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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que es disposa en 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 despeses per les subvencions concedides registrades en els comptes 
anuals de l'exercici de 2007 del Consell Valencià de l'Esport (d'ara endavant CVE o 
l'Entitat), es presenten de forma adequada, d'acord amb els principis comptables que hi 
són d'aplicació; 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 comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
del sistema de gestió i control intern de les dites despeses del CVE. En els diferents 
apartats de l'Informe assenyalem 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 del Consell Valencià de l'Esport 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 els adjuntem íntegres -acompanyats de l'informe 
d'auditoria- en l'annex del present Informe. Els dits comptes (la formulació dels quals és 
responsabilitat de la secretària autonòmica de l'Esport i vicepresidenta de l'Entitat), 
foren formulats el 28 de març de 2008, aprovats pel Comité de Direcció el 25 d'abril de 
2008 i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat -conformement a la normativa aplicable- el 27 de juny de 2008, juntament 
amb l'informe d'auditoria. 

L'esmentat informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comptes anuals que, 
atenent el que s’estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realitza la Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració d'una firma 
privada d'auditoria. En aquest informe s'emet una opinió sense advertiments. 

Seguint els objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha consistit a 
revisar si hom ha aplicat adequadament la normativa comptable i de gestió a les 
despeses per les subvencions concedides registrades per CVE en l'exercici de 2007 en 
l'epígraf "D'altres despeses d'explotació", i a comprovar l'adequació de la formalització i 
presentació dels comptes anuals. 

D'acord amb això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han 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 
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l'Estat Espanyol, i a 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 
aplicables en aquest cas, tenint en compte les objectius perseguits i l'abast anteriorment 
assenyalat. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització indicats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part del Consell 
Valencià de l'Esport, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici 
finalitzat el 31 de desembre de 2007, en relació amb l'àrea fiscalitzada; així com 
l'adequació de la formalització i presentació dels comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

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

- Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera 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 3/2006, de 12 de maig, de creació del Consell Valencià de l'Esport. 

- Decret 170/2006, de 17 de novembre, del Consell, per mitjà del qual s'aproven 
els estatuts del Consell Valencià de l'Esport. 

- Resolució de 28 de febrer de 2007 del vicepresident del Consell Valencià de 
l'Esport, de delegació de competències. 

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

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

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

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals a què estan subjectes les entitats de la Generalitat. 
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- Resolució de 4 d'octubre de 1995 de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per mitjà de 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, que determina 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 les despeses per subvencions concedides registrades en l'epígraf "D'altres despeses 
d'explotació", del compte de pèrdues i beneficis, 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 indicat en l'apartat 1.2.2, s'ha detectat 
durant l'exercici de 2007 el següent incompliment significatiu de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics, en relació amb l'àrea fiscalitzada: 

a) Tal com assenyalem en l'apartat 4.2 d'aquest Informe, l'Entitat ha efectuat 
modificacions en determinades subvencions nominatives, que en uns casos 
suposen un reajust d'anualitats i en uns altres, variacions en els imports. Quant a 
això, es pot assenyalar que, d'acord amb el que es preveu en els articles 45.a) del 
TRLHPGV i 18.e) de la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 2007, cal 
considerar el Consell com a òrgan competent per a variar els imports prevists en 
les línies de subvenció de caràcter nominatiu. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

El Consell Valencià de l'Esport es crea per mitjà de la Llei de la Generalitat 3/2006, de 
12 de maig, com un entitat de dret públic sotmesa al dret privat de les previstes en 
l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat. 

Correspon a l'actual Conselleria de Cultura i Esport la direcció estratègica del Consell 
Valencià de l'Esport, així com l’evolució i control dels resultats de la seua activitat. 

Amb el Decret 170/2006, de 17 de novembre, del Consell de la Generalitat, s’aproven 
els estatuts del Consell Valencià de l’Esport, el qual subroga la Generalitat en els drets, 
facultats i obligacions que aquesta deté sobre els béns afectats als serveis o les funcions 
que la llei de creació del CVE li atribueix. 

El CVE va assumí la pràctica totalitat de les funcions que fins a la data exercien la 
Secretaria Autonòmica d'Esport i la Direcció General d'Esport. D'acord amb la 
disposició transitòria segona del Decret 170/2006, s'hi establia que l'adscripció orgànica 
del personal adscrit al programa pressupostari 457.10, "Foment de l'activitat esportiva", 
tenia efecte des de l'1de gener de 2007. 

