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1. LES ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

Les entitats autònomes són entitats de dret públic a les quals s’encomana, en règim de 
descentralització administrativa, l’organització i administració d’algun servei públic i 
els fons adscrits a aquest servei, el compliment d’activitats econòmiques al servei de 
fins diversos, o l’administració de determinats béns de la Generalitat.  

Les entitats autònomes han de ser creades per llei i tenen personalitat jurídica pròpia i 
autonomia econòmica i administrativa per a la realització dels seus fins. En aquest 
sentit, l’article 5.1 de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV) 
estableix que les entitats autònomes de la Generalitat poden ser de caràcter 
administratiu o de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg.  

Les entitats autònomes de caràcter administratiu apliquen íntegrament les normes del 
dret administratiu; mentre que les altres -les de caràcter mercantil, industrial, financer o 
anàleg- en algunes àrees d’actuació, estan subjectes a les disposicions del dret privat, en 
especial el dret mercantil. 

El règim jurídic de les entitats autònomes de la Generalitat ve determinat 
fonamentalment per la normativa esmentada a continuació: 

a) Normativa de caràcter general 

- Llei 17/2008, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2009. 

- Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i 
Administrativa i d'Organització de la Generalitat. 

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

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana. 

b) Contractació 

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

- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis 
Públics. 

- Reial Decret 817/2009, de 20 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/1997, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la LCAP. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els 
registres oficials de contractes i contractistes i empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana i les garanties totals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 

- Ordre de 22 de maig de 2001 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 
per la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de dades al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

c) Comptabilitat 

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

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

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

- 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. 

d) Personal 

Pel que fa al règim jurídic del personal al servei de les entitats autònomes, és 
d’aplicació la Llei de la Funció Pública Valenciana, en la mesura que el personal de les 
entitats autònomes de la Generalitat es considera personal al servei de la Generalitat i se 
situa en l’àmbit d’aplicació de la dita Llei. 

e) Normativa específica 

A les entitats autònomes de la Generalitat els és aplicable la seua normativa específica, 
continguda bàsicament en les seues respectives lleis de creació. 
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1.2 Règim econòmic, financer i comptable 

a) General 

El règim econòmic i financer de les entitats autònomes de la Generalitat ha d’ajustar-se 
al que preveu la LHPGV en matèria comptable, pressupostària i de control. Les entitats 
autònomes de caràcter administratiu estan subjectes al règim general de l'Administració 
de la Generalitat, mentre que les de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg, ho 
fan al règim a què fan referència els articles 49 a 54 del citat text legal. 

Les entitats autònomes estan subjectes al règim de comptabilitat pública, d’acord amb el 
que disposa l’article 65 de la LHPGV, pel qual hauran de retre comptes a la Sindicatura 
de Comptes per mitjà de la IGG, tal com estableix l’article 66 de la dita Llei. 

b) Règim comptable  

Els comptes anuals de les entitats autònomes s’elaboren d’acord amb el disposa el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per l’Ordre de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de 16 de juliol de 2001. 

La Resolució de la Intervenció General de la Generalitat de 30 de novembre de 2001, 
que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a què estan subjectes 
les entitats de la Generalitat, disposa que les entitats autònomes administratives, així 
com les de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg, formaran i rendiran els seus 
comptes d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat recollides en el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat. 

L'Ordre de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de 13 de desembre de 2002, 
per mitjà de la qual s’aprova la Instrucció de Comptabilitat per a la Generalitat, 
assenyala en la regla dinovena que els comptes anuals de l'Administració de la 
Generalitat i de les entitats autònomes de caràcter administratiu comprendran totes les 
operacions pressupostàries, patrimonials i de tresoreria dutes a terme durant l’exercici. 

Els comptes anuals de les entitats autònomes, d’acord amb el que preveu la citada 
Ordre, estan integrats pels següents estats anuals i annexos: 

- L’estat de liquidació del pressupost, que comprén, amb la separació deguda, els 
documents següents: liquidació del pressupost de despeses, liquidació del 
pressupost d’ingressos, resultat d’operacions comercials, si escau, i resultat 
pressupostari. 

