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Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2007 

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, la fiscalització efectuada ha tingut per 
objecte determinar si els comptes anuals de l'exercici de 2007 de l'Agència Valenciana 
de Foment i Garantia Agrària (l'Agència) es presenten de forma adequada, 
conformement als principi comptables que hi són d'aplicació; així com verificar el 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici citat. 

Així mateix, la fiscalització ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
del sistema de gestió i control intern de l'Agència. En els diferents apartats d'aquest 
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 del resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la 
memòria corresponents a l'exercici terminat en la dita data, i s'adjuntem íntegres              
-juntament amb l'informe d'auditoria- en l'annex del present Informe. Aquests comptes 
foren formulats pel director de l'Entitat el 10 d'abril de 2008 i presentats en aquesta 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), d'acord amb 
la normativa aplicable, el 27 de juny de 2008, acompanyats de l'informe d'auditora. 

El citat informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comtes anuals que, atenent al 
que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la 
Intervenció General de la Generalitat amb la col·laboració de firmes d'auditoria 
contractades per aquesta. 

En el dit informe s'emet una opinió amb dos advertiments, ja què s'hi indica que, a causa 
de la manera de comptabilitzar les subvencions de la Generalitat, els resultats de 
l'exercici estan sobrevalorats en 164.985.667 euros; i alhora s'hi fa referència al fet que 
l'Agència ha obtingut una xifra de beneficis de 2.483.070 euros i que les subvencions 
que han superat la xifra de despeses en el dit import haurien de ser reintegrades a la 
Generalitat i, en conseqüència, consignar-les com un deute en el balanç. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar si l'aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb 
les diferents àrees dels comptes anuals de l'Agència en l'exercici de 2007 ha sigut 
adequada i ha comprovar l'adequació de la formalització i presentació dels comptes 
anuals. 
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D'acord amb tot això, hem fet les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, segons 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 
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, considerant els 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 de l'Agència, 
de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics -en relació amb les àrees 
fiscalitzades- 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 a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Reglament (CEE) núm. 885/2006 de la Comissió, de 21 de juny de 2006, per 
mitjà del qual s'estableixen les disposicions aplicables del Reglament (CEE) 
núm. 1.290/2005 del Consell, pel que fa a l'autorització dels organismes 
pagadors i d'altres òrgans i a la liquidació de comptes del Fons Europeu Agrícola 
de Garantia Agrària (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER). 

- Reglament (CEE) núm. 1.290/2005 del Consell, de 21 de juny de 2005, sobre 
finançament de la política agrària comuna. 

- Llei de la Generalitat 14/2005, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Financera i Administrativa i d'Organització de la Generalitat, per mitjà de la qual 
es crea l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. 

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

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

- Llei de Contractes de les Administracions Públiques, text refós aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

- Llei de la Funció Pública Valenciana, text refós aprovat per Decret Legislatiu de 
24 d'octubre de 1995. 

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

- Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat per 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991. 
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- Decret 123/2006, de 8 de setembre, del Consell, per mitjà del qual s'aprova 
l'Estatut de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. 

- 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. 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

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

- Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, per mitjà del qual es designa 
l'organisme pagador de les despeses corresponents a la Política Agrària Comuna 
a la Comunitat Valenciana i se n'estableix l'organització i el funcionament. 

- Ordre de 27 de desembre de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, que aprova els codis de la classificació econòmica dels pressuposts 
del sector d'Administració General de la Generalitat Valenciana i de les seues 
entitats autònomes amb similar estructura pressupostària. 

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

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

- Resolució de 7 de novembre de 2007 del director general de Relacions amb les 
Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, per mitjà de la 
qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració subscrit entre la 
Comunitat Valenciana i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per al 
prefinançament de les ajudes a càrrec del FEAGA i del FEADER. 

- Resolució de 16 d’octubre de 2007 de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació per la qual es va autoritzar amb caràcter definitiu l’Agència com a 
organisme pagador de les ajudes finançades a càrrec del FEAGA i del FEADER. 

- 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 Valenciana i 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 
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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, s'han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi són d'aplicació: 

a) L'Agència hauria d'haver imputat com a ingressos de l'exercici l'import 
d'1.630.664 euros generats en aplicació de l'article 7 del Reglament (CEE) 
595/1991 del Consell, de 4 de març. Aquests ingressos, els registra en comptes 
de comptabilitat financera que recullen operacions econòmiques d'ingressos 
pendents d'aplicació, a pesar de tractar-se d'ingressos de lliure disposició de 
l'Entitat i que, en conseqüència, calia haver imputat a l'exercici corrent en què es 
generaren; tal i com es manifesta en l'apartat 6.2 del present Informe. 

b) El balanç de l'Entitat no registra el patrimoni inicial de l'Agència. En aquest 
sentit, els fons propis recullen exclusivament els resultats 
economicopatrimonials obtinguts en els exercicis de 2006 i 2007; per tant, 
l'Agència no ha determinat el seu patrimoni inicial, per la diferència entre els 
béns i drets i les obligacions existents a la data d'inici de les seues activitats; com 
podem comprovar a partir de les dades recollides en l'apartat 10.1 de l'Informe. 

c) Les circumstàncies que es descriuen en el punt a) de l'apartat 2.2 de l'Informe, 
les quals constitueixen un incompliment significatiu de la normativa de 
comptabilitat pública de la Comunitat Valenciana, han determinat que els 
diversos document que integren els comptes anuals de l'Agència, en especial el 
romanent de tresoreria, no s'ajusten a la situació financera de l'Entitat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.2, s'han 
detectat durant l'exercici de 2007 els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) Els comptes anuals de l'Agència no contenen tots els documents ni la informació 
establits en l'Ordre de 13 de desembre de 2002 de la Conselleria d'Economia, 
Hisenda i Ocupació, per mitjà de la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat 
per a la Generalitat, i en l'Ordre de 16 de juliol de 2001 de la mateixa 
Conselleria, que aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat. Tal com indiquem en els apartats 1.2.1, 7.1 i 8 de l'Informe, l'Entitat 
no ha elaborat l'estat d'operacions de pressuposts tancats ni l'estat d'operacions 
no pressupostàries, així com determinats annexos de la memòria. 

b) L'Agència, durant l'exercici de 2007, no ha dut a terme cap acció per a cobrar en 
executiva els ingressos per reintegraments, a causa de les dificultats que 
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detallem en l'apartat 7.1 de l'Informe, les quals, si no es resolen aviat, poden 
originar un perjudici en els fons de l'Agència, en el cas de prescriure el dret a 
cobrar les quantitats no reintegrades de forma voluntària pels beneficiaris de les 
subvencions. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària es va crear mitjançant la Llei de la 
Generalitat 14/2005, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i 
Administrativa i d'Organització de la Generalitat. Per desenvolupar aquest text legal, es 
va aprovar l'Estatut de l'Agència, en virtut del que es preveia en el Decret 123/2006, de 
8 de setembre, del Consell. 

L'Agència és una entitat autònoma de naturalesa mercantil, industrial, financera o 
anàloga, de les previstes en l'article 5.1 de la LHPGV, adscrita a la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a la qual correspon la direcció estratègica, 
l'avaluació i el control dels resultats de l'activitat d'aquella. 

En la seua condició d'entitat autònoma de caràcter mercantil, industrial, financer o 
anàleg, l'Agència està sotmesa, pel que fa al seu règim pressupostari, econòmic i 
financer, de comptabilitat i intervenció, al que es disposa en la LHPGV. En aquest 
sentit, té personalitat jurídica pública diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així 
com autonomia de gestió i plena capacitat jurídica i d'actuació, i dins de la seua esfera 
de competències li corresponen les potestats administratives necessàries per al 
compliment dels seus fins. 

Entre els fins que la normativa vigent assigna a l'Agència, es troben els següents. 

- Execució de les polítiques de foment del sector agrari que establisca la 
Conselleria competent en matèria d'agricultura i ramaderia. 

