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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 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si la tresoreria registrada en els comptes anuals de l'exercici de 2008 de 
l'Agència Valenciana de l'Energia (AVEN) es presenten de forma adequada, d'acord 
amb els principis comptable 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. 

La fiscalització també ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l'Agència relacionats amb l'àrea fiscalitzada. 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'Agència. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l'Agència Valenciana de l'Energia estan formats pel balanç a 31 
de desembre de 2008, el compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a 
l'exercici terminat en la data citada, i els adjuntem íntegres –juntament amb l'informe 
d'auditoria– en l'annex del present Informe. 

Els dits comptes foren formulats amb data 31 de març de 2009 pel director de l'Agència, 
aprovats amb data 16 d'abril de 2009 pel president de l'Agència i presentats en aquesta 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat el 29 de juny de 
2009, juntament amb l'informe d'auditoria. 

El citat informe d'auditoria és resultat de l'auditoria de comptes anuals que, atenent al 
que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, realitza la Intervenció 
General de la Generalitat amb la col·laboració d'una firma privada d'auditoria 
contractada per aquella. En aquest informe s'emet una opinió sense advertiments. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar l'adequació de l'aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb la tresoreria registrada per l'Agència en el corresponent epígraf del 
balanç de l'exercici de 2008, i a comprovar l'adequació de la formalització i presentació 
dels comptes anuals. 

La fiscalització ha comprés també la comprovació de l'adequada aplicació de les 
disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat. Cal assenyalar, en aqueix sentit, que tal revisió no ha pogut ser duta a 
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terme, a causa de les circumstàncies descrites en l'apartat 2 del present Informe, 
"Conclusions generals". 

Així mateix, s'ha fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l'informe de fiscalització de l'exercici de 2007. 

D'acord amb tot 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 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 
d'aplicació en el cas present, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast indicat 
més amunt. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l’apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de l'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 2008; 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 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a l’exercici de 2008. 

- Llei de la Generalitat 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. 

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

- Llei 8/2001, de 26 de novembre, de creació de l'Agència. 

- Decret 9/2002, de 9 de gener, del Govern Valencià, per mitjà del qual s’aprova 
el Reglament de Funcionament de l'Agència Valenciana de l’Energia. 

- Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, per mitjà del qual s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat (en vigència fins al 31 de desembre de 2007). 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 
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- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes 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 i del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb els abasts assenyalats en els apartats 1.2.1 i 
1.2.2, s'ha posat de manifest el següent fet o circumstància que afecta o podria afectar 
de forma significativa l’adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi 
són d’aplicació, i que suposa un incompliment significatiu de la normativa aplicable a la 
gestió dels fons públics, en relació amb l'adequada formalització i presentació dels 
comptes anuals: 

- L'Agència ha aplicat, en l’elaboració dels seus comptes anuals, el Pla General de 
Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.643/1990, de 20 de desembre, que ha 
sigut derogat pel Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual 
s'aprova el Pla General de Comptabilitat. 

 Segons la disposició final sisena d'aquest Reial Decret, el Pla General de 
Comptabilitat entra en vigor el dia 1 de gener de 2008, per als exercicis que 
s'inicien a partir d'aqueixa data. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L'Agència Valenciana de l'Energia es va constituir mitjançant la Llei 8/2001, de 26 de 
novembre, com una 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. 

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

Des de l'any 2003, i derivat del Decret 7/2003, de 21 de juny, del president de la 
Generalitat, per mitjà del qual s'assignen competències a les conselleries, l'Agència 
Valenciana de l'Energia es troba adscrita a la Conselleria d'Infraestructures i Transport. 

