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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 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 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les subvencions concedides en l'exercici de 2007 per l'Agència Valenciana 
del Turisme (d’ara endavant, l'Agència o l'Entitat), han sigut registrades de forma 
adequada en els comptes anuals, 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, en relació amb l'àrea fiscalitzada. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern d'aquestes subvencions. En els diferents apartats del 
present Informe s'assenyalen aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció i 
millora per part dels òrgans responsables de l'Entitat. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l'Agència estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, el 
compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a l'exercici terminat en la dita 
data, i s'adjunten íntegres, juntament amb l'informe d'auditoria, en l'annex d'aquest 
Informe. Aquests comptes foren formulats per la presidenta i la directora de l'Agència 
en data 15 d'abril de 2008, aprovats pel Comité de Direcció de l'Entitat en data 27 de 
juny de 2008 i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General 
de la Generalitat (IGG) conformement a la normativa aplicable, acompanyats de 
l'informe d'auditoria. 

El dit informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comptes anuals que -atenent al 
que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana- realitza la IGG 
amb la col·laboració de firmes d'auditoria contractades per aquesta. En l'informe 
esmentat s'emet una opinió sense advertiments. 

També s'ha fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en l'informe 
de fiscalització de l'exercici de 2006. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització realitzada ha 
consistit a revisar l'adequació de l'aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb les subvencions concedides per l'Agència en l'exercici de 2007, i a 
comprovar si la formalització i presentació dels comptes anuals han sigut adequades. 

Hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat pertinents, 
conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic" elaborades per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i a 
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les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell 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. 

1.2.2 Abast de la 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'Agència, 
de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb l'àrea 
fiscalitzada durant l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2007; així com l'adequació 
de la formalització i presentació dels comptes anuals. 

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

- Llei 11/2006, de 27 de desembre, del Consell, de Pressuposts de la Generalitat 
per a l'exercici de 2007. 

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

- Llei de la Generalitat 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat 
Valenciana. 

- Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat per 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell. 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per mitjà del qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 27 de novembre, General de Subvencions. 

- Decret 209/2004, de 8 d'octubre, del Consell, per mitjà del qual s'aprova el nou 
Reglament de l'Agència Valenciana del Turisme. 

- Decret 9/2000, de 25 de gener, del Consell, sobre concessió d'ajudes en matèria 
de turisme. 

- Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Consell, per mitjà del qual es regula el 
Registre de Convenis i s'estableix el règim jurídic i pressupostari dels convenis 
que subscriga la Generalitat Valenciana. 

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Ordre EHA/875/2007 de 29 de març, per mitjà de la qual es determina el 
contingut i les especificacions tècniques de la informació que s'ha de 
subministrar a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
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- Resolució de 8 de maig de 2006 de la consellera de Turisme i presidenta de 
l'Agència Valenciana del Turisme, d'aplicació del percentatge als convenis per a 
la compensació financera corresponents a l'exercici de 2004, d'acord amb el que 
es disposa en l'article 8 del Decret 71/2000, de 22 de maig, del Consell. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a 
què estan subjectes les entitats de la Generalitat i les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball realitzat, 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 
del registre de les subvencions concedides per l'Agència als principis comptables que hi 
són d'aplicació. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.2, no s'han 
detectat durant l'exercici de 2007 incompliments significatius de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics, en relació amb l'àrea fiscalitzada. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L'Agència Valenciana del Turisme és una entitat de dret públic de la Generalitat, de les 
previstes en l'article 5.2 de la LHPGV, a la qual correspon desenvolupar la política 
turística de la Generalitat. Els antecedents de la seua constitució són els que detallem tot 
seguit. 

L'Agència va ser creada com una entitat de dret públic l'any 1992, amb la denominació 
d'Institut Turístic Valencià, i va assumir les funcions de promoció i desenvolupament 
del sector turístic que venia exercint la societat pública Institut Turístic Valencià, S.A. 
(que havia sigut constituïda pel Decret 151/1985, de 4 d'octubre), la qual va subrogar en 
el patrimoni i en tots els drets i obligacions arran de la seua dissolució. 