- Gestió eficaç i eficient de les línies d'ajuda establides en el marc de les dites 
polítiques. Les funcions previstes en són les d'execució de les mesures 
d'intervenció i regulació dels mercats de productes agraris a la Comunitat 
Valenciana. 

- Les altres funcions derivades de la seua condició d'organisme pagador de les 
ajudes comunitàries en què la Generalitat tinga la competència de gestió, 
resolució i pagament. 

- Programació, anàlisi i seguiment dels fons agraris de la Unió Europea; així com 
la gestió de totes les mesures de foment agrari que s'estimen necessàries per al 
compliment dels seus fins. 

És important ressaltar la condició de l'Agència com a organisme pagador de les ajudes 
de la Política Agrària Comuna (PAC), finançades pel Fons Europeu Agrari de Garantia 
(FEAGA) i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). La dita 
condició li fou atribuïda mitjançant el Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, i 
la major part de les funcions i activitats realitzades per l'Agència es refereixen a aqueixa 
condició. 
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El Reglament 1.290/2005 del Consell de la Unió Europea, de 21 de juny, sobre 
finançament de la PAC, que crea els abans citats fons europeus agrícoles, estableix 
l'obligació d'efectuar els pagaments a través de la figura dels organismes pagadors. En 
aquest sentit, la Resolució de 16 d'octubre de 2007 de la Conselleria d'Agricultura, 
Pesca i Alimentació, autoritzà l'Agència, amb caràcter definitiu, com a organisme 
pagador de les ajudes finançades a càrrec dels Fons citats. 

L'esmentat Reglament assenyala que solament els organismes pagadors autoritzats per 
l'Estat membre ofereixen una garantia raonable que els controls necessaris per a 
verificar el compliment de la normativa comunitària es realitzen abans de concedir als 
beneficiaris l'ajuda comunitària, i precisa que només poden ser reemborsades, a càrrec 
del pressupost comunitari, les despeses realitzades pels organismes pagadors autoritzats. 

L'estructura bàsica de funcionament de l'Agència està constituïda pels següents òrgans 
directius: 

- La Presidència, que serà exercida per qui detinga la titularitat de la Conselleria 
competent en matèria d'agricultura i ramaderia. 

- El Consell Assessor, com a òrgan d'assessorament i consulta, que no té 
assignades competències administratives ni executives. 

- La Direcció, màxim òrgan executiu de l'Entitat, que és exercida per qui detinga 
la titularitat de la Sotssecretaria de la Conselleria competent en matèria 
d'agricultura i ramaderia. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Durant l'exercici objecte de la fiscalització i en el marc de les funcions que té 
assumides, el director de l'Agència ha autoritzat la disposició de fons propis de la 
Generalitat per a pagar compromisos adquirits en les línies d'ajuda "Inversions en 
explotacions agràries", "Incorporació de joves", "Mesures agroambientals", "Cessament 
anticipat" i "Reforestació de terres agràries", les quals, estant incloses en el PDR 2007-
2013, seran finançades pel FEADER una vegada que aquest siga aprovat per la 
Comissió Europea. 

Per desenvolupar la seua activitat, durant l’exercici de 2007 l'Agència ha formalitzat els 
següents convenis i acords: 

- Conveni de col·laboració entre la Comunitat Valenciana i el Ministeri 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per al prefinançament de les ajudes que van 
a càrrec del FEAGA i del FEADER, de vigència fins al 31 de desembre de 2007, 
el qual s'entén automàticament prorrogat per successius període anuals si no hi 
denúncia expressa. 

- Acord de 31 de juliol de 2007, per mitjà del qual es deleguen les funcions 
d'autorització del pagament de fons FEAGA entre l'organisme pagador i els 
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distints òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació. 

- Acord de 31 de juliol de 2007, per mitjà del qual es deleguen les funcions 
d'autorització del pagament de fons FEADER entre l'organisme pagador i els 
distints òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació i de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i 
Habitatge. 

- Acord de 31 d'agost de 2007, per mitjà del qual es deleguen les funcions 
d'autorització del pagament de fons FEADER entre l'organisme pagador i 
distints òrgans administratius de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, 
Urbanisme i Habitatge. 
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4. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AGÈNCIA 

4.1 Execució del pressupost 

El quadre següent mostra un resum, per capítols, de l'evolució i execució del pressupost 
de l'Agència de l'exercici de 2007, amb les dades expressades en euros. 

 
 Previsions  Previsions Drets Ingressos Grau Grau 

Capítols inicials Modificacions definitives reconeguts líquids execució realitz. 

3.- Taxes i d'altres ingres. 0 0 0 985.682 985.682 -- 100%

4. Transferències corrents 110.937.000 78.090.661 189.027.661 164.088.832 164.088.832 86,8% 100%

5. Ingressos patrimonials 0 0 0 291.233 291.233 -- 100%

7. Transferències capital 36.730.080 28.087.976 64.818.056 55.062.215 55.062.215 84,9% 100%

Total ingressos 147.667.080 106.178.637 253.845.717 220.427.962 220.427.962 86,8% 100%

 Crèdits  Crèdits Obligacions Pagament Grau Grau 

Capítols inicials Modificacions definitives reconegudes líquids execució realitz. 

1. Despeses personal 1.300.000 0 1.300.000 644.547 644.547 49,6% 100%

2. Desps. funcionament 2.000.000 0 2.000.000 102.093 102.093 5,1% 100%

3. Despeses financeres 0 0 0 0 0 -- 100%

4. Transferències corrents 107.637.000 78.090.661 185.727.661 165.885.914 165.885.914 89,3% 100%

6. Inversions reals 3.530.000 -282.154 3.247.846 112.154 112.154 3,5% 100%

7. Transferències capital 33.200.080 28.370.130 61.570.210 51.312.339 51.312.339 83,3% 100%

Total despeses 147.667.080 106.178.637 253.845.717 218.057.047 218.057.047 85,9% 100%

Saldo pressupostari  2.370.915  

Quadre 1 
 

La Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 
2007, establí el pressupost inicial dels estats d'ingressos i despeses de l'Agència en la 
xifra de 147.667.080 euros; import que representava un increment del 26,8% respecte 
del pressupost inicial de l'exercici anterior, que va ser de 116.505.690 euros. 

En relació amb el grau de realització dels capítols d'ingressos i despeses del pressupost 
de l'Agència, cal tenir en compte les circumstàncies posades de manifest en l'apartat 5.2 
de l'Informe, quant a les despeses de personal, i en l'apartat 8, pel que fa a les 
operacions pendents de pressuposts tancats. 

S'ha de dir que durant l'exercici de 2007 hom ha tramitat i aprovat quatre expedients de 
modificació de crèdits, per un import net positiu de 106.178.637 euros; això ha fet que 
el pressupost definitiu de l'Agència s'haja elevat a 253.845.717 euros, de manera que el 
pressupost inicial de l'Entitat s'ha incrementat en un 41,8%. En aquest sentit, l'Agència 
hauria de procurar -en tant com siga possible- ajustar millor el seu pressupost inicial a 
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les previsions de l'exercici, per evitar que es torne a produir aqueixa circumstància en 
exercicis futurs. 

En el quadre següent es mostra un resum, per capítols pressupostaris i per tipus, de les 
modificacions realitzades durant l'exercici en l'estat de despeses, amb les xifres 
expressades en euros. 

 
Capítols Transferències Generacions Anul·lacions Total 

4.- Transferències corrents 0 78.090.661 0 78.090.661

6.- Inversions reals (282.154) 0 0 (282.154)

7.- Transferències de capital 282.154 30.885.120 (2.797.144) 28.370.130

Total 0 108.975.781 (2.797.144) 106.178.637

Quadre 2 
 

Com podem observar en el quadre anterior, les modificacions pressupostàries responen 
a generacions, transferències i anul·lacions de crèdit que afecten fonamentalment les 
línies de subvenció, tant corrents com de capital, destinades a finançar projectes 
FEAGA. Es tracta de fons finalistes procedents de la Unió Europea, en el marc de la 
PAC, i les dites modificacions han tingut la finalitat d'adequar les dotacions 
pressupostàries inicialment previstes a les necessitats reals de crèdit que l'Agència té 
fins al 31 de desembre de 2007. 

