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Agència Valenciana del Turisme. Exercici de 2008 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius de la fiscalització 

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 
comprovar si l'aplicació de les disposicions transitòries relacionades amb la introducció 
del nou Pla General de Comptabilitat ha sigut adequada, si la presentació dels comptes 
anuals s'ha realitzat en el temps i la forma deguts i si els dits comptes compleixen les 
formalitats exigides per la normativa aplicable. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l'Agència Valenciana del Turisme (d'ara endavant l'Agència o 
l'Entitat), estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2008, el compte de pèrdues i 
beneficis, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos de tresoreria i la 
memòria corresponent a l'exercici finalitzat en la data citada, i es recullen íntegres             
–juntament amb l'informe d'auditoria– en l'annex del present Informe. Els dits comptes 
foren formulats per la presidenta i la directora de l'Agència en data 8 d'abril de 2009 i 
aprovats pel Comité de Direcció de l'Entitat el dia 30 de juny de 2009, i han sigut 
presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat –conformement a la normativa aplicable– el 29 de juny de 2009, juntament 
amb l'informe d'auditoria dels comptes anuals. 

L'esmentat informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comptes anuals que, 
d'acord amb el que es disposa en l'article 61 bis de la Llei d'Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana, realitza la Intervenció General de la Generalitat amb la 
col·laboració d'una firma d'auditoria contractada per aquesta. En el dit informe s'emet 
una opinió amb un advertiment, derivat d'una incertesa relativa a la gestió continuada. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a comprovar si l'aplicació de les disposicions transitòries relacionades amb la 
introducció del nou Pla General de Comptabilitat ha sigut adequada, a verificar 
l'adequació de la formalització i presentació dels comptes anuals i a fer un seguiment de 
les conclusions i recomanacions realitzades en l'informe de fiscalització de l'exercici de 
2007. 

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 
perla 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 
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aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat 
anteriorment. 

1.2.2 Revisió del compliment de legalitat 

Conformement als objectiu de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, aquesta Sindicatura ha revisat el compliment per 
part de l'Agència de la legalitat vigent aplicable a 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 les normes següents: 

- Llei 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 
de 2008. 

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

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

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

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

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

- Llei 7/1991, de 28 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 
de 1992 (disposició addicional setena). 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat 
Valenciana, per mitjà del qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Publica 
de la Generalitat Valenciana. 

- Reial Decret Legislatiu 1.564/1989, de 22 de desembre, per mitjà del qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Societats Anònimes. 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, per mitjà del qual s'aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

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

- Decret 209/2004, de 8 d'octubre, del Consell, per mitjà del qual s'aprova el nou 
Reglament de l'Agència Valenciana del Turisme. 
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- Decret 9/2000, de 25 de gener, del Consell, sobre concessió d'ajudes en matèria 
de turisme. 

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

- Resolució de 8 de maig de 2006 de la consellera de Turisme i presidenta de 
l'Agència Valenciana del Turisme, d'aplicació del percentatge als convenis per a 
la compensació financera corresponent a l'exercici de 2004, d'acord amb el que 
es disposa en l'article 8 del Decret del Consell 71/2000, de 22 de maig. 

- 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. 

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

 

- 117 - 



Agència Valenciana del Turisme. Exercici de 2008 

2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, s'ha posat de 
manifest una circumstància derivada del procés de transició al nou Pla General de 
Comptabilitat que afecta, o podria afectar, de forma significativa l'adequació de la 
presentació del compte anuals. 

Tal com s'indica en els apartat 4.2 i 4.3 de l'Informe, no s'han donat de baixa imports 
comptabilitzats en l'immobilitzat material, per un total d'1.757.659 euros, que no 
haurien de figurar en l'immobilitzat material del balanç i que –d'acord amb el marc 
conceptual del Pla General de Comptabilitat– no tenen la consideració d'actius. 

Cal assenyalar, d'altra banda, que l'Entitat presenta a 31 de desembre de 2008 –tal com 
assenyalem en l'apartat 4.3 de l'Informe– uns fons propis negatius per import de 
15.391.202 euros que no han sigut compensats per la Generalitat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, no s'han detectat 
durant el període objecte de fiscalització incompliments significatius de la normativa 
aplicable, en relació amb la formalització i presentació dels comptes anuals. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L'Agència Valenciana del Turisme és una entitat de dret públic de la Generalitat, 
constituïda d'acord amb el que es disposa en l'article 5.2 de la LHPGV, a la qual 
correspon el foment i l'ordenació de l'activitat turística i, en general, l'execució de la 
política turística de la Generalitat. L'Entitat va ser creada en virtut de la disposició 
addicional setena de la Llei 7/1991, de 28 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat 
per a l’exercici de 1992. 