Amb l'entrada en vigor de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, 
Administratives i d'Organització de la Generalitat, l'Institut -d'acord amb el que es 
preveia en l'article 27 d'aqueix text legal- passà a denominar-se Agència Valenciana del 
Turisme i quedà adscrita inicialment a la Presidència de la Generalitat Valenciana. 

L'any 2004 es va constituir la Conselleria de Turisme, a la qual va ser adscrita 
l'Agència. L'estructura d'aquesta Conselleria s'estableixen el Decret 123/2007, de 27 de 
juliol, del Consell, per mitjà del qual s'aprova el seu reglament orgànic i funcional. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

L'Agència té assumida la direcció i execució de la política del Consell de la Generalitat 
en matèria de turisme i exerceix les competències que legalment té atribuïdes a aqueix 
efecte. La informació més rellevant relativa a l'activitat desenvolupada per l'Agència en 
l'exercici de 2007 figura en l'informe de gestió, aprovat pel seu Comité de Direcció. 

S'ha de fer notar que les diverses actuacions de l'Agència estan orientades a millorar la 
competitivitat, la qualitat del producte, la innovació tecnològica, la formació i el 
rendiment del sector turístic valencià; així com a impulsar, desenvolupar i millorar la 
reglamentació i ordenació d'aquest sector i de qualsevol altre objectiu que li siga fixat 
expressament pel Consell de la Generalitat. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 
El balanç de l’Agència a 31 de desembre de 2007, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, el mostrem tot seguit en euros: 

 
ACTIU 31/12/07 31/12/06 Variació 

Immobilitzat 42.318.291 42.586.351 (0,6%) 

Immobilitzacions immaterials 21.024.787 10.851.602 93,7% 

Immobilitzacions materials 19.708.933 30.115.381 (34,6%) 

Inversions gestionades per a cessió 1.570.994 1.602.154 (1,9%) 

Immobilitzacions financeres 13.577 17.213 (21,1%) 

Actiu circulant 22.666.238 15.455.662 47,3% 

Deutors 1.909.392 4.779.096 (59,5%) 

Inversions financeres temporals 10.433 1.980 42,9% 

Tresoreria 20.731.515 10.657.656 94,5% 

Ajusts per periodificació 14.898 16.931 (12,0%) 

Total actiu 64.984.528 58.042.012 12,0% 
    

PASSIU 31/12/07 31/12/06 Variació 

Fons propis (15.391.202) (15.391.202) - 

Fons social 2.547.047 2.547.047 - 

Resultats negatius exercicis anteriors (17.938.249) (17.938.249) - 

Aportacions de socis compensació pèrdues 49.958.799 51.132.528 (2,3%) 

Pèrdues i beneficis (49.958.799) (51.132.528) (2,3%) 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 42.318.291 42.586.350 (0,6%) 

Provisió per a riscs i despeses 472.722 434.005 8,9% 

Creditors a llarg termini 16.101 24.801 (35,1%) 

Creditors a curt termini 37.568.616 30.388.058 23,6% 

Deutes amb empreses del grup 3.975.340 714.464 456,4 

Creditors comercials 28.735.870 23.087.385 24,5% 

D'altres deutes no comercials 4.857.406 6.586.209 (26,2%) 

Total passiu 64.984.528 58.042.012 12,0% 

Quadre 1 
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Com podem observar en el quadre anterior, l'actiu i el passiu s'incrementaren en un 
12%, respecte de les xifres de l'exercici de 2006, i es centra en l'epígraf de 
l'immobilitzat immaterial i en l'actiu circulant, en aquest cas per l'increment del saldo en 
la tresoreria. L'increment en el passiu del balanç es deu principalment a l'epígraf de 
creditors a curt termini, i dins d'aquest, al saldo de creditors comercials. 

El compte de pèrdues i beneficis de l'Agència de 2007, juntament amb les dades 
corresponents a l'exercici anterior, es mostren a continuació, en euros. 