Les funcions del CVE, recollides en l'article 3 de la Llei 3/2006, són les inherents a les 
competències següents: 

a) Gestionar la política esportiva de la Generalitat. 

b) Formular les directrius de la política de foment i desenvolupament de l'esport en 
els seus distints nivells, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 

c) Fomentar i protegir l'associacionisme esportiu. 

d) Gestionar el registre d'entitats esportives. 

e) Promoure l'esport d'elit, la competició esportiva de rendiment i l'excel·lència 
esportiva. 

f) Promoure l'esport per a tots. 

g) Fomentar els esports autòctons. 

h) Fomentar les activitats físiques i de l'esport entre els discapacitats físics, psíquics 
i sensorials, i en aquells altres col·lectiu que necessiten una atenció especial. 

i) Promoure i organitzar l'activitat de l'esport escolar i universitari, conjuntament 
amb les entitats i els organismes públics que tenen competència en aquest camp. 
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j) Fomentar el desenvolupament de la tecnificació esportiva i la investigació 
científica en l'esport. 

k) Formar adequadament i de manera competent el personal tècnic professional 
necessari per a aconseguir augmentar la qualitat tècnica de l'esport en general. 

l) Elaborar i executar plans de construcció i millora de les infraestructures 
esportives. 

m) Coordinar i coadjuvar al funcionament de les federacions esportives de la 
Comunitat Valenciana. 

n) Qualssevol altres que li siguen atribuïdes o delegades conformement a 
l'ordenament jurídic. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

D'acord amb la informació continguda en la memòria dels comptes anuals de CVE, en 
l'exercici de 2007 l'activitat de l'Entitat s'ha desenvolupat per mitjà de cinc línies 
fonamentals: "Despeses generals", "Promoció esportiva i activitats nàutiques", "Elit i 
formació esportiva", "Programes i actuacions singulars esportives" i "Infraestructures i 
equipaments esportius". En l'informe de gestió que s'inclou en la memòria dels comptes 
anuals de 2007 (vegeu l'annex del present Informe), es detallen les dites activitats, així 
com l'evolució actual i previsible de l'Entitat. 
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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 i compte de pèrdues i beneficis del Consell Valencià de l'Esport a 31 de 
desembre de 2007, juntament amb les dades corresponents a l'exercici anterior, es 
mostren a continuació, en euros. 

 
 ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Immobilitzat 1.020.719 197.095 417,9%

Immobilitzacions immaterials 379.455 26.873 1.312,0%

Immobilitzacions materials 641.264 170.222 276,7%

Actiu circulant 2.900.327 3.765.057 (23,0%)

Deutors 94.174 - -

Tresoreria 2.806.153 3.765.057 (25,5%)

Total actiu 3.921.046 3.962.152 (1,0%)
   

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Fons propis - - -

Resultats d'exercicis anteriors - - -

G.V. aportacions socis compensació pèrdues 26.022.920 1.566.384 1.561,3%

Pèrdues i guanys (26.022.920) (1.566.384) 1.561,3%

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 1.020.719 197.096 417,9%

Provisions per a riscs i despeses 6.306 - -

Creditors a curt termini 2.894.021 3.765.058 (23,1%)

Creditors comercials 1.599.014 - -

D'altres deutes no comercials 1.295.007 3.765.058 (65,6%)

Total passiu 3.921.046 3.962.154 (1,0%)

Quadre 1 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

Despeses de personal 2.591.600 - - 

Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat 16.883 1.193 1.315,2% 

D'altres despeses d'explotació 25.146.254 3.466.215 625,5% 

Beneficis d'explotació - - - 

Despeses financeres i assimilades 3.256 - - 

Resultats financers positius 313.662 - - 

Resultats extraordinaris positius 16.882 1.897.824 (99,1%) 
    

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Import net de la xifra de negocis 1.153.271 - - 

D'altres ingressos d'explotació 248.000 3.200 7.650,0% 

Pèrdues d'explotació 26.353.466 3.464.208 660,7% 

D'altres interessos i ingressos assimilats 316.918 - - 

Resultats financers negatius - - - 

Pèrdues de les activitats ordinàries 26.039.804 3.464.208 651,7% 

Subvencions de capital transferides a resultats 16.882 1.897.824 (99,1%) 

Resultat extraordinari negatiu - - - 

Resultat de l'exercici (pèrdues) 26.022.922 1.566.384 1.561,3% 

Quadre 2 
 

Tal com hem indicat en l'apartat 1.2.1, l'abast de la fiscalització ha comprés les despeses 
per subvencions concedides comptabilitzades en l'epígraf del compte de pèrdues i 
beneficis "D'altres despeses d'explotació" de l'exercici de 2007. 