L’activitat de l'Agència –tal i com 'expressa en l'article 67 de la Llei 3/1998, de 21 de 
maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana–, es dirigeix principalment a: l'estudi i 
l'anàlisi de l'activitat turística; la comercialització, informació i difusió del producte 
turístic; la formació i l'assistència tècnica i financera; la gestió i explotació d'oficines i 
establiments turístics i el desenvolupament de noves activitats; la promoció i 
comercialització dels productes turístics valencians, i en general a totes aquelles 
activitats que contribuïsquen a millorar la promoció de l'oferta turística de la Comunitat 
Valenciana. 

D'acord amb el que s'estableix en l'article 3.2 del Decret 185/2004, de primer d'octubre, 
del Consell de la Generalitat, per mitjà del qual s'aprova el Reglament Orgànic i 
Funcional de la Conselleria de Turisme, l'Agència queda adscrita a aquesta Conselleria. 

Els òrgans rectors de l'Agència, la seua composició i les facultats, d'acord amb el que es 
preveu en els articles 4 a 9 del citat Reglament Orgànic i Funcional, són els següents: 

- La Presidència, que deté la superior representació de l'Agència i que està 
assignada a la titular de la Conselleria de Turisme. 

- El Comité de Direcció, òrgan col·legiat de govern de l'Agència, la presidència 
del qual serà de qui assumisca la presidència de l'Agència i en el qual s'integren 
els titulars de la Secretaria Autonòmica de Turisme, de la Sotssecretaria i de la 
Direcció General de Turisme d'Interior d'aquesta Conselleria, així com els 
titulars de les direccions d'àrea de l'Agència. 

- La Direcció de l'Agència, que està assignada al titular de la Secretaria 
Autonòmica de Turisme. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

La informació més rellevant de l'activitat desenvolupada en 2008, atenent als principals 
objectius bàsics i línies d'actuació de l'Agència –segons que s'indica en el seu informe 
de gestió–, és la següent: 

- En l'àmbit de la línia estratègica de "Millora de la qualitat en el servei i les 
instal·lacions oferides per les empreses i destinacions turístics", destaca la 
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concessió de 610 ajudes per a la millora de la competitivitat de les empreses 
turístiques, l'habilitació de 137 guies turístics, la impartició de 1.095 cursos de 
formació a través de la Xarxa de Centres de Turisme, com a suport a la 
qualificació del sector, i la declaració de festes d'interés turístic. 

- En matèria de "Distribució equitativa de la demanda turística al llarg de l'any per 
mitjà de la diversificació del producte", destaquen les 71 ajudes concedides a 
petits municipis per a l'adequació dels seus recursos turístics, la promoció d'una 
xarxa de centres BTT, el patrocini i l'assessorament en l'àmbit del turisme urbà i 
cultural i el suport a nous productes turístics. 

- En l'àrea de la "Comercialització del producte turístic valencià mitjançant la 
comunicació i promoció", es distingeix la difusió de l'oferta turística per mitjà de 
campanyes de publicitat nacional i patrocinis publicitaris, la firma de dinou 
convenis amb entitats vinculades al sector i la promoció turística per mitjà de 
presentacions i jornades i la presència en fires nacionals i internacionals, 
juntament amb l'edició de publicacions. 

- Amb el propòsit d'aconseguir un "Desenvolupament sostenible del sector 
turístic", s'han atorgat, per a la implantació de sistemes de qualitat i gestió 
mediambiental, 77 ajudes a les empreses turístiques, 28 ajudes a municipis del 
litoral i 10 ajudes a oficines "Tourist Info". 

- Quant a l'objectiu de "Donar suport als municipis i destinacions turístics en la 
millora de la seua capacitat de prestació de serveis turístics", s'han subscrit 118 
convenis de compensació financera i 28 convenis en matèria d'adaptació dels 
municipis turístics. S'han desenvolupat, així mateix, diversos plans de 
dinamització i programes de millora de la qualitat en les platges i la 
senyalització turística. 