 
DESPESES 2007 2006 Variació 

Total despeses 57.085.285 57.203.932 (0,25)

Aprovisionaments 1.444.663 948.660 52,3%

Despeses de personal 8.227.545 7.755.801 6,1%

Dotació amortització immobilitzat 4.401.979 4.259.859 3,3%

D'altres despeses d'explotació 40.394.964 42.000.402 (3,8%)

Despeses financeres i assimilades 231.911 284.262 (18,4%)

Diferències negatives de canvi 1.748 1.274 37,2%

Resultats financers positius 24.175 - 100,0%

Despeses extraordinàries 86 434.040 (100,0%)

Pèrdues procedents de l'immobilitzat 2.382.390 1.519.634 56,8%

Resultats extraordinaris positius 4.417.651 3.926.570 12,5%
    

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Total ingressos 7.126.490 6.071.404 17,4%

Import net xifra de negocis 21.489 22.623 (5,0%)

D'altres ingressos d'explotació 47.039 94.832 (50,4%)

Pèrdues d'explotació 54.400.624 54.847.266 (0,8%)

D'altres interessos i ingressos assimilats 257.653 73.479 250,6%

Diferències positives de canvi 182 225 (19,1%)

Resultats financers negatius 0 211.832 (100,0%)

Pèrdues activitats ordinàries 54.376.449 55.059.098 (1,2%)

Subvencions de capital transferides 6.784.369 5.779.493 17,4%

Ingressos extraordinaris 15.758 17.943 (12,2%)

Ingressos i beneficis d'altres exercicis 0 82.809 (100,0%)

Resultat negatiu de l'exercici (pèrdues) 49.958.799 51.132.528 (2,3%)

Quadre 2 
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L'anàlisi de les dades recollides en el quadre anterior permet apreciar que les pèrdues de 
l'exercici han sigut de 49.958.795 euros, cosa que ha significat una disminució del 2,3% 
respecte de les pèrdues experimentades en l'exercici de 2006. 

Les despeses de l'exercici, per un total de 57.085.285 euros, a penes han variat respecte 
de les de l'exercici anterior, ja que només s'han reduït en un 0,25%. Els majors 
increments s'han produït en l'epígraf de pèrdues procedents de l'immobilitzat i 
aprovisionaments. 

Cal dir que, en l'epígraf de despeses d'explotació, el 57,8% de les despeses en correspon 
a les transferències i subvencions concedides, que en conjunt s'agrupen sota la rúbrica 
"D'altres despeses de gestió corrent", i que ha sigut objecte de fiscalització en aquest 
Informe. 

El segon epígraf més significatiu és el de despeses de personal, que en l'exercici de 
2007 han ascendit a la xifra de 8.227.545 euros i que han significat un increment del 
6,1% respecte de l'exercici de 2006. 

El capítol d'ingressos s'ha elevat a la xifra de 7.126.490 euros i ha significat un 
increment del 17,4% respecte a l'exercici anterior. Cal destacar que la pràctica totalitat 
dels ingressos de l'exercici correspon a les subvencions de capital imputades al resultat 
de l'exercici, puix que han sigut de 6.748.359 euros; cosa que representa el 95,2% dels 
ingressos totals. 

4.2 Àrea de subvencions 

L'Agència és una entitat de dret públic dependent de la Generalitat, finançada per 
aquesta en la pràctica totalitat i creada per satisfer necessitats d'interés general que són 
competència de l'Administració autonòmica, com són el foment i la promoció del 
turisme valencià. En conseqüència, està facultada per a concedir subvencions en el marc 
de les seues competències. 

Les ajudes s'emmarquen en els plans d'incentius, comporten suport directe al sector 
turístic i s'han de concedir en el marc del que es disposa en el Decret 9/2000, de 25 de 
gener, del Govern Valencià, sobre concessió d'ajudes en matèria de turisme. 

Cal dir que totes les ajudes pressupostades, tant en transferències corrents com de 
capital, i tal com s'indica en la memòria dels comptes anuals, es troben comptabilitzades 
en el compte de pèrdues i beneficis sota la rúbrica "D'altres despeses de gestió corrent", 
per un import de 23.340.855 euros. 