Cal manifestar que, en el marc de la fiscalització realitzada, hem revisat els quatre 
expedients de modificacions pressupostàries realitzades en l'exercici de 2007 i s'ha 
comprovat que tots els expedients analitzats estan adequadament formalitzats, que 
contenen tots els documents exigits per la normativa vigent i que les modificacions han 
sigut publicades en el DOCV. 

4.2 Resultat pressupostari 

En el quadre següent es mostra el detall del resultat pressupostari obtingut per l'Agència 
en l'exercici de 2007, expressat en euros. 
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Conceptes 

Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes Imports 

1. (+) Operacions no financeres 220.427.962 218.057.047 2.370.915

2. (+) Operacions amb actius financers  

3. (+) Operacions comercials  

I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2+3)  2.370.915

II. Variació neta de passius financers  0

III. Saldo pressupostari de l'exercici   2.370.915

4. (+) Crèdits finançats amb romanent de tresoreria   0

5. (-) Desviacions de finançament positives   0

6. (+) Desviacions de finançament negatives   0

IV. Superàvit o dèficit de finançament de l'exercici 2.370.915

Quadre 3 
 

El resultat pressupostari (que s'obté per la diferència entre els drets liquidats i les 
obligacions reconegudes durant l'exercici, tot això pels seus valors nets), s'eleva a 
2.370.915 euros. En el càlcul d'aqueixa magnitud incideixen de forma especial les 
economies obtingudes en els diferents capítols de despeses, en especial en els capítols 
de transferències corrents i d'inversions, els romanents de crèdit dels quals (o crèdits 
definitius que no arribaren a la fase de reconeixement de l'obligació), ascendiren 
conjuntament a l'import de 30.099.618 euros. 

S'ha de dir que el resultat pressupostari de l'exercici no ha sigut ajustat amb les 
desviacions de finançament, ni positives ni negatives, perquè no n'hi ha hagut. 

4.3 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria a la data de tancament de l'exercici, amb el detall dels drets 
pendents de cobrament i de les obligacions pendents de pagament, així com dels fons de 
tresoreria a la data citada, és el que es mostra a continuació, expressat en euros. 
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Conceptes Imports 

1. (+) Drets pendents de cobrament 0 

          (+) del pressupost corrent 0  

          (+) de pressuposts tancats 0  

          (+) d'operacions no pressupostàries 0  

          (+) d'operacions comercials 0  

          (-) de dubtós cobrament 0  

          (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva  

2. (-) Obligacions pendents de pagament 0 

         (+) del pressupost corrent 0  

         (+) de pressuposts tancats 0  

         (+) d'operacions no pressupostàries 0  

         (+) d'operacions comercials 0  

         (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0  

3. (+) Fons líquids 12.546.698 

I.   Romanent de tresoreria afectat 0 

II.  Romanent de tresoreria no afectat 0 

III. Romanent de tresoreria total (1-2+3) = (I+II) 12.546.698 

Quadre 4 
 

Com podem comprovar, el romanent de tresoreria de l'Entitat coincideix amb el saldo 
de tresoreria a 31 de desembre de 2007, ja que en aqueixa data, segons els comptes 
anuals presentats per l'Agència, no hi havia deutes pendents de cobrament ni 
obligacions pendents de pagament. 

No obstant això, s'ha de manifestar que -tal i com s'indica en els apartats 1.2.1, 7.1 i 8 
de l'Informe-, l'Agència no ha elaborat l'estat d'operacions de pressuposts tancats ni 
l'estat d'operacions no pressupostàries; circumstàncies aquestes que haurien afectat el 
romanent de tresoreria. 
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5. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

5.1 Execució pressupostària 

En el quadre següent es mostra l'execució del pressupost de despeses de l'exercici de 
2007, expressat en euros. 

 

Capítol Descripció 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

1 Despeses de personal 1.300.000 644.547 644.547 49,6% 100%

2 Compra de béns i serveis 2.000.000 102.093 102.093 5,1% 100%

3 Despeses financeres 0 0 0 -- --

4 Transferències corrents 185.727.661 165.885.914 165.885.914 89,3% 100%

6 Inversions reals 3.247.846 112.154 112.154 3,5% 100%

7 Transferències de capital 61.570.210 51.312.339 51.312.339 83,3% 100%

 Total despeses 253.845.717 218.057.047 218.057.047 85,9% 100%

Quadre 5 
 

Tal com es desprén de les dades recollides en el quadre anterior, sobre unes previsions 
definitives de l'estat de despeses de 253.845.717 euros, l'Agència ha reconegut 
obligacions per import de 218.057.047 euros, que donen un grau d'execució del 85,9%. 
Els pagaments realitzats han ascendit a la mateixa xifra, cosa que determina un grau de 
realització del 100%. 

En relació amb la distribució de les obligacions reconegudes segons la naturalesa de la 
despesa, hem de destacar els capítols de transferències corrents i de capital, puix que 
representen sengles percentatges del 76,1% i el 23,5%. 

La circumstància anterior ha fet que, en els dos capítols citats de l'estat de despeses, es 
registre el 99,6% del total d'obligacions reconegudes en l'exercici; cosa que té el seu 
origen en la funció assignada a l'Agència com a organisme pagador de les ajudes de la 
Unió Europea en el marc de la PAC. 

5.2 Despeses de personal 

Els crèdits definitius del capítol de despeses de personal pugen a la xifra d'1.300.000 
euros, cosa que representa el 0,5% del pressupost definitiu de l'Agència en l'exercici de 
2007. L'execució pressupostària d'aquest capítol, per articles pressupostaris, és la 
següent, expressada en euros. 
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Article Descripció 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
realització 

12 Funcionaris, retribucions bàsiques 488.841 488.841 100% 

14 Personal interí retribucions bàsiques i compl. 46.441 46.441 100% 

16 Seguretat Social i MUFACE 109.265 109.265 100% 

 Total capítol 644.547 644.547 100% 

Quadre 6 
 

Com que les previsions definitives del capítol pressupostari van ser d'1.300.000 euros, i 
les obligacions reconegudes han sigut de 644.547 euros, l'execució pressupostària del 
capítol ha sigut del 49,6% i el grau de realització, del 100%. 

Cal manifestar que la xifra de 10.946 euros, que correspon a la quota de l'empresa a la 
Seguretat Social del mes de desembre de 2007, estava pendent de pagament a la data de 
tancament de l'exercici; però no consta com a tal en la comptabilitat pressupostària, 
encara que sí que figura en un compte creditor del balanç. Aquesta circumstància s'ha 
produït perquè l'Agència hi ha aplicat de forma indeguda el procediment comptable de 
les operacions no pressupostàries, el qual s'aplica en les quotes dels treballadors a la 
Seguretat Social o en les retencions a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques. 

L'Entitat no ha desagregat les previsions inicials en cap nivell pressupostari, raó per la 
qual solament hem pogut calcular l'execució global del capítol i no s'ha pogut obtenir 
l'execució pressupostària de cada un dels articles pressupostaris. 