- Quant al "Desenvolupament d'un conjunt sistematitzat d'indicadors que permeta 
seguir l'evolució del sector turístic de la Comunitat", hom ha continuat amb els 
programes de naturalesa estadística, s'han fet estudis i investigacions i s'han 
desenvolupat plans d'espais turístics. 

- En relació amb l'objectiu de "Promoure l'ús de les noves tecnologies en els 
sistemes d'informació i promoció turística", destaca la gestió del portal turístic 
www.comunitatvalenciana.com; juntament amb el desenvolupament d'una 
plataforma tecnològica i diferents programes d'incentius i ajudes en aquest 
àmbit. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LA 
REVISIÓ EFECTUADA 

4.1 Revisió formal dels comptes anuals 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre l'adequació de la formalització i presentació 
dels comptes anuals, no s'ha posat de manifest cap incidència significativa. 

Amb independència de la conclusió anterior, es pot destacar la insuficiència de la 
informació que s'ofereix en la memòria, ja que, en referir-se a les inversions 
immobiliàries, no s'hi recull cap informació sobre els ingressos, les restriccions i 
obligacions contractuals; i quan s'hi fa referència als arrendaments operatius, no 
s'informa sobre els cobraments, les descripcions dels béns i les quotes contingents. 

4.2 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l'exercici de 2008 són els primers que l'Agència Valenciana del 
Turisme formula aplicant les normes establides en el Pla General de Comptabilitat 
aprovat pel Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre. 

D'acord amb la disposició transitòria quarta de la citada norma jurídica, els comptes 
anuals de l'exercici de 2008 es consideren comptes anuals inicials; raó per la qual no 
inclouen xifres comparatives amb l'exercici anterior. 

La fiscalització realitzada ha comprés la comprovació de l'adequada aplicació de les 
disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat; fet això, interessa ressaltar les circumstàncies següents: 

- L'Agència ha valorat els elements patrimonials per l'opció d'equivalència, que 
consisteix a valorar tots els elements patrimonials que s'han d'incloure en el 
balanç d'obertura conformement als principis i les normes vigents amb 
anterioritat a l'entrada en vigor del nou Pla General de Comptabilitat. 

- L'Entitat ha aplicat, com a data de transició al nou Pla General de Comptabilitat, 
el dia 1 de gener de 2008. 

- Segons l'Agència, no existeixen impactes, a causa de la transició al nou Pla 
General de Comptabilitat, entre el patrimoni net a 1 de gener de 2008 elaborat 
conformement al Pla General de Comptabilitat anterior, i el patrimoni net en 
aqueixa mateixa data elaborat d'acord amb les noves normes comptables 
establides en el Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre. 

Cal assenyalar, no obstant això, que la nova normativa comptable comporta –respecte 
de la que hi havia en vigència a 31 de desembre de 2007– determinats canvis en les 
polítiques comptables, els criteris de valoració, la forma de presentació i la informació 
que s'ha d'incorporar als comptes anuals. En concret, les principals diferències entre els 
criteris comptables aplicats en l'exercici anterior i els actuals són les següents: 
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- S'han classificat les inversions realitzades en béns de domini públic en 
adscripció comptabilitzats en el compte "Drets d'ús sobre béns de domini públic 
en adscripció", segons la distribució següent: 

 
Compte Concepte Import 

Immobilitzat material. Construccions 22.824.019,09 

Inversions immobiliàries. Construccions i terrenys 4.074.677,87 

Immobilitzat en curs      813.857,04 

Total      27.712.554,00 

Quadre 1 
 

 Cal observar que la dita classificació no ha tingut efecte en el compte de 
resultats, alhora que les amortitzacions acumulades corresponents a aquests béns 
han sigut igualment classificades. 

- Les subvencions per import de 42.318.290 euros que a 31 de desembre de 2007 
hi havia registrades en l'epígraf "Ingressos per a distribuir en diversos exercicis", 
han sigut classificades en l'epígraf de "Subvencions, donacions i llegats" del 
patrimoni net de la societat, en el balanç de transició de l'exercici de 2008. 

Quant a l'aplicació del règim transitori per a la implantació del nou Pla General de 
Comptabilitat, s'ha comprovat que les altes, baixes i reclassificacions d'actius i passius 
registrades en els assentaments de transició són adequades, conformement a les regles 
descrites en les disposicions transitòries del Reial Decret 1.514/2007, de 16 de 
novembre; amb l'excepció recollida en l'apartat 4.3 de l'Informe. 