- El balanç, que presenta la posició d’un patrimoni referida al tancament de 
l’exercici i que s’estructura en dues masses, actiu i passiu, desenvolupades cada 
una en agrupacions que representen elements patrimonials homogenis. 

- El compte del resultat economicopatrimonial, en el qual s’expressa l’estalvi o 
desestalvi referit a un exercici. Existeixen dos models de compte: un per a 
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entitats autònomes de caràcter administratiu, i un altre per les entitats autònomes 
de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg. 

- La memòria, que completa, amplia i comenta la informació recollida en els 
documents anteriors i que conté la següent informació sobre l’entitat: 
organització, estat operatiu, quadre de finançament, romanent de tresoreria, estat 
de la tresoreria, estat del flux net de tresoreria, conciliació del resultat 
economicopatrimonial i el saldo pressupostari; informació sobre l’execució de 
les despeses i ingressos públics, despeses amb finançament afectat, informació 
sobre l’immobilitzat no financer, informació sobre les inversions financeres, 
informació sobre l’endeutament, existències i informació sobre les operacions 
no pressupostàries. 

c) Règim d’intervenció 

Les entitats autònomes de caràcter administratiu es troben sotmeses al règim general 
d’intervenció i al control financer permanent prevists en la LHPGV, mentre que les de 
caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg, es troben subjectes a control financer 
permanent o bé a l’auditoria pública que ha de realitzar la IGG, d’acord amb el pla 
anual d’auditories, tal com estableix l’article 60 de la dita Llei. 
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2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Objectius 

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al què, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, 
correspon el control extern econòmic i pressupostari de l’activitat financera del sector 
públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen. Aquest sector públic, en virtut 
de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, de Sindicatura de Comptes, està integrat 
per la Generalitat, les seues entitats autònomes, qualsevol que siga la seua naturalesa, 
les empreses públiques que en depenen i totes aquelles entitats que estiguen 
participades majoritàriament  per la Generalitat. 

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la Generalitat per part 
de la Sindicatura s’expressen en l’article 8.3 de la Llei de la Sindicatura de Comptes.  

La Sindicatura, d’acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix l’article 14, 
apartats 1 i 6, de la seua llei de creació, estableix, per mitjà dels programes anuals 
d’actuació, els ens que seran fiscalitzat cada any i el tipus d’auditoria que realitzaran. 

Segons el citat precepte legal, el Consell de la Sindicatura va aprovar el 28 de desembre 
de 2009 i va enviar a les Corts Valencianes el Programa Anual d’Actuació de 2010, en 
el qual, d’acord amb els objectius estratègics establits en el Pla Triennal 2008-2010 de 
la Sindicatura de Comptes, es fixaven amb detall els ens que hi havia que fiscalitzar, els 
tipus d’auditoria que s’havien de realitzar i l’abast de cada una. 

En el present volum incloem els informes de fiscalització dels comptes anuals de 
l’exercici de 2009 de les entitats autònomes de la Generalitat, l’objectiu general de les 
quals ha consistit a determinar si els dits comptes anuals es presenten adequadament, 
d’acord amb els principis comptables aplicables, així com verificar el compliment de la 
legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici. 

2.2 Abast de la fiscalització 

Conformement al que preveu el Pla Triennal 2008-2010 de la Sindicatura i el Programa 
Anual d’Actuació per a 2010 (PAA2010), el conjunt d’entitats que formen la 
Generalitat s’han distribuït en tres nivells de control segons els objectius i l’abast 
concret establits per a cada una de les fiscalitzacions.  

Aquests nivells de control s’enquadren en la modalitat d’auditoria pública que la 
LHPGV denomina “auditoria de regularitat comptable, que consisteix en la revisió  i 
verificació de la informació i documentació comptable amb la finalitat de comprovar si 
s’adequa a la normativa comptable i, si escau, pressupostària que hi siga d’aplicació”. 