Com a contrapartida, i atesos els limitats nivells de realització d'aquests dos capítols 
pressupostaris al llarg de l'exercici, en el passiu del balanç, dins del compte de creditors 
comercials, s'ha pogut verificar que en el subcompte "Creditors per subvencions i 
beques" es registren els imports pendents de pagament. L'import total d'aquest compte 
s'eleva a 18.797.274 euros, en el qual es troba una relació nominativa de tots els 
creditors per aquest concepte a data 31 de desembre de 2007. 
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L'anàlisi de la informació recollida en les fitxes del pressupost inicial de l'Agència per a 
l'exercici de 2007, així com els estats d'execució i realització facilitats per l'Entitat, 
desglossats en cada una de les línies de les transferències corrents, és la que es mostra 
en el quadre següent, amb les xifres expressades en euros. 

 

Línia 
Crèdit 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
31 desembre Realització

Especialització. Turística 45.167 37.417 37.417 100% 

Patrocinis públics i ajuda a ajuntaments 1.705.000 1.704.880 663.000 38,9% 

Planificació estratègica 12.000 12.000 0 -- 

Assistència tècnica municipal 52.000 52.000 0 -- 

Suport, promoció i difusió de destinacions 474.844 449.187 0 -- 

QUALITUR 57.927 37.018 0 -- 

Compensació financ. municipis turístics 6.306.121 6.306.121 0 -- 

Millora recursos turístics 19.363 19.363 19.363 100% 

Suport projectes "e-marketing" 80.000 72.704 0 -- 

Finançament grup esportiu C.V. 1.200.000 662.792 582.101 87,8% 

Nous productes turístics 40.000 40.000 0 -- 

Actuacions formació continuada turística 80.430 74.360 23.380 31,4% 

Suport act. I+D+I empreses turístiques 135.200 74.396 0 -- 

Suport esdeveniments turístics a la C.V. 40.000 40.000 27.535 68,8% 

Estudis i difusió turística 37.000 36.999 12.000 32,4% 

Patrocinis esportius a la C.V. 6.150.000 6.150.000 522.000 8,5% 

Xarxa OTIS 1.900 1.900 0 -- 

Total 16.436.952 15.771.137 1.886.796 12% 

Quadre 3 
 

L'anàlisi de les dades recollides en el quadre anterior permet apreciar que el grau de 
realització d'aquest epígraf, a la data de tancament de l'exercici de 2007, era molt reduït, 
ja que només en representa un percentatge del 12%. Tanmateix, en el moment de 
realitzar les tasques de fiscalització de l'Agència, s'ha comprovat que arribava al 95,9%. 

L'anàlisi de la informació recollida en les fitxes del pressupost inicial de l'Agència per a 
l'exercici de 2007, així com en els estats d'execució facilitats per l'Entitat, desglossats en 
cada una de les línies de transferències de capital, és la que es reflecteixen el quadre 
següent, amb les xifres expressades en euros. 
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Línia 
Crèdit 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
31 desembre Execució 

Finanç. ops. capital empreses sector 2.428.086 1.976.584 0 -- 

Turisme salut 30.293 30.293 30.293 100% 

Pla d'excel·lència turística 800.000 800.000 0 -- 

Millora de recursos turístics 899.773 874.255 0 -- 

Productes turístics singulars 342.000 334.748 0 -- 

Pla Millor Municipis Turístics 750.000 663.858 0 -- 

Conveni "Desafío Español", S.A. 2.600.000 2.600.000 2.600.000 100% 

Actuacions en matèria d'I+D+I 131.000 65.239 0 -- 

Projecte itinerari “El pas del pobre” 145.000 145.000 0 -- 

Nou suport publicitari 80.000 79.740 20.000 25,1% 

Total 8.206.152 7.569.717 2.650.293 35% 

Quadre 4 
 

Com podem apreciar, el grau de realització de les diverses línies de transferències de 
capital, a la data de tancament de l'exercici de 2007, és més elevat que en el cas de les 
transferències corrents, ja que assoleix un percentatge del 35%. Això no obstant, en el 
moment de realitzar les tasques de fiscalització de l'Agència, s'ha comprovat que 
s'havien pagat totes les subvencions que quedaren pendents a la data de tancament de 
l'exercici anterior. 