En aqueix sentit, s'hi ha posat de manifest que hom no ha donat de baixa imports 
comptabilitzats en l'immobilitzat material (corresponents a l'epígraf "Inversions per a 
ser cedides", amb un saldo a 31 de desembre de 2008 d'1.757.659 euros) que, quan 
s'acabaren de construir, foren posats a disposició d'entitats locals. Aquesta 
circumstància s'ha produït en els casos en què l'Agència no ha formalitzat les 
corresponents actes de cessió després d'haver formalitzada la recepció definitiva de 
l'obra. 

D'altra banda, i d'acord amb el que es preveu en el marc conceptual del Pla General de 
Comptabilitat, s'ha de fer notar que els imports citats, que figuren comptabilitzats en 
l'immobilitzat material, no poden tenir la consideració d'actius per a l'Agència, ja que 
han sigut cedits de forma gratuïta a les entitats locals, i l'Agència no hi manté cap 
control. 

S'ha comprovat, així mateix, que l'apartat 2.4, "Comparació de la informació i aspectes 
derivats de la transició a les noves normes comptables" de la memòria, recull el balanç i 
el compte de pèrdues i beneficis inclosos en els comptes anuals de l'exercici de 2007, 
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que foren formulats aplicant el Pla General de Comptabilitat vigent en aquell exercici, 
juntament amb una explicació de les principals diferències existents entre els criteris 
comptables aplicats en l'exercici de 2007 i en el de 2008; així com la quantificació de 
l'impacte que produeix aquesta variació de criteris comptables en el patrimoni net a 1 de 
gener de 2008, data de la transició comptable. 

Cal dir, no obstant això, que la informació de la memòria no recull cap conciliació del 
patrimoni net a 1 de gener de 2008 elaborat conformement al Pla General de 
Comptabilitat de 1990, i el patrimoni net en aqueixa mateixa data elaborat d'acord amb 
les noves normes comptables establides en el Reial Decret 1.514/2007, a pesar 
d'indicar-se així en la disposició transitòria quarta d'aquesta norma jurídica. 

4.3 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç de l'Agència a la data de tancament de l'exercici de 2008 és el que es mostra a 
continuació, expressat en euros. 

 
ACTIU 31/12/08 

Actiu no corrent  

Immobilitzat intangible 293.651 

Immobilitzat material 40.752.198 

Inversions immobiliàries 2.963.966 

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 0 

Inversions financeres a llarg termini 13.577 

Total actiu no corrent 44.023.392 
  

Actiu corrent  

Existències 0 

Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar 15.363.286 

Inversions en empreses del grup i associades a curt termini 0 

Inversions financeres a curt termini 39.673 

Perioditzacions a curt termini 7.790 

Efectiu i d'altres actius líquids equivalents 6.075.115 

Total actiu corrent 21.485.864 

Total actiu 65.509.256 
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PATRIMONI NET I PASSIU 31/12/08 

Patrimoni net  

Fons propis (15.391.202) 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 44.023.392 

Total patrimoni net 28.632.190 
  

Passiu no corrent  

Provisions a llarg termini 491.958 

Deutes a llarg termini 3.480 

Total passiu no corrent 495.438 
  

Passiu corrent  

Provisions a curt termini 0 

Deutes a curt termini 7.909.430 

Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini 0 

Creditors comercials i d'altres comptes per a pagar 28.472.198 

Total passiu corrent 36.381.628 

Total passiu 65.509.256 

Quadre 2 
 

L'epígraf "Inversions per a ser cedides" de l'immobilitzat material registra un saldo 
d'1.757.659 euros, corresponent a les inversions realitzades per l'Agència en l'adequació 
de paratges, rutes turístiques, miradors, il·luminació i remodelació de "Tourist Info". 
Les dites inversions, que han sigut acordades per mitjà de convenis de col·laboració 
entre l'Agència i les entitats locals, són cedides quan estan acabades a les dites entitats, 
mitjançant les corresponents actes de cessió, després de la recepció definitiva de les 
obres. 

En l'anàlisi de l'evolució del saldo del citat epígraf, s'ha posat de manifest que, en data 
31 de desembre de 2008, l'Agència ha transferit gratuïtament a distintes entitats locals la 
gestió d'aquestes inversions, realitzades sobre terrenys de propietat d'aquelles, sense 
haver formalitzat les corresponents actes de cessió. 