A més, d’acord amb el que disposa el PAA2010, hem efectuat una fiscalització del 
perfil del contractant de les entitats autònomes per a comprovar si s’adeqüen al que 
estableix la LCSP, els resultats de la qual els recollim en l’apartat 5 d’aquesta 
Introducció. 
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En els paràgrafs següents ampliem la informació sobre aquests aspectes i indiquem les 
entitats autònomes enquadrades en cada nivell de control. 

a) Control general 

Els objectius de la fiscalització de les entitats autònomes incloses en aquest grup són 
determinar si els comptes anuals s’adeqüen als principis comptables d’aplicació i si la 
gestió dels fons públics s’ha realitzat d’acord amb la normativa aplicable.  

Aquest tipus de control s’aplica a les entitats més significatives i a aquelles que per 
diverses circumstàncies s’estima procedent efectuar una fiscalització més profunda i 
detallada. 

Amb caràcter general, la fiscalització abastarà totes les àrees significatives d’aquestes 
entitats autònomes i es realitzarà sense limitacions en l’aplicació dels procediments i 
normes d’auditoria recollits en el “Manual de fiscalització” de la Sindicatura de 
Comptes.  

En aquest grup de fiscalització s’inclou l’Agència Valenciana de Salut, que tal com 
indiquem en l’informe del Compte de l’Administració de la Generalitat de 2009, es 
fiscalitza de manera integrada amb el dit Compte, ja que continua pressupostàriament i 
comptablement integrada en el citat Compte de l’Administració. 

En aquest nivell de control s’inclou també la fiscalització efectuada a l’Agència 
Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), el pressupost de la qual per a 
l’exercici de 2009 va pujar a 205.800.000 euros, que representa el 27,8% del total de les 
entitats autònomes. 

b) Control sobre àrees significatives 

Els objectius de la fiscalització en relació amb aquest grup han consistit en la revisió de 
l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relativa a determinades àrees 
considerades significatives bé pel seu import, pel risc que implica la seua gestió o per 
qualsevol raó justificada, tenint en compte l’experiència acumulada que la Sindicatura 
té sobre cada una de les entitats.  

En aquest grup incloem la fiscalització del Servei Valencià d’Ocupació i Formació 
(SERVOF), l’abast de la qual l’hem estesa a la fiscalització dels sistemes d’informació 
relatius a l’àrea de subvencions. El pressupost del SERVOF per a l’exercici de 2009, va 
pujar a 473.220.000 euros, que representa el 63,9% del total de les entitats autònomes. 

c) Control formal de la rendició de comptes 

Aquest grup el formen aquelles entitats autònomes no incloses en els dos apartats 
anteriors, la importància de les quals en termes quantitatius és poc significativa i, tenint 
en compte el coneixement acumulat de la Sindicatura sobre cada una de les entitats, no 
s’hi ha identificat cap problema rellevant ni en la fiscalització de l’any anterior ni en la 
revisió formal dels comptes de l’any en curs. Les entitats classificades en aquest grup, 
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periòdicament seran objecte bé d’un control general, bé d’un control sobre àrees 
significatives. 

En la fiscalització de l’exercici de 2009 hem inclòs en aquest grup les entitats següents: 

- Institut Valencià d’Estadística (IVE) 

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) 

- Tribunal de Defensa de la Competència (TDCCV) 

- Institut Cartogràfic Valencià (ICV) 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) 

- Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) 

 

En l’apartat 4.2 detallem l’abast de la fiscalització realitzada en aquestes entitats. 
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3. COMPTES RETUTS PER LES ENTITATS AUTÒNOMES 

3.1 Els comptes de les entitats autònomes de la Generalitat 

En compliment de l’article 73 de la LHPGV, amb data 29 de juny de 2010, la IGG va 
retre el Compte General de la Generalitat corresponent a l’exercici de 2009. En relació 
amb les entitats autònomes de la Generalitat, el Compte General retut contenia els 
comptes anuals de les entitats següents: 

Entitats autònomes administratives 

- Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVOF),  

- Institut Valencià d’Estadística (IVE)  

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). 