Les circumstàncies descrites en relació amb el grau de realització de les diverses línies 
de subvenció, tant si es tracta de transferències corrents com de capital, es repeteixen un 
any rere l'altre. L'Agència hauria de promoure totes aquelles actuacions que estiguen al 
seu abast per tal d'evitar que es reiteren en exercicis futurs, i amb la finalitat de poder 
complir de forma eficaç els objectius de l'activitat de foment que desenvolupa l'Entitat. 

La fiscalització específica de l'àrea de subvencions s'ha realitzat mitjançant l'anàlisi 
d'una mostra significativa del total de transferències corrents i de capital gestionades per 
l'Agència durant l'exercici de 2007. La mostra, l'hem seleccionada valorant els imports 
de cada una de les subvencions concedides i els procediments usats en cada cas. 

S'ha de dir que tots els expedients revisats, llevat dels que tenen el seu origen en 
convenis formalitzats per l'Agència, han sigut convocats mitjançant la Resolució de 16 
de gener de 2007 de la consellera de Turisme, en la seua qualitat de presidenta de 
l'Entitat, la qual es va publicar en el DOCV número 5.438, de 29 de gener de 2007. 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha comprovat l'adequació dels procediments 
seguits per l'Agència a la normativa jurídica que hi resulta d'aplicació en cada cas; hem 
revisat les distintes fases de sol·licitud, valoració de les peticions, documents 
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justificatius presentats i la seua adequació a l'objecte de la subvenció; així com 
l'adequació de la comptabilitat de la despesa. 

En la línia de suport d'actuacions d'I+D+I d'empreses turístiques, s'ha revisat un total de 
cinc expedients relatius a actuacions d'aquesta naturalesa. Cal indicar que, amb 
independència del cost valorat que presentat per cada un dels sol·licitants -tal i com 
consta en les bases de la convocatòria-, es considera un cost elegible màxim de 20.000 
euros, dels quals l'Agència subvenciona el 50% si la documentació és l'adequada. Hem 
comprovat que en la totalitat dels expedients revisats les subvencions s'han fet efectives 
en abril de 2008. 

De la línia de suport, promoció i difusió de destinacions turístiques a la Comunitat 
Valenciana, se n'ha revisat un total de cinc expedients de subvenció. En les bases de la 
convocatòria s'estipula un cost elegible màxim per a cada cas concret, del qual es 
subvenciona el 60% si reuneix els requisits establits. 

S'ha comprovat que, en quatre dels expedients revisats, les subvencions han sigut iguals 
al citat percentatge anterior i que les han fetes efectives en febrer i març de 2008; 
mentre que el cinqué expedient revisat ha sigut objecte d'una minoració parcial, perquè 
totes les despeses justificades no s'ajustaven a l'objecte de la convocatòria. La resolució 
de minoració parcial va ser notificada a l'interessat, i acceptada. La subvenció finalment 
concedida també s'ha fet efectiva en l'exercici de 2008. 

En el cas de les transferències de capital, s'han revisat dotze actuacions de diferents 
línies de subvenció. En tots els casos revisats consta una retenció de crèdit prèvia a la 
concessió de l'ajuda, així com la declaració dels beneficiaris -segons un model de 
l'Agència- fent constar que no percebien ajudes per cap concepte similar d'uns altres 
organismes de l'Administració. S'ha de dir que, en tots els casos, s'envien als 
beneficiaris uns distintius que han de ser exhibits en l'establiment, fent constar que s'ha 
rebut finançament parcial de l'Agència. 

Hem comprovat que en tots els casos es subvenciona el 25% del cost considerat com a 
elegible, d'acord amb el que es preveu en la convocatòria, i que en els expedients 
administratius consta l'acta de la comissió d'avaluació, que al seu torn es fonamenta en 
una comissió científica que es reuneix amb la finalitat de valorar, de forma objectiva, 
totes les sol·licituds presentades. 