S'ha comprovat que, en els supòsits en què s'ha subscrit la citada acta de cessió, les 
inversions han sigut donades de baixa adequadament en l'immobilitzat material; a 
diferència del que succeeix en els casos en què no s'ha formalitzat aquesta acta, en els 
quals les inversions continuen registrades en l'epígraf mencionat, a pesar de tractar-se 
d'inversions que gestionen les entitats locals, cosa que constitueix una autèntica cessió 
de fet, ja que l'Agència no manté la gestió corrent ni el control efectiu sobre aqueixos 
béns. 
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La circumstància anterior constitueix un ajust per baixa del citat saldo d'1.757.659 
euros, a càrrec de "Subvencions, donacions i llegats rebuts", al no complir amb la 
definició d'actiu segons el marc conceptual del Pla General de Comptabilitat. En aquest 
sentit, i pel que fa a les futures inversions que hagen de ser cedides per l'Agència a les 
entitats locals, es recomana que es formalitzen en tots els casos les preceptives actes de 
cessió, en el moment de produir-se la cessió efectiva de les inversions. 

A conseqüència de les pèrdues acumulades en els últims exercicis, l'Entitat es troba en 
una situació de desequilibri patrimonial, ja que els fons propis negatius són de 
15.391.202 euros. Cal significar, no obstant això, que el suport financer de la 
Generalitat es manté des de la constitució de l'Agència, garantint el funcionament de 
l'Entitat i assegurant la realització dels actius i la liquidació dels passiu pels valors i en 
els terminis reflectits en el balanç. 

Les pèrdues acumulades de l'Agència s'haurien de regularitzar mitjançant la constitució 
d'una aportació de capital per part de la Generalitat, cosa que permetria restablir 
l'equilibri patrimonial. 

El compte de pèrdues i beneficis de l'Agència de 2008 és el que mostrem a continuació, 
amb les xifres expressades en euros. 

 
 2008 

Operacions continuades  
Import net de la xifra de negocis 32.877 
Variació existències productes acabats i en curs  0 
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0 
Aprovisionaments (997.639) 
Transferències immobilitzat a existències promocions en curs i edifs. adquirits 0 
D'altres ingressos d'explotació 24.426 
Despeses de personal (8.518.760) 
D'altres despeses d'explotació (40.789.187) 
Amortització de l'immobilitzat (5.068.339) 
Imputació subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres 6.087.889 
Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat (1.094.776) 

Resultats d'explotació (50.323.510) 
  
Ingressos financers 277.275 
Despeses financeres (194.387) 
Diferències de canvi (1.612) 

Resultat financer 81.276 
Resultat abans d'imposts (50.242.234) 
Imposts sobre beneficis 0 
Resultat de l'exercici d'operacions continuades (50.242.234) 
Resultat de l'exercici (50.242.234) 

Quadre 3 
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L'estat de canvis en el patrimoni net de 2008 és el que mostrem a continuació, amb les 
xifres expressades en euros. 
 

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

 2008 

Resultat del compte de pèrdues i beneficis (50.242.234) 

Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net 7.792.990 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 7.792.990 

Transferències al compte de pèrdues i beneficis (6.087.889) 

Subvenciones, donacions i llegats rebuts (6.087.889) 

Total d'ingressos i despeses reconeguts (48.537.133) 

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

 
Capital 

escripturat Reserves

Resultat 
exercicis 
anteriors 

D'altres 
aportacions 
accionistes 

Resultat de 
l'exercici 

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts Total 

Saldo final any 2007 2.547.047 -- (17.938.249) 49.958.799 (49.958.799) 42.318.292 26.927.089 

Ajusts per canvis R.D. 1.514/2007  -- -- -- -- -- -- -- 

Ajusts per correcció d'errors 2007  -- -- -- -- -- -- -- 

Saldo ajustat inici 2008 2.547.047 -- (17.938.249) 

 

49.958.799 (49.958.799) 42.318.292 26.927.089 

Total ingres. i desps. reconeguts -- -- -- -- (50.242.234) 1.705.100 (48.537.133) 

Operacions amb accionistes -- -- -- 283.436 49.958.799 -- 50.242.234 

Saldo final any 2008 2.547.047 -- (17.938.249) 50.242.234 (50.242.234) 44.023.392 28.632.190 

Quadre 4 
 

L'estat de fluxos d'efectiu de 2008 de l'Agència, és el que mostrem a continuació, amb 
les xifres expressades en euros: 
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 2008 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ  

Resultat de l'exercici abans d'imposts (50.242.234) 