A l'objecte de comprovar la correcció de les obligacions reconegudes en aquest capítol 
de l'estat de despeses de personal, hem sol·licitat un detall intermensual de la nòmina, 
amb expressió dels conceptes que la integren. En aquest sentit, l'anàlisi dels resums de 
la nòmina mensual, que recullen les retribucions íntegres meritades cada mes i les 
deduccions practicades, i la confrontació dels dits resums amb els comunicats 
d'incidències mensuals de nòmines i amb els registres comptables, permeten concloure 
que són correctes les despeses i els pagaments de personal registrats per l'Agència 
durant l'exercici de 2007. 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha comprovat que les retencions a compte de 
l'IRPF i de la Seguretat Social reflectides en els resums de nòmina mensuals, 
coincideixen amb els imports declarats i comptabilitzats. L'anàlisi efectuada sobre una 
mostra representativa de les nòmines de l'Agència ha posat de manifest, d'altra banda, 
que les retribucions satisfetes s'ajusten a les taules retributives de l'exercici i que en cada 
cas s'han practicat les retencions pertinents. 
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Hem revisat, també, una mostra significativa dels diversos expedients de personal de 
l’Entitat sense que s’hi haja posat de manifest cap circumstància ressaltable. L’Agència 
té un total de 18 empleats i tots tenen la condició de personal funcionari. 

5.3 Despeses de funcionament 

El pressupost definitiu d'aquest capítol de l'estat de despeses és de 2.000.000 d'euros i 
constitueix el 0,8% de l'import total de l'estat de despeses del pressupost de l'Entitat. 
L'execució pressupostària del capítol, per articles, és la següent, expressada en euros: 

 

Article Descripció 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
realització 

22 Material, subministraments i d'altres 90.183 90.183 100% 

23 Indemnitzacions per raó del servei 11.910 11.910 100% 

  Total capítol 102.093 102.093 100% 

Quadre 7 
 

Com que les previsions definitives del capítol pressupostari ascendiren a 2.000.000 
d'euros, i les obligacions reconegudes han sigut de 102.093 euros, l'execució 
pressupostària del capítol ha sigut del 5,1% i el grau de realització, del 100%. 

L'Entitat no ha desagregat les previsions inicials en cap nivell pressupostari, de manera 
que solament hem pogut calcular l'execució global del capítol i no s'ha pogut obtenir 
l'execució pressupostària de cada un dels nivells de desagregació pressupostària. 

El detall de les despeses de funcionament per cada un dels conceptes pressupostaris, 
amb indicació de les obligacions reconegudes i dels pagaments líquids realitzats en 
l'exercici, amb les xifres expressades en euros, és el següent: 

 

Concepte Descripció 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
realització 

220 Material d'oficina 4.643 4.643 100% 

226 Despeses diverses 9.009 9.009 100% 

227 Treballs realitzats per altres empr. i profes. 76.532 76.532 100% 

230 Dietes 2.824 2.824 100% 

231 Locomoció 9.086 9.086 100% 

  Total capítol 102.094 102.094 100% 

Quadre 8 
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Com podem comprovar en el quadre anterior, el concepte pressupostari més significatiu 
és el de "Treballs realitzats per altres empreses i professionals", en el qual s'han 
reconegut obligacions per import de 76.532 euros, que representen el 75% del total 
d'obligacions reconegudes en l'exercici. 

En la fiscalització d'aquest capítol pressupostari s'ha revisat una mostra representativa 
de les despeses imputades en aquesta instància; fet això, interessa ressaltar que en 
l'expedient de contractació 004/2007 (l'objecte del qual és l'assistència tècnica per a la 
realització d'estudis i informes relatius a la gestió d'ajudes finançades amb fons 
europeus, per import de 133.490,6 euros), s'ha posat de manifest l'existència d'una 
factura en què la data del document comptable i la data de registre d'entrada de la 
factura en la Conselleria són anteriors a la data de la mateixa factura. 

5.4 Despeses per transferències corrents 

En el marc de la revisió efectuada s'ha comprovat que la dotació definitiva del capítol de 
transferències corrents del pressupost de l'exercici de 2007 va ser de 185.727.661 euros, 
que representen el 73,2% del total dels crèdits definitius de l'estat de despeses de 
l'exercici. El pressupost inicialment aprovat va ser de 107.637.000 euros i que, a 
conseqüència de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l'exercici, 
aquesta xifra es va incrementar en 78.090.661 euros. 

En el pressupost definitiu d'aquest capítol pressupostari, en el qual només s'inclou 
l'article 47, "Transferències corrents a empreses privades", s'han reconegut obligacions 
per una quantia de 165.885.914 euros, cosa que representa un grau d'execució del 
89,3%. El grau de compliment ha sigut del 100%, ja que se n'ha formalitzat el pagament 
de totes les obligacions reconegudes. 

En la revisió dels diversos expedients gestionats per l'Agència durant l'exercici, s'ha 
posat de manifest que aquests estan adequadament fonamentats i que s'ha complit la 
normativa jurídica que resulta aplicable en cada cas. 

5.5 Despeses per transferències de capital 

En el marc de la revisió efectuada, s'ha comprovat que la dotació definitiva del capítol 
de transferències de capital del pressupost de l'exercici de 2007 va ser de 61.570.210 
euros, cosa que representa el 24,5% del total dels crèdits definitius de l'estat de despeses 
de l'exercici. S'ha de manifestar que el pressupost inicialment aprovat va ser de 
33.200.080 euros i que, a conseqüència de les diverses modificacions pressupostàries 
realitzades durant l'exercici, aquesta xifra es va incrementar en 28.370.130 euros. 

En el pressupost definitiu d'aquest capítol pressupostari, en el qual només s'inclou 
l'article 77, "Transferències de capital a empreses privades", s'han reconegut obligacions 
per una quantia de 51.312.339 euros, cosa que representa un grau d'execució del 83,3%. 
El grau de compliment ha sigut del 100%, ja que se n'ha formalitzat el pagament de 
totes les obligacions reconegudes. 

- 66 - 



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2007 

En la revisió dels diversos expedients gestionats per l'Agència durant l'exercici, s'ha 
posat de manifest que aquests estan adequadament fonamentats i que s'ha complit la 
normativa jurídica que resulta aplicable en cada cas. 

5.6 Inversions reals 

La previsió definitiva d'aquest capítol del pressupost de despeses de l'Agència en 
l'exercici de 2007 va ser de 3.247.846 euros, que representen l'1,3% del pressupost total 
de l'Entitat. S'han reconegut i pagat obligacions per import de 112.154 euros, de manera 
que el grau d'execució ha sigut del 3,5% i el de compliment, del 100%. 

El percentatge d'execució pressupostària d'aquest capítol ha sigut extraordinàriament 
limitat. En aquest sentit, l'Agència hauria de millorar els procediments de gestió del 
pressupost, o elaborar-lo amb major rigor, d'acord amb les inversions previstes per a 
cada any. 

D’altra banda, que l'Agència no ha desagregat pressupostàriament les previsions inicials 
d'aquest capítol, cosa que hauria permés distingir les inversions en funció de la seua 
finalitat. A conseqüència d'aquesta circumstància, a més a més no s'ha pogut obtenir 
l'execució pressupostària en cap dels nivells de desagregació pressupostària. 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha revisat una mostra significativa de les 
inversions imputades a aquest capítol pressupostari. Fet això, es pot concloure que, per 
regla general, les despeses estan suficientment documentades, que la imputació 
comptable i temporal és correcta i que els documents comptables estan adequadament 
formalitzats. 

L'execució pressupostària dels projectes d'inversió prevists en la Llei 11/2006, de 27 de 
desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2007, és la següent, 
expressada en euros: 

 
Import Import 

Codi Denominació del projecte estimat executat 

AT000 Investigació i assistències tècniques 1.000 101.654 

ER270 Reforma edificis administratius 1.000 0 

ET000 Elements de transport 1.000 0 

MA710 Actuacions mediambientals en espais naturals 3.080.000 0 

OB000 Fons bibliogràfics i documentals 1.000 0 

OM000 D'altre immobilitzat material 1.000 10.500 

QI000 Equips i material informàtic 444.000 0 

QR270 Equips reposició edificis administratius 1.000 0 

Total programa 3.530.000 112.154 

Quadre 9 
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Com podem comprovar en el quadre anterior, l'execució pressupostària dels projectes 
d'inversió prevists en la citada Llei de Pressuposts és molt limitada, ja que només arriba 
al 3,2%; tal i com hem comentat respecte de la liquidació pressupostària del capítol. 