Tal com s'estableix en l'article 3 de la seua llei de creació, l'Agència Valenciana de 
l'Energia té com a finalitat el desenvolupament d'actuacions en la política energètica en 
l'àmbit de la Comunitat Valenciana, d'acord amb les directrius generals del Govern 
Valencià, i en el marc de la política energètica de la Unió Europea; així com la 
coordinació amb les distintes conselleries en aquesta matèria. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

D'acord amb la informació continguda en la memòria dels comptes anuals, l'Agència ha 
signat en 2008 convenis de col·laboració amb l'Institut per a la Diversificació i Estalvi 
de l'Energia, convenis per a la definició i posada en pràctica de les actuacions de suport 
públic considerades en el pla d'energies renovables en l'àmbit de la Comunitat 
Valenciana i per a l'execució d'actuacions d'eficiència energètica en el pla d'acció de 
l'estratègia d'estalvi i eficiència energètica a Espanya. En la memòria dels comptes 
anuals de 2008, es detallen aquestes activitats. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Segons que hem assenyalat en l'apartat 2, "Conclusions generals", l'Agència no ha 
elaborat els seus comptes anuals conformement a la normativa comptable aplicable (que 
és el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.514/2007, de 16 de 
novembre). 

La raó esgrimida per l'Agència en la nota 16 de la memòria dels seus comptes anuals, és 
que no ha disposat de suficient informació per a portar a efecte la transició a les noves 
normes comptables. 

Quant a això, cal assenyalar també que l'informe d'auditoria dels comptes anuals 
(elaborat per la Intervenció General de la Generalitat en col·laboració amb una firma 
privada d'auditoria) emet, a pesar d'això, una opinió sense advertiments. 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç de l'Agència a 31 de desembre de 2008, en euros, és el següent: 

 
ACTIU 31-12-08 

Immobilitzat 314.918  

Immobilitzacions immaterials 52.818  

Immobilitzacions materials 262.076  

Immobilitzacions financeres 24  

Actiu circulant 15.537.003  

Deutors 5.691.050 

Deutors 2.813.513  

Administracions públiques 2.877.537  

Inversions financeres temporals 8.000.000  

Tresoreria 1.845.953  

Total actiu 15.851.921  
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PASSIU 31-12-08 

Fons propis (40.657) 

Resultats d'exercici anteriors 4.670.475  

Pèrdues i guanys (4.711.132) 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 316.342  

Creditors a curt termini 15.576.236  

D'altres deutes no comercials 9.229.185  

Administracions públiques 1.170.721 

Creditors diversos 8.020.124  

Fiances i depòsits a curt termini 38.340  

Ajusts per periodització 6.347.051  

Total passiu 15.851.921  

Quadre 1 
 

El compte de pèrdues i beneficis de l'Agència de 2008 es mostra tot seguit, en euros. 

 
COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Subvencions rebudes 9.616.023  

Subvencions concedides  (11.579.995) 

D'altres ingressos d'explotació 197.361  

Despeses de personal (1.304.346) 

Dotacions per a amortització de l'immobilitzat (82.558) 

D’altres despeses d’explotació (1.939.720) 

Resultat d'explotació (5.093.235) 

Ingressos financers 337.215 

Resultats financers 337.215 

Resultat de les activitats ordinàries (4.756.020) 

Resultats extraordinaris 44.888 

Resultat de l'exercici (4.711.132) 

Quadre 2 
 

Tal com s'ha indicat en l'apartat 1.2.1, l'abast de la fiscalització ha comprés l'àrea de la 
tresoreria registrada en el balanç tancat a 31 de desembre de 2008. 

Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre aquest epígraf del balanç, en l'apartat 
següent es mostren els comentaris sobre els aspectes més significatius observats. 
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4.3 Tresoreria 

A 31 de desembre de 2008, la tresoreria de l'Agència, per un import d'1.845.953 euros, 
està integrada per cinc comptes corrents bancaris. El treball realitzat per aquesta 
institució sobre la racionalitat dels dits imports no ha posat de manifest incidències 
significatives. 

El saldo d'aquest epígraf a 31 de desembre de 2008, respecte del saldo mostrat a 31 de 
desembre de 2007, ha disminuït en 5.422.629 euros, a conseqüència de la inversió en 
depòsits a termini; cosa que ha suposat uns ingressos per a l'Agència de 100.975 euros. 