Ajusts del resultat (63.651) 

Canvis en el capital corrent (14.663.015) 

D'altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 82.887 

Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (64.886.013) 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ  

Pagaments per inversions (7.792.990) 

Cobraments per desinversions 0 

Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7.792.990) 

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT  

Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 58.035.224 

Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer (12.621) 

Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament 58.022.603 

EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 0 

AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (14.656.400) 

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 20.731.515 

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 6.075.115 

Quadre 5 
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5. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització, escau efectuar les recomanacions següents; 
prèviament destacarem les recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut 
ateses per l'Agència. 

s'ha d'indicar que l'Entitat, mitjançant un escrit de data 16 de juny de 2009 tramés en 
aquesta Sindicatura de Comptes, ens ha comunicat les mesures adoptades –o que 
pensava adoptar– per a atendre les incidències i recomanacions assenyalades en 
l'informe de l'exercici anterior; mesures que han sigut objecte de comprovació en el curs 
de la present fiscalització. 

a) Durant l'exercici s'ha atés la següent recomanació, realitzada en informes 
anteriors: 

a.1) L'Agència ha adoptat mesures de millora en l’elaboració dels convenis 
de col·laboració i de les línies pressupostàries en les quals es fonamenta, 
considerant les minoracions com una incidència normal en la justificació 
dels excedents de subvenció. 

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

b.1) L'Agència ha de continuar les gestions iniciades en exercicis anteriors 
per a aclarir els termes de les cessions d'elements d'immobilitzat que li 
hagen atorgat per a desenvolupar la seua activitat, a fi de valorar i 
registrar comptablement de forma adequada els elements cedits. 

b.2) Una vegada s'haja publicat la relació de llocs de treball, l'Agència ha de 
promoure els preceptius procediments de selecció de personal, a l'objecte 
de limitar l'elevada temporalitat de la plantilla. En aquest sentit, ha de 
procurar que els dits procediments s'ajusten al que es preveu en la Llei de 
Funció Pública Valenciana i que garantisquen el compliment dels 
principis d'igualtat, mèrit i capacitat que regeixen l'accés als llocs de 
treball del sector públic. 

b.3) A l'objecte de planificar adequadament la seua gestió econòmica i 
administrativa, l'Agència hauria d'elaborar uns manuals de procediments 
en els quals es prenguen en consideració tots els tràmits que han de 
seguir els diversos expedients de contractació i tramitació de 
subvencions, adaptant-hi la normativa jurídica aplicable i articulant 
mecanismes específics de control econòmic, jurídic i tècnic que 
garantisquen el compliment del principi de legalitat, així com dels 
principis d'eficiència i economia a què s'ha d'ajustar las despesa del 
sector públic. 
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b.4) En relació amb les despeses d'impremta, l'Agència hauria de valorar la 
possibilitat de promoure expedients de contractació per la modalitat de 
contracte de subministraments que es considera en l'article 9.3.a) de la 
LSP, la qual consisteix a contractar el lliurament dels béns de forma 
successiva i per un preu unitari, sense que calga definir la quantia total 
amb exactitud a l'inici del contracte, ja que els lliuraments estan 
subordinats a les necessitats de qui adquireix els subministrament. 

b.5) En els procediments de concessió de subvencions per mitjà de 
convocatòria pública, l'Agència ha d'arbitrar procediments que permeten 
uns percentatges majors de realització, a l'objecte de facilitar el 
compliment dels objectius de l'activitat de foment desenvolupada per 
l'Entitat. 

b.6) Amb independència que els convenis hagen sigut tramitats d'acord amb 
la normativa jurídica aplicable, l'Agència hauria de promoure totes 
aquelles actuacions que estiguen al seu abast per tal que tots els 
expedients puguen comptar amb l'informe favorable de la Intervenció 
General. 

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

c.1) La memòria dels comptes anuals ha d'informar sobre tots els aspectes 
relatius a les inversions immobiliàries, així com sobre els arrendaments 
operatius; d'acord amb el que hem expressat en l'apartat 4.1 de l'Informe. 

c.2) En relació amb les "Inversions per a ser cedides" a les entitats locals, 
l'Agència ha de formalitzar les preceptives actes de cessió, atés que no 
compleixen la definició d'actiu segons el marc conceptual de Pla General 
de Comptabilitat; tal i com s'indica en els apartats 4.2 i 4.3 de l'Informe. 

 

 

 