En tots els casos, la documentació administrativa referida al beneficiari i les factures 
presentades han sigut revisades pel servei responsable de la concessió de la subvenció. 
En els supòsits en què les factures presentades no s'adequaven a l'objecte de la 
subvenció, s'ha notificat aquesta circumstància a l'interessat, per al tràmit d'al·legacions. 
En alguns dels casos revisats s'ha dictat una resolució de minoració parcial, que ha sigut 
acceptada pels interessats. 

Amb independència de les subvencions concedides d'acord amb la convocatòria 
formalitzada a l'efecte, hem revisat vuit convenis de col·laboració, per mitjà dels quals 

- 137 - 



Agència Valenciana del Turisme. Exercici de 2007 

s'han concedit subvencions. Els expedients que han sigut objecte de revisió, amb les 
xifres expressades en euros, són els següents: 

 
Expedient Conveni Import 

100/05 Contribució al finançament d'embarcacions 2.600.000 

108/07 Promoció certamen firal 300.000 

128/07 Promoció marca turística Comunitat Valenciana 2.100.000 

129/07 Promoció demanda turística estival 600.000 

135/07 Divulgació logotip Comunitat Valenciana 850.000 

136/07 Difusió marca turística C.V. en elements propis 696.000 

137/07 Difusió marca turística C.V. en elements propis 360.000 

162/07 Millora i innovació en el sector hoteler 52.000 

 Total 7.558.000 

Quadre 5 

 

S'ha de dir que l'expedient 100/05 correspon a l'anualitat de 2007 d'un conveni de 
col·laboració de l'exercici de 2005, a càrrec del capítol de transferències de capital de 
l'Agència. Hem comprovat que els documents que es troben en l'expedient administratiu 
han sigut formalitzats correctament i que l'anualitat de la subvenció s'ha fet efectiva en 
2007. 

En la revisió de la resta d'expedients administratius, que remeten al capítol de 
transferències corrents del pressupost de l'Entitat, s'ha comprovat que hom ha 
formalitzat la preceptiva reserva prèvia de crèdit, que hi consta l'informe-proposta del 
servei corresponent i que el servei jurídic els ha supervisats abans que fossen enviats al 
Consell per a la seua aprovació. En tots els casos s'ha sol·licitat al Registre de Convenis 
que confirmés la inexistència de convenis amb un objecte coincident amb el que es 
pretén subscriure. 

Així mateix, s'ha comprovat que, en la documentació que es troba en cada un dels 
expedients revisats, consta un informe de l'Advocacia General de la Generalitat i de la 
Intervenció General. En aquest sentit, en cinc dels expedients revisats en l'informe de la 
Intervenció General s'indica que els expedients, calia haver-los tramitats com a 
contractes de prestació de serveis, d'acord amb el que es preveu en la LCAP. En tots els 
supòsits, però, existeix un informe favorable de l'Advocació General, anterior a 
l'aprovació dels convenis per part del Consell. 
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En un dels convenis de col·laboració revisats, l'import del qual ascendia a 2.100.000 
euros, se'n va formalitzar en novembre de 2007 una minoració parcial, per una quantia 
de 900.000 euros, i una segona minoració en gener de 2008, per una quantia de 537.208 
euros. En els dos casos la minoració ha sigut notificada a l'interessat i aquest l'ha 
acceptada. En tots els casos revisats es notifica als interessats que la vigència del 
conveni finalitzava el 31 de desembre. 
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5. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització, escau efectuar les recomanacions que 
assenyalem a continuació. Prèviament destacarem les recomanacions d'informes d'anys 
anteriors que han sigut ateses per l'Entitat. 