Per als pagaments de petit import, s'usa el sistema de caixa fixa. A 31 de desembre de 
2008, els pagaments realitzats per aquest sistema estan justificats i els diners no 
utilitzats han sigut ingressats en compte corrent. 

En 2008, l'Agència ha obert un nou compte corrent per a gestionar els ingressos derivats 
de la firma del conveni amb l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. Per 
obrir aquest compte, l'Agència ha sol·licitat ofertes a diverses entitats financeres i s'ha 
decantat per l'oferta que els oferia un tipus d'interés en compte corrent igual a 
l'EURIBOR menys un 0,05%, que millora de forma ostensible el tipus d'interés que els 
ve donant una altra entitat financera en la resta de comptes corrents (EURIBOR menys 
un 2%). 

En aqueix sentit, tal com comentem en l'apartat 5 del present Informe, 
"Recomanacions", l'Agència ha de renegociar amb aquesta entitat financera la 
remuneració dels seus comptes corrents. Aquesta circumstància s’ha produït en 2009 i 
l’Entitat ha aportat en la fase d’al·legacions, la documentació justificativa de la millora 
de les retribucions en els citats comptes. 

La nota 9 de la memòria dels comptes anuals de l'Agència, detalla l'ús que es dóna a 
cada un dels comptes corrents. 

Els interessos a favor, pel manteniment de saldos en els seus comptes corrents, han 
ascendit a 238.238 euros. Les proves realitzades per aquesta institució sobre la 
racionalitat del dit import han donat un resultat satisfactori. 
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5. 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 òrgans 
responsables de l'Agència han d'adoptar mesures correctores per evitar que es tornen a 
produir en exercicis futurs. 

A més a més, escau efectuar les recomanacions que vénen a continuació. Prèviament 
destacarem les recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses per 
l'Agència. 

Es pot destacar que l'AVEN, per mitjà d'un escrit de 25 de maig de 2009 adreçat a 
aquesta Sindicatura de Comptes, ens ha comunicat les mesures adoptades per a atendre 
les incidències assenyalades en l'informe de l'exercici anterior; mesures que 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) L'Agència ha pres les mesures pertinents per a corregir les incidències 
posades de manifest en l’apartat 4.3, "Subvencions concedides". 

a.2) El procediment per a l’elaboració i aprovació dels comptes de l'Agència 
considera una adequada segregació de funcions, per tal que no siga el 
mateix òrgan el qui elabore i aprove els comptes. 

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

b.1) A l'objecte de millorar l'eficiència i eficàcia dels processos 
administratius, es recomana d'implantar les mesures oportunes perquè la 
documentació necessària en la tramitació de l'expedient que ja es trobe 
en poder de qualsevol Administració, siga incorporada al dit expedient 
per l'Administració actuant. 

b.2) L'Agència demana al beneficiari, en el moment de presentar aquest la 
sol·licitud d'ajuda, si ha sol·licitat o obtingut unes altres ajudes per a la 
mateixa finalitat. Seria recomanable que, abans de pagar la subvenció, el 
beneficiari aportés –juntament amb la documentació que justifique la 
realització de l'activitat subvencionada– una certificació de no haver 
rebut cap altra ajuda, o bé de la quantia de l'ajuda rebuda detallant els 
conceptes subvencionats. 

c) La següent és una recomanació sobre un altre aspecte que s'ha posat de manifest 
en la fiscalització de l’exercici: 
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c.1) L'Agència hauria de prendre les mesures oportunes per a renegociar les 
condicions amb què es retribueix l’efectiu dels seu comptes corrents 
oberts abans de 2008. Aquesta circumstància s’ha produït en 2009, i 
l’Entitat ha aportat en la fase d’al·legacions, la documentació 
justificativa de la millora de les retribucions en els citats comptes. 

 

 