La circumstància anterior es deu fonamentalment al fet que en el pressupost de l'Entitat 
s'havien previst determinats projectes mediambientals, finançats amb fons FEADER i 
que havien de ser desenvolupats per la Conselleria de Territori i Habitatge, però dels 
quals no s'ha executat cap de crèdit. 
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6. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

6.1 Execució pressupostària 

En el quadre que va a continuació es mostra l'execució de l'estat d'ingressos del 
pressupost corresponent a l'exercici de 2007, expressat en euros. 

 

Capítol Descripció 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Grau 
execució 

Grau 
realització

1 Imposts directes 0 0 0 --- ---

2 Imposts indirectes 0 0 0 --- ---

3 Taxes i d'altres imposts 0 985.682 985.682 --- 100%

4 Transferències corrents 189.027.661 164.088.832 164.088.832 86,8% 100%

5 Ingressos patrimonials  0 291.233 291.233 --- 100%

6 Inversions reals 0 0 0 --- ---

7 Transferències capital 64.818.056 55.062.215 55.062.215 84,9% 100%

  Total capítol 253.845.717 220.427.962 220.427.962 86,8% 100%

Quadre 10 
 

La previsió inicial de l'estat d'ingressos de l'Entitat, tal i com es recollia en la Llei 
11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici de 2007, 
s'elevava a un total de 147.667.080 euros. Durant l'exercici hi ha hagut diverses 
modificacions en l'estat d'ingressos, per un import net positiu de 106.178.637 euros, la 
qual cosa ha fet que el pressupost definitiu d'ingressos haja augmentat a la xifra de 
253.845.717 euros. Aquestes modificacions s'han produït per generacions, 
transferències o anul·lacions de crèdit en els capítols de "Transferències corrents" i 
"Transferències de capital 

S'ha de manifestar que, sobre les previsions definitives de l’estat d'ingressos, s'han 
reconegut drets per import de 220.427.962 euros, cosa que ha donat un grau d'execució 
del 86,8%. La totalitat d'aquest import dels drets reconeguts ha sigut ingressada, la qual 
cosa ha determinat un grau de realització del 100%. 

Les dades relatives a l'execució pressupostària dels ingressos, segons els diferents 
articles pressupostaris, són les que es mostren a continuació, expressat en euros. 
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Art. Descripció 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

38 Reintegrament d'operacions 0 985.682 985.682 --- 100%

40 Transfs. corrents Admó. Estat 6.962.208 2.114.542 2.114.542 30,4% 100%

43 Transfs. corrents Generalitat 13.318.297 8.839.000 8.839.000 66,4% 100%

49 Transfs. corrents Unió Europea 168.747.156 153.135.290 153.135.290 90,7% 100%

52 Interessos comptes corrents 0 291.233 291.233 --- 100%

70 Transfs. capital Admó. Estat 282.154 256.461 256.461 90,9% 100%

73 Transfs. capital Generalitat 18.285.772 16.705.070 16.705.070 91,4% 100%

79 Transfs. capital Unió Europea 46.250.130 38.100.684 38.100.684 82,4% 100%

 Total ingressos 253.845.717 220.427.962 220.427.962 86,8% 100%

Quadre 11 
 

6.2 Taxes i d'altres ingressos 

En aquest capítol pressupostari l'Agència ha imputat els drets reconeguts a conseqüència 
dels reintegraments que es produeixen per haver incomplit les condicions a què estan 
obligats els beneficiaris de les subvencions. Els drets reconeguts es deuen 
fonamentalment a ingressos per reintegrament de les subvencions procedents del 
FEAGA. 

L'Agència no havia previst inicialment cap import en aquest capítol de l'estat 
d'ingressos. Tanmateix, durant l'exercici de 2007 s'hi van reconéixer drets per import de 
985.682 euros. Tots els drets reconeguts en l'exercici han sigut cobrats durant l'exercici 
mateix, raó per la qual el grau de realització (o de cobrament dels drets reconeguts) ha 
sigut del 100%. 

En aquest capítol del pressupost d'ingressos, s'han revisat els procediments i les 
operacions comptables executades; fet això, s'ha posat de manifest la següent 
circumstància que interessa destacar: 

- L'import que figura com a saldo a la data de tancament de l'exercici en el compte 
"Ingressos per reintegraments", de la comptabilitat financera, no coincideix amb 
els drets reconeguts en els articles pressupostaris del capítol "Taxes i d'altres 
ingressos", de la comptabilitat pressupostària, als quals s'imputen aquests 
recursos. 

 Aquesta circumstància es deu al fet que l'Agència (seguint les recomanacions 
realitzades en l'informe d'auditoria de la Intervenció General de la Generalitat de 
l'exercici de 2006), en data 31 de desembre de 2007 ha realitzat un ajust per 
import de 896.835 euros en el compte en què s'imputen els ingressos per 
reintegraments en la comptabilitat financera, amb abonament al compte que 
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registra els ingressos per subvencions de l'exercici; tot això referit a les 
subvencions procedents del FEAGA. 

 En relació amb aquest ajust, s'ha de dir que no l'havien d'haver efectuat solament 
en la comptabilitat financera (tal com ha fet l'Entitat), sinó que igualment havia 
d'haver tingut el seu reflex comptable en l'estat pressupostari de ingressos. 
L'Entitat, d'altra banda, hauria d'haver informat sobre això en la memòria que 
acompanya els comptes anuals de l'exercici de 2007, circumstància aquesta que 
no s'ha produït. 

 No obstant això, l’Agència ha de valorar la possibilitat de reconèixer a aquests 
reintegraments la consideració d’ingrés de l’exercici sense realitzar cap ajust a 
l’import de les subvencions, especialment si tenim en compte que la majoria dels 
imports de reintegraments de l’Agència comptabilitzats en l’exercici de 2007 
correspon a subvencions d’altres exercicis. 

- En aplicació del que es disposa en l'article 7 del Reglament (CEE) 595/1994 del 
Consell, de 4 de març, s'ha meritat un import d'1.630.664 euros com a 
conseqüència del reintegrament de subvencions concedides. Aquests ingressos 
tenen el seu origen en la participació de l'Agència en els reintegraments de 
subvencions no aplicades a la seua finalitat, i a data 31 de desembre els té 
imputats en la seua comptabilitat financera en el compte "Recuperació art. 7 
reglament 595/94", en el qual -d'acord amb el Pla General de Comptabilitat- es 
registren els imports pendents d'aplicar al pressupost relatius a epígrafs 
extrapressupostaris. 

 Hem comprovat que els citat reintegraments són de lliure disposició de 
l'Agència, raó per la qual no està justificat que no els hagen aplicats al 
pressupost de l'exercici. Per tant, calia haver reconegut com a dret de l'exercici 
de 2007, en el capítol de "Taxes i d'altres ingressos", l'import del saldo d'aquest 
compte i alhora haver-lo imputat com a ingrés en el compte del resultat 
economicopatrimonial. En conseqüència, el saldo pressupostari i el resultat de 
l'exercici s'haurien incrementat en l'import d'1.630.664 euros. 

6.3 Ingressos per transferències corrents 

Les previsions definitives del capítol de "Transferències corrents" del pressupost 
d'ingressos ascendiren a 189.027.661 euros; l'article més significatiu n'és el de 
"Transferències corrents de fons europeus", ja que constitueix el 89,3% del total de les 
previsions definitives del capítol. 