Es pot destacar que l'Entitat, mitjançant un escrit tramés a aquesta Sindicatura de 
Comptes el 23 d'abril de 2008, ha comunicat les mesures adoptades per atendre les 
incidències assenyalades en l'informe de l'exercici anterior, les quals han sigut objecte 
de comprovació en el curs de la fiscalització. 

a) Durant l'exercici s'han atés les següents recomanacions realitzades en informes 
anteriors: 

a.1) Pel que fa als contractes publicitaris, es recomana a l'AVT que elabore 
una memòria detallada de les activitats realitzades en compliment dels 
contractes citats; així com una valoració dels resultats obtinguts en 
funció dels objectius prèviament definits, desagregats aquests segons les 
actuacions -convenientment valorades- que s'havien de desenvolupar. 

a.2) Els avançaments a compte de subvencions per a concedir, han de ser 
comptabilitzats en comptes del balanç, i no com a despeses de l'exercici. 

a.3) És convenient establir un règim de signatures mancomunades per a tots 
els pagaments de l'AVT, amb independència de l'import, amb l'objectiu 
de reforçar el control dels fons de l'Agència. 

a.4) Els expedients de concessió de subvencions, caldria presentar-los 
complets i ordenats cronològicament, i comprendre tots els tràmits 
realitzats pels distints departaments en un únic expedient. 

a.5) En la tramitació dels contractes s'ha de procurar complir els terminis de 
pagament, ja que en el cas contrari s'han d'abonar interessos de demora i 
indemnitzar al contractista els costs de cobrament; a més a més, aquest 
pot suspendre, i fins i tot revocar, el contracte si la demora excedeix 
determinats terminis. 

b) Es considera oportú mantenir les següents recomanacions, proposades en 
informes d'exercicis anteriors: 

b.1) l'Agència ha de continuar amb les gestions iniciades en exercicis 
anteriors per a aclarir els termes de les cessions d'elements 
d'immobilitzat que li han fet perquè desenvolupe la seua activitat, a 
l'objecte de valorar i registrar comptablement de forma adequada els 
elements cedits. 
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b.2) Una vegada publicada la relació de llocs de treball, l'Agència ha de 
promoure els preceptius procediments de selecció de personal, a l'objecte 
de limitar l'elevada temporalitat de la plantilla. En aquest sentit, s'ha de 
procurar que els dits procediments s'ajusten al que es preveu en la Llei de 
Funció Pública Valenciana i que garantisquen el compliment dels 
principis d'igualtat, mèrit i capacitat que regeixen l'accés als llocs de 
treball del sector públic. 

b.3) A l'objecte de planificar adequadament la seua gestió econòmica i 
administrativa, l'Agència hauria d'elaborar uns manuals de procediments 
en els quals es consideren tots els tràmits que han de seguir els diversos 
expedients de contractació i tramitació de subvencions, adaptant-hi la 
normativa jurídica aplicable i articulant mecanismes específics de control 
econòmic, jurídic i tècnic que garantisquen el compliment dels principis 
de legalitat i els principis d'eficiència i economia als quals s'ha d'ajustar 
la despesa del sector públic. 

b.4) En relació amb les despeses d'impremta que realitza l'Agència durant 
l'exercici, l'Entitat hauria de valorar la possibilitat de promoure 
expedients de contractació segons la modalitat de contracte de 
subministraments, considerada en l'article 172.1.a) de la LCAP, i que 
consisteix a contractar el lliurament successiu de béns per preu unitaris, 
però sense definir-ne inicialment la quantia total, i deixant aquesta 
supeditada a les necessitats de l'Administració durant el període de 
vigència del contracte. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici: 

c.1) En els procediments de concessió de subvencions per mitjà de 
convocatòria pública, l'Agència ha d'arbitrar procediments que permeten 
uns percentatges majors de realització, a l'objecte de facilitar el 
compliment dels objectius de l'activitat de foment desenvolupada per 
l'Entitat. 

c.2) Amb independència del fet que els convenis hagen sigut tramitats d'acord 
amb la normativa jurídica aplicable, l'Agència hauria de promoure totes 
aquelles actuacions que estiguen al seu abast per aconseguir que tots els 
expedients puguen comptar amb informes favorable de la Intervenció 
General. 

c.3) L'Agència hauria d'elaborar amb major precisió els convenis de 
col·laboració que formalitza, així com les línies pressupostàries en les 
quals es fonamenten els dits convenis, a l'objecte d'aconseguir una gestió 
més eficient i d'evitar les minoracions que es produeixen durant 
l'exercici. 
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