’expedient per la mateixa administració que actua. 

b) L’Agència sol·licita al beneficiari en el moment de presentar la sol·licitud 
d’ajuda, si ha sol·licitat o obtingut d’altres ajudes per a la mateixa finalitat. Seria 
recomanable que abans de pagar la subvenció, el beneficiari aportés juntament 
amb la documentació justificativa de la realització de l’activitat subvencionada, 
la certificació que no ha rebut cap altra ajuda o bé la quantia de l’ajuda rebuda, 
tot detallant-hi els conceptes subvencionats. 

c) l’Agència ha de prendre les mesures pertinents per a corregir les incidències 
posades de manifest en l’apartat 4.3, “Subvencions concedides” 

d) El procediment per a elaborar i aprovar els comptes de l’Agència ha de ser el 
que està fixat en la seua normativa, però tenint en compte que ha d’existir una 
adequada segregació de funcions perquè no siga el mateix òrgan qui elabore i 
qui aprove els comptes. 
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