Sobre les previsions definitives, es van reconéixer drets per import de 164.088.832 
euros, que donen un grau d'execució del 86,8%. Tots els drets reconeguts en l'exercici 
han sigut cobrats en l'exercici mateix, de manera que el grau de realització (o de 
cobrament dels drets reconeguts) ha sigut del 100%. 
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L'execució pressupostària, d'acord amb els diferents articles pressupostaris, n'és la que 
es mostra a continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 

Article Descripció 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

40 Transfs. corrents Admó. Estat 6.962.208 2.114.542 2.114.542 30,4% 100%

43 Transfs. corrents Generalitat 13.318.298 8.839.000 8.839.000 66,4% 100%

49 Transfs. corrents fons europeus 168.747.156 153.135.290 153.135.290 90,7% 100%

  Total capítol 189.027.662 164.088.832 164.088.832 86,8% 100%

Quadre 12 
 

A l'objecte de comprovar si els drets reconeguts per l'Agència en concepte de 
transferències corrents es troben adequadament fonamentats i si s'ajusten a la normativa 
jurídica que els resulta aplicable, s'hi han practicat diversos procediments d'auditoria, 
com ara l'anàlisi de la determinació dels drets reconeguts per l'Entitat, la revisió d'una 
mostra de drets reconeguts i d'ingressos líquids, així com dels reintegraments de 
subvencions no aplicades a la seua finalitat. 

6.4 Ingressos per transferències de capital 

Les previsions definitives del capítol de "Transferències de capital" del pressupost 
d'ingressos ascendiren a 64.818.056 euros; l'article més significatiu n'és el de 
"Transferències de capital de la Unió Europea", ja que en constitueix el 71,4% del total 
de les previsions definitives d'ingressos del capítol. 

Sobre les previsions definitives, es van reconéixer drets per import de 55.062.215 euros, 
que donen un grau d'execució del 84,9%. Tots els drets reconeguts en l'exercici han 
sigut cobrats en l'exercici mateix, de manera que el grau de realització (o de cobrament 
dels drets reconeguts) ha sigut del 100%. 

L'execució pressupostària, d'acord amb els diferents articles pressupostaris, és la que es 
mostra a continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 

Article Descripció 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

70 Transfs. capital Admó. Estat 282.154 256.461 256.461 90,9% 100%

73 Transfs. capital  Generalitat 18.285.772 16.705.070 16.705.070 91,4% 100%

79 Transfs. capital Unió Europea 46.250.130 38.100.684 38.100.684 82,4% 100%

 Total capítol 64.818.056 55.062.215 55.062.215 84,9% 100%

Quadre 13 
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Com podem comprovar en el quadre anterior, els ingressos per a finançar operacions de 
capital provenen principalment de la Unió Europea i de la Generalitat, per mitjà de la 
Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 

A fi de comprovar si els drets reconeguts per l'Agència en concepte de transferències de 
capital es troben adequadament fonamentats i si s'ajusten a la normativa jurídica que els 
resulta aplicable, hem realitzat diversos procediments d'auditoria, com ara l'anàlisi de la 
determinació dels drets reconeguts per l'Entitat, la revisió d'una mostra de drets 
reconeguts i d'ingressos líquids, així com dels reintegraments de subvencions no 
aplicades a la seua finalitat. 

En aqueix sentit, s'ha comprovat que en el concepte "Fons europeus FEAGA" s'ha 
produït a la data de tancament de l'exercici un saldo de 8.149.436 euros, respecte de les 
previsions inicials, a conseqüència de no haver pogut pagar programes operatius 
finançats al 100% amb fons del FEAGA d'agrupacions de productors de fruites i 
hortalisses, per no haver conclòs en aquest exercici tots els controls establits en la 
legislació comunitària aplicable. Hem comprovat que el dit import s'ha pagat en 
l'exercici de 2008, dins del termini establit a aqueix efecte, una vegada que van 
concloure els procediments desenvolupats pel servei d'auditoria de la Conselleria. 

6.5 Ingressos patrimonials 

Cal posar de manifest que en aquest capítol de l'estat d'ingressos no hi havia 
consignació inicial; això no obstant, durant l'exercici s'hi han reconegut drets per import 
de 291.233 euros. Aquest import ha sigut cobrat en la seua totalitat, de manera que el 
grau de realització ha sigut del 100%. Els drets reconeguts corresponen als interessos 
obtinguts pel manteniment de saldos en comptes corrents en entitats financeres. 

En la fiscalització d'aquest capítol del pressupost d'ingressos hem analitzat els drets 
reconeguts, les liquidacions d'interessos practicades i les confirmacions bancàries. S'ha 
comprovat també una mostra significativa de liquidacions d'interessos. 

Com a resultat de les proves practicades, es pot concloure que els drets reconeguts per 
l'Agència en concepte d'interessos de comptes corrents es troben fonamentats i s'ajusten 
a la normativa que hi és d'aplicació. 

De cara a exercicis futurs, i atés que previsiblement es produirà un nivell de ingressos 
per interessos financers similar al de l'exercici de 2007, en el moment d'elaborar les 
previsions inicials del pressupost l'Agència hauria de reflectir un import coherent amb 
els drets que de forma previsible (d'acord amb els saldos mitjans que manté en entitats 
financeres i amb les retribucions per interessos pactades) s'hauran de reconéixer. Una 
previsió d'aquest tipus permetrà que no es produïsca un desfasament entre les previsions 
inicials i els drets reconeguts durant l'exercici. 
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7. PRESSUPOSTS TANCATS 

7.1 Drets per a cobrar de pressuposts tancats 

L'Agència no ha presentat l'estat de despeses d'operacions de pressuposts tancats. 
D'acord amb la liquidació del pressupost realitzada per l'Entitat a la data de tancament 
de l'exercici de 2007, no hi havia drets reconeguts pendents de cobrament. Tanmateix, 
s'ha comprovat que, segons el balanç que s'inclou en els comptes anuals de 2007, 
l'Entitat sí que té drets pendents de cobrament; en concret, 18.642.979 euros pel 
concepte de reintegraments d'ajudes percebudes indegudament pels destinataris. 

En qualsevol cas i amb independència de la circumstància anterior, l'Agència ha 
d'elaborar l'estat de despeses de pressuposts tancats, en compliment del que es disposa 
en l'Ordre de 13 de desembre de 2002 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, per mitjà de la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a la 
Generalitat Valenciana, i de l'Ordre de 16 de juliol de 2001 de la mateixa Conselleria, 
que aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. 

D'acord amb el treball realitzat, el dit import correspon a reintegraments per ajudes 
percebudes indegudament pels destinataris i finançades pels fons agrícoles europeus de 
l'Agència com a organisme pagador, generats -en uns casos- amb anterioritat a la 
constitució de l'Entitat, quan la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació tenia el 
caràcter d'organisme pagador de les ajudes europees, i -en uns altres- produïts després 
de la creació de l'Agència. 

Cal observar que, quan la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació actuava com a 
organisme pagador, el procediment en via executiva es gestionava per mitjà del 
programa informàtic de la Generalitat TIRANT, i la Tresoreria de la Generalitat 
ingressava l'import recuperat mitjançant transferències a comptes de la Conselleria. En 
la mesura en què es tractava de la mateixa Administració de la Generalitat, hi havia un 
procediment que permetia gestionar-ne el cobrament en via executiva. 

Tanmateix, des del moment en què es crea l'Agència com a entitat autònoma, i atés que 
el Centre de Sistemes d'Informació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació 
no ha dissenyat el subsistema que permeta generar liquidacions d'altres entitats 
públiques distintes de l'Administració de la Generalitat, l'Agència no gestiona la 
recaptació en executiva i ha d'esperar que la Direcció General de Tributs li facilite i 
pose en coneixement seu l'accés i la resta de requeriments necessaris perquè l'Entitat 
puga dur a terme el registre de les liquidacions, així com les restants fases del 
procediment fins a la seua finalització. 