Aquestes despeses, per import de 25.146.254 euros, constitueixen el 90,6% de les 
despeses registrades a càrrec del compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2007. 
Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre les dites despeses, en els apartats 
següents es fan els comentaris sobre els aspectes més significatius observats. 

4.2 D'altres despeses d'explotació (subvencions concedides) 

La partida més significativa de "D'altres despeses d'explotació" correspon a "D'altres 
despeses de gestió corrent", on s'inclouen les despeses per subvencions corrents i de 
capital que el Consell Valencià de l'Esport ha concedit per mitjà de les distintes 
convocatòries de subvencions o convenis de col·laboració, i s'eleva a 21.513.095 euros. 

El quadre següent mostra un detall de les citades subvencions, en euros, distingint entre 
corrents i de capital i agrupades per àmbit i línia. 
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Àmbit Descripció línia Import 

2002 Esport de base. Jocs esportius 237.088

2006 Campionat universitari de la C.V. (Lliga Cadu) 100.000

2007 Esport de base mutualitat 200.000

2008 Col·laboració organització jocs esportius 275.335

2009 Regata Grans Velers 2007 Mediterrània 300.000

2011 Enciclopèdia Audiovisual de la Pilota 100.000

2012 Regata Breitling Med Cup-2007 250.000

3002 Esdeveniments especials 834.749

3003 Suport a clubs esportius d'elit 1.599.820

3004 Tecnificació. Federacions 259.001

3005 Alt rendiment ciclisme pista 153.000

3007 Beques/Premis Elit 150.000

3008 C.T. Alacant Bàdminton – Judo – Rem 205.000

3009 Especialització Xest 259.971

3010 Seleccions autonòmiques federacions 113.000

3011 Centre Tecnificació Petxina 210.000

4005 Eurobàsquet 2007 1.000.000

4006 Camp. Mundial Atletisme Pista Coberta-2008 962.000

4007 Esport federat. Federacions 1.347.193

4016 Assemblea General Comités Olímpics Europeus 264.000

5001 Despeses financeres per construcció instal·lacions esportives 100.000

 Resta de subvencions corrents 812.072

 Total subvencions corrents  9.732.229

Àmbit Descripció línia Import 

5002 Construcció i modernització instal·lacions esportives 2.033.921

5003 Infraestructures esportives 2.947.480

5004 Immobilitzat material federacions 34.449

5005 Inversions en el Centre d'Alt Rendiment de Ciclisme 18.000

5006 Construccions instal·lacions esportives 5.727.827

5007 Conveni Diputació Castelló 345.912

5011 Inversió Centre Tecnificació Esportiva Petxina - Ajuntament València 259.997

5016 Campionat Mundial Atletisme 2008 – Ajuntament València 413.280

 Total subvencions de capital 11.780.866

 Total subvencions 21.513.095

Quadre 3 
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L'apartat 16, "Ingressos i despeses", de la memòria dels comptes anuals del CVE i els 
apartats 4.2, "Subvencions concedides", i 4.4, "Convenis de col·laboració", de l'annex a 
la memòria dels comptes anuals del CVE (que adjunten en l'annex del present Informe), 
mostren la informació pertinent sobre els conceptes assenyalats en el quadre 3 anterior. 

A l'objecte de revisar els procediments de concessió i gestió de les subvencions, i de 
determinar si el registre comptable de les dites operacions ha sigut adequat, aquesta 
Sindicatura ha seleccionat diverses línies de subvenció, tant genèriques com 
nominatives, atenent el seu import i les seues peculiaritats. 

El quadre següent detalla, en euros, les línies de subvenció revisades. 