Tenim constatació que l'Agència s'ha dirigit de forma reiterada a la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació amb la finalitat de resoldre aquesta situació; però fins 
a la data això no ha succeït. Tanmateix, cal donar-hi una solució amb la major celeritat, 
ja que existeix el risc que prescriguen els drets pendents de cobrament, amb el 
consegüent perjudici per als fons de l'Agència. 
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7.2 Obligacions de pressuposts tancats 

L'Agència no ha presentat l'estat de despeses d'operacions de pressuposts tancats, i            
-segons la liquidació del pressupost realitzada per l'Entitat a la data de tancament de 
l'exercici de 2007 i la informació subministrada en la memòria dels comptes anuals- no 
hi havia drets reconeguts pendents de cobrament. 

Tanmateix, s'ha comprovat que, d'acord amb el balanç que s'inclou en els comptes 
anuals de 2007, l'Entitat sí que té uns creditors pressupostaris per import de 10.147.885 
euros. En aquest sentit, formant part d'aquest saldo i com a compte més significatiu, 
figura el compte "Ingressos conferència sectorial MAPA", amb un saldo creditor de 
6.294.198 euros. 

En relació amb aquest saldo, s'ha de manifestar que es tracta de fons de l'Administració 
General de l'Estat generats a conseqüència de les conferències sectorials que es realitzen 
entre l'Estat i les diferents comunitats autònomes per a finançar projectes. 

Els dits fons tenen com a finalitat finançar projectes presentats per les comunitats 
autònomes en el marc de les conferències sectorials. En general, aquests projectes 
poden revestir diverses formes de finançament: exclusivament pel Ministeri de Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí, o cofinançats amb unes altres administracions públiques, 
com ara la Unió Europea i les mateixes comunitats autònomes. 

És important assenyalar que els fons tramesos pel Ministeri de Medi Ambient, Medi 
Rural i Marí i que, a la data de tancament establida en la conferència sectorial, no han 
justificat la seua aplicació a projectes concrets, es consideren com a ingrés a compte de 
les pròximes conferències sectorials. Les comunitats autònomes no els tornen al seu 
origen, sinó que els retenen a compte de pròximes conferències sectorials com a 
romanents pressupostaris. 

D'altra banda, s'ha de posar de manifest que el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i 
Marí no ingressa els fons en comptes de l'Agència, sinó en comptes de la Tresoreria de 
la Generalitat, perquè posteriorment aquesta els transferisca als comptes de l'Entitat. En 
relació amb aquesta circumstància, cal observar que l'Agència no efectua un control 
exhaustiu dels ingressos realitzats pel citat Ministeri en els comptes de la Generalitat 
que aquesta té pendents de trametre a l'Agència. 

En aqueix sentit, es considera necessari que l'Agència establisca procediments 
administratius i comptables per a informar, en la memòria que acompanya els comptes 
anuals, sobre l'import que la Generalitat té pendent de trametre a l'Agència a la data de 
tancament de l'exercici. 

En el marc de la fiscalització realitzada s'ha comprovat, d'altra banda, que durant 
l'exercici de 2007 l'Agència solament ha rebut ingressos de conferències sectorials de 
2006 i d'anys anteriors. 
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8. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

En els comptes anuals de l'Agència corresponents a l'exercici de 2007, aquesta no ha 
presentat l'estat d'operacions no pressupostàries a la data de tancament de l'exercici, 
amb el detall dels creditors no pressupostaris i de les partides pendents d'aplicació. 

No obstant això, s'ha de dir que en la comptabilitat financera de l'Agència sí que 
existeixen comptes que registren imports clarament extrapressupostaris. Aquesta 
circumstància posa de manifest la necessitat que l'Entitat elabore l'estat d'operacions no 
pressupostàries i que l'incloga en els seus comptes anuals, en compliment del que es 
disposa en l'Ordre de 13 de desembre de 2002 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, per mitjà de la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a la 
Generalitat Valenciana, i de l'Ordre de 16 de juny de 2001 de la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació, que aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de 
la Generalitat Valenciana. 
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9. TRESORERIA 

Els moviments haguts en la tresoreria de l'Entitat durant l'exercici de 2007, d'acord amb 
l'estat de tresoreria presentat per l'Agència, han sigut els següents, amb les xifres 
expressades en euros. 

 
Concepte Imports 

1. Cobraments  234.643.217  

- (+) del pressupost corrent 234.643.217   

- (+) de pressuposts tancats 0   

- (+) d'operacions no pressupostàries 0   

- (+) d'operacions comercials 0   

2. Pagaments  226.418.562  

- (+) del pressupost corrent 226.418.562   

- (+) de pressuposts tancats 0   

- (+) d'operacions no pressupostàries 0   

- (+) d'operacions comercials 0   

I. Flux net de tresoreria de l'exercici (1-2) 8.224.655  

3. Saldo inicial de tresoreria  4.322.043

II. Saldo final de tresoreria (I+3)  12.546.698

Quadre 14 
 

Com podem apreciar en el quadre anterior, la diferència entre els cobraments i els 
pagaments haguts durant l'exercici de 2007, juntament amb la tresoreria inicial, ha 
determinat que el saldo de tresoreria a la data de tancament de l'exercici s'eleve a la 
xifra de 12.546.698 euros. 

El detall i la distribució del saldo de tresoreria al tancament de l'exercici pressupostari, 
és el que es mostra a continuació, expressat en euros. 

 
Compte Entitat Import 

5710000001 Ruralcaixa. FEAGA 890.646 

5710000002 Ruralcaixa. Cofinançament FEAGA 6.458.167 

5710000003 Ruralcaixa. Fons propis 5.171.583 

5710000006 Ruralcaixa. Dipòsits i fiances 26.302 

 Total 12.546.698 

Quadre 15 
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Com podem comprovar en el quadre anterior, el saldo de tresoreria a data 31 de 
desembre de 2007 es compon de tres comptes bancaris per mitjà dels quals l'Agència 
gestiona els fons rebuts de les tres fonts de finançament del seu pressupost, que en el 
citat exercici eren el Fons Europeu Agrícola de Garantia, el Ministeri d'Agricultura, 
Pesca i Alimentació, en la part que li correspon de cofinançament d'ajudes FEAGA, i la 
Generalitat Valenciana, tant pel que fa al finançament de la despesa corrent, com al 
cofinançament d'ajudes FEAGA. 

També s'ha comprovat que existeix un altre compte bancari específic en el qual, en 
compliment del que es disposa en la legislació comunitària, són ingressades les fiances i 
els dipòsits constituïts en metàl·lic per determinats beneficiaris relacionats amb ajudes 
específiques. 

Quant a la gestió de la tresoreria de l'Agència, interessa destacar que no s'han posat de 
manifest circumstàncies remarcables. 
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10. BALANÇ I COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

10.1 Balanç 

El balanç a 31 de desembre de 2007, juntament amb les xifres de l'exercici anterior, es 
mostren a continuació. 

 
ACTIU 2007 2006 PASSIU 2007 2006 

A) IMMOBILITZAT 112.154 0 A) FONS PROPIS 2.483.070 0 

II. IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS 101.654 0 I. PATRIMONI 0 0

2. Propietat industrial 0 0 2. Patrimoni rebut en adscripció 0 0

3. Aplicacions informàtiques 101.654 0  

6. Amortitzacions 0 0 III. RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS 0 0

  1. Resultats positius d'exercicis ants. 1 0

  2. Resultats negatius d'exercicis ants. 0 0

III. IMMOBILITZACIONS MATERIALS 10.500 0  

1. Terrenys i construccions 0 0 IV. RESULTATS DE L'EXERCICI 2.483.069 0

2. Instal·lacions tècniques i maquinària 0 0  

3. Utillatge i mobiliari 10.500 0  

4. D'altre immobilitzat 0 0  

5. Amortitzacions 0 0  

C) ACTIU CIRCULANT 31.188.776 22.093.951 D) CREDITORS A CURT 28.817.859 22.093.951

I. EXISTÈNCIES 0 0 III. CREDITORS 28.817.859 22.093.951

2. Matèries primeres i d'altres aprovis. 0 0 1. Creditors pressupostaris 18.642.079 22.093.951

  2. Creditors no pressupostaris 0 0

II. DEUTORS 18.642.078 17.771.908 4. Administracions públiques 27.895 0

1. Deutors pressupostaris (450) 18.642.078 17.771.908 5. D'altres creditors 10.147.885 0

2. Deutors no pressupostaris 0 0 6. Fiances i dipòsits rebuts 0 0

5. D'altres deutors 0 0  

IV. TRESORERIA 12.546.698 4.322.043  

Total actiu 31.300.930 22.093.951 Total passiu 31.300.930 22.093.951

Quadre 16 
 

Com podem observar en el quadre anterior, els fons propis de l'Entitat registren 
exclusivament els resultats economicopatrimonials obtinguts en l'exercici de 2007; per 
aquesta raó l'Agència no ha determinat el seu patrimoni inicial, a partir de la diferència 
entre els béns i drets i les obligacions existents a la citada data d'inici de la seua 
activitat. 
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10.2 Compte del resultat economicopatrimonial 

El compte del resultat economicopatrimonial de l'exercici de 2007, juntament amb les 
xifres corresponents a l'exercici anterior, es mostren a continuació, en euros. 

 
ACTIU 2007 2006 PASSIU 2007 2006 

A) DESPESES 217.944.893 24.073.813 B) INGRESSOS 220.427.962 24.073.813

2. APROVISIONAMENTS 0 0 1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS 0 0

b) Consum de matèries primeres 0 0 a) Vendes 0 0

3. D'ALTRES DESPS. GESTIÓ ORDINÀRIA 746.640 4.914 3. D'ALTRES INGRES. GESTIÓ ORDIN. 380.080 34.661

a) Despeses de personal   b) Reintegraments 88.847 34.661

a.1) Sous, salaris i assimilats 535.282 0 d) D'altres ingressos de gestió 0 0

a.2) Càrregues socials 109.265 0 d.1) Ingres. acces. i d'altres 0 0

c) Dotació  a amortitz. immobilitzat 0 0 g) Altres inter. i ingres. assim. 291.233 0

e) D'altres despeses de gestió corrent  g.1) D'altres interessos 0 0

e.1) Serveis exteriors 102.093 4.914    

e.2) Tributs 0 0    

f) Despeses financeres i assimilades 0 0 4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 220.047.882 24.039.153

f.1) Per deutes 0 0 a) Transferències corrents 0 0

   b) Subvencions corrents 164.985.667 18.410.182

4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 217.198.253 24.068.899 c) Transferències de capital 0 0

a) Transferències corrents   d) Subvencions de capital 55.062.215 5.628.971

b) Subvencions corrents 165.885.914 18.439.310    

c) Transferències de capital   e) Subven. i transfs. a reintegrar 0 0

d) Subvencions de capital 51.312.339 5.629.589    

5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDIN. 0 0 5. GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDIN. 0 0

a) Pèrdues procedents d'immobilitzat 0 0 d) Ingres. i benefs. exers. ants. 0 0

b) Despeses extraordinàries 0 0 e) Subven. traspassades a rtats. 0 0

d) Despeses i pèrdues d'altres exers. 0 0    

Estalvi 2.483.069 0 Desestalvi 0 0

Quadre 17 
 

S'ha de remarcar que en el quadre anterior es mostra el compte del resultat 
economicopatrimonial tal com l'ha presentat l'Agència: es pot comprovar que hi 
apareixen determinades deficiències formals, com és que determinats epígrafs no 
estiguen sumats. En aqueix sentit, és imprescindible que en exercicis futurs l'Agència 
formalitze aquest compte amb més rigor, a fi d'evitar les circumstàncies esmentades. 

- 80 - 



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2007 

La conciliació del resultat economicopatrimonial amb el saldo pressupostari, segons el 
que es desprén de la memòria de l'Agència de l'exercici de 2007, és la que es recull a 
continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 
Conceptes Imports 

1.- Resultat economicopatrimonial 2.483.069 

2.- Saldo pressupostari 2.370.915 

3.- Diferència en resultats (1 - 2) 112.154 

Factores de diferència en els resultats 0 

     a) Ingressos pressupostaris no econòmics 0 

     b) Despeses econòmiques no pressupostàries 0 

     c) Despeses pressupostàries no econòmiques 112.154 

     d) Ingressos econòmics no pressupostaris 0 

4.- Diferències en els factors (a + b) - (c + d) (112.154) 

Conciliació: diferència en resultats + diferència en els factors (3 + 4) 0 

Quadre 18 
 

S'ha de dir que, d'acord amb el balanç de l'Agència a la data de tancament de l'exercici 
de 2007, l'import de 112.154 euros correspon a les adquisicions d'immobilitzat de 
l'exercici. Al seu torn, aquesta xifra és coherent amb l'import d'obligacions reconegudes 
del capítol d'"Inversions reals" de la liquidació del l'estat de despeses del pressupost de 
l'exercici de 2007. 
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11. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe s'han 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 tornen a 
produir en exercicis futurs. 

A més a més, escau efectuar les recomanacions següents: 

a) L'Entitat ha de valorar la necessitat de formalitzar la informació addicional que 
les entitats autònomes de caràcter industrial, comercial, financer o anàleg tenen 
l'obligació de retre, d'acord amb el que es disposa en l'article 51 de la LHPGV, i 
deixar constatació de la forma en què s'aplica el citat precepte legal a l'Agència, 
amb l'abast expressat en l'apartat 1.2.1 de l'Informe. 

b) En exercicis futurs, l'Agència, a l'hora d'elaborar els seus pressuposts de 
despeses -tant pel que fa al pressupost inicial, com al definitiu- ha de desagregar 
els recursos i crèdits als nivells pressupostaris que la normativa pressupostària 
estableix, a l'objecte d'evitar les incidències descrites en els apartats 5.2, 5.3 i 5.6 
de l'Informe. 

c) En la gestió dels diferents expedients de contractació que gestiona, l'Agència ha 
d'evitar que en exercicis futurs es produïsquen les irregularitats comentades en 
l'apartat 5.3 de l'Informe, tramitant-los conformement al que es disposa en la 
LCAP. 

d) L'Entitat ha de millorar els procediments de gestió del capítol d'inversions reals 
del pressupost i elaborar-lo amb major rigor, d'acord amb les inversions 
previstes per a cada any, desagregant les previsions inicials del capítol, a 
l'objecte d'evitar que es produïsquen les circumstàncies posades de manifest en 
l'apartat 5.6 de l'Informe. 

e) En la comptabilitat dels ingressos per reintegraments, l'Agència ha de valorar la 
possibilitat de reconéixer-los com a ingressos de l'exercici, sense fer cap ajust en 
l'import de les subvencions. En qualsevol cas, ha d'assegurar que siguen 
registrats tant en la comptabilitat financera, com en l'estat pressupostari 
d'ingressos, i informar en la memòria sobre els ajusts practicats; d'acord amb el 
que s'expressa en l'apartat 6.2 de l'Informe. 

f) En el moment d'elaborar els pressuposts d'ingressos per a exercicis futurs, 
l'Agència ha d'actuar amb major rigor, a fi de reflectir en el capítol d'ingressos 
patrimonials un import que siga coherent amb els drets que -d'acord amb els 
saldos mitjans que l'Agència manté en les entitats financeres i amb les 
retribucions per interessos pactades- previsiblement haurà de reconéixer, amb la 
finalitat d'evitar que es produïsquen les circumstàncies descrites en l'apartat 6.5 
de l'Informe. 
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g) L'Agència ha de realitzar un control efectiu dels ingressos realitzats pel Ministeri 
de Medi Ambient, Medi Rural i Marí en els comptes de la Generalitat i que 
aquesta última té pendents de trametre a l'entitat, i informar en la memòria que 
acompanya els comptes anuals sobre l'import que la Generalitat té pendents de 
trametre-li a la data de tancament de l'exercici; d'acord amb el que hem expressat 
en l'apartat 7.2 de l'Informe. 
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