 

Àmbit Descripció línia  
Subvenció 
concedida 

Pagat 
2007 

3003 Suport a clubs esportius d'elit Genèrica 1.599.820 1.321.978 

3007 Beques/Premis Elit Genèrica 150.000 150.000 

4005 Eurobàsquet–2007 Nominativa 1.000.000 1.000.000 

4006 Camp. Mundial Atletisme Pista Coberta-2008 Nominativa 962.000 805.400 

4016 Assemblea Gral. Comités Olímpics Europeus Nominativa 264.000 264.000 

5001 Despeses financeres. Constr. instal. esport. Nominativa 100.000 100.000 

 Subvencions corrents  4.075.820 3.641.378 

Àmbit Descripció línia  
Subvenció 
concedida 

Pagat 
2007 

5003 Infraestructures esportives Nominativa 2.947.480 2.947.480 

5006 Construccions instal·lacions esportives Nominativa 5.727.827 5.727.827 

5016 Camp. Món Atletisme 2008–Ajunt. València Nominativa 413.280 413.280 

 Subvencions de capital   9.088.587 9.088.587 

 Total mostra  13.164.407 12.729.965 

 % mostra sobre total subvencions  61% 63% 

Quadre 4 
 

Els aspectes més significatius que s'han posat de manifest a conseqüència de la revisió 
dels expedients que donen suport a les subvencions fiscalitzades, són els següents: 

a) L'Entitat ha fet modificacions en determinades subvencions nominatives, que en 
uns casos han significat un reajust de les anualitats i en uns altres, variacions en 
els imports. Quant a això, es pot assenyalar que, d'acord amb el que es preveu en 
els articles 45.a) del TRLHPGV i 18.e) de la Llei de Pressuposts de la 
Generalitat per a 2007, cal considerar el Consell com a òrgan competent per a 
variar els imports prevists en les línies de subvenció de caràcter nominatiu. 
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b) Els pressuposts inicials que s'han d'incloure en el projecte de llei de pressuposts 
de la Generalitat de cada exercici, s'han de fer basant-se en previsions de 
despesa realistes, ja que les insuficiències pressupostàries deriven de manera 
freqüent en deficiències i retards en la gestió, que podrien influir en els objectius 
que hom pretén aconseguir. 

c) En un cas, el CVE ha satisfet a un ajuntament la subvenció concedida sense que 
constés en l'expedient l'ordre de pagament de l'entitat local al tercer responsable 
d'executar la inversió; malgrat el que s'assenyala en el punt 6 del conveni del 
CVE amb el citat ajuntament. 

d) Tenint en compte el grau d'avanç actual de la tecnologia de la informació i les 
exigències legals (article 35.f de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i article 
6.2.b. de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als 
Serveis Públics), i amb la finalitat de millorar l'eficiència i eficàcia dels 
processos administratius, es recomana d'implantar les mesures oportunes perquè 
la documentació necessària en la tramitació dels expedients que es troben ja en 
poder de qualsevol Administració, siga incorporada al dit expedient per la 
mateixa Administració que hi actua. 
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5. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més significatives 
-resultat del treball de fiscalització- en relació amb les quals els responsables de 
l'Institut han d'adoptar mesures correctores per evitar que es tornen a produir en 
exercicis futurs. 

A més a més, escau efectuar les següents recomanacions sobre uns altres aspectes que 
s'han posat de manifest en la fiscalització de l'exercici. 

a) La memòria dels comptes anuals del Consell Valencià de l'Esport ha d'incloure 
el quadre de finançament, obligatori segons el que es disposa en el R.D. 
1.643/1990, de 20 de desembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 

b) Les línies de subvenció han de comptar amb la dotació de crèdits necessaris i 
suficients per a atendre els compromisos adquirits o les previsions realistes de 
despesa realitzades pels òrgans gestors. 

c) A fi de millorar l'eficiència i eficàcia dels processos administratius, es recomana 
d'implantar les mesures oportunes perquè la documentació necessària en la 
tramitació dels expedients que es troben ja en poder de qualsevol Administració, 
siga incorporada al dit expedient per la mateixa Administració que hi actua. 

d) En les línies cofinançades per unes altres entitats públiques o privades, es 
recomana que el beneficiari presente, a més dels comptes que justifiquen la 
despesa subvencionada, un pressupost i, posteriorment, la corresponent 
liquidació d'ingressos i despeses. Així, les administracions cedents podrien 
verificar que les subvencions globals concedides no superen la despesa realment 
incorreguda. 

 