- Tribunal de Defensa de la Competència (TDCCV) 

Entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, financer i anàleg, 

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) 

- Institut Cartogràfic Valencià (ICV) 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) 

- Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) 

A més a més, són entitats autònomes de la Generalitat de caràcter administratiu 
l’Agència Valenciana de Salut, l’Entitat Valenciana per a l’Acció en Salut Pública i 
l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana. 

En relació amb la fiscalització de l’Agència Valenciana de Salut corresponent a 
l’exercici de 2009, es troba integrada en la fiscalització  del Compte de l’Administració 
de la Generalitat de 2009. 

L’Entitat Valenciana per l’Acció en Salut Pública i l’Institut Superior d’Ensenyaments 
Artístics de la Comunitat Valenciana, no han exercit cap activitat durant l’exercici de 
2009. 

En el quadre següent mostrem la relació d’entitats autònomes que han retut els seus 
comptes anuals de 2009 i un resum dels resultats de les auditories efectuades per la IGG 
sobre les entitats autònomes de naturalesa mercantil, que són les úniques subjectes a 
aquest tipus de control (en l’annex I s’inclouen els comptes anuals amb els seus 
corresponents informes d’auditoria). 
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Entitat autònoma 
Sense 

informe 
Opinió sense 
advertiments 

Opinió amb 
advertiments

Servei Valencià d’Ocupació i Formació √   

Institut Valencià d’Estadística √   

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball √   

Tribunal de Defensa de la Competència √   

Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària  √  

Institut Cartogràfic Valencià   √ 

Institut Valencià d’Investigacions Agràries   √ 

Institut Valencià de la Joventut   √ 

Quadre 1 

 

3.2 Liquidacions de pressuposts individuals i agregades 

El quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura de Comptes, mostra les liquidacions 
dels pressuposts individuals i agregats i el resultat pressupostari de l’exercici de 2009 de 
les entitats autònomes a partir dels estats de liquidació del pressupost que s’adjunten en 
l’annex I. Totes les xifres estan expressades en euros. 
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LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTS AGREGADES DE LES ENTITATS AUTÒNOMES 2009 

Drets reconeguts SERVOF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

III   Taxes i d’altres ingressos 11.436.571 36.358 96.758 1.058 2.398.555 267.524 170.247 1.629.175 16.036.245 

IV   Transferències corrents 481.720.514 2.455.408 5.831.260 583.596 193.192.193 1.913.335 14.606.722 12.991.225 713.294.253 

V     Ingressos patrimonials 4.697.675 6.823 25.487 780 740.810 3.075 105.581 29.069 5.609.300 

VII  Transferències de capital 13.386.903 19.500 218.185 7.925 68.902.695 1.700.000 9.919.008 1.562.436 95.716.652 

VII  Actius financers - - - - - - - - - 

Total 511.241.663 2.518.089 6.171.690 593.359 265.234.252 3.883.934 24.801.558 16.211.905 830.656.451 

          

Obligacions reconegudes SERVOF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

I    Despeses de personal 55.150.117 1.972.224 4.979.240 397.748 875.897 1.142.961 10.461.493 6.308.160 81.287.840 

II   Despeses de funcionament 11.810.075 427.801 970.815 169.478 92.052 362.686 2.775.604 4.457.619 21.066.130 

III  Despeses financeres 16.186 - - - - - 2.585 - 18.771 

IV  Transferències corrents 380.804.962 75.520 4.000 16.200 193.076.536 239.850 890.434 2.706.129 577.813.631 

VI  Inversions reals 10.285.997 18.045 218.075 7.925 2.142.784 1.890.213 9.456.271 1.094.930 25.114.240 

VII Transferències de capital 2.009.043 - - - 66.427.039 - - 926.721 69.362.803 

Total 460.076.380 2.493.590 6.172.130 591.351 262.614.308 3.635.710 23.586.387 15.493.559 774.663.415 

   

1. (+) Operacions no financeres 51.165.283 24.499 (440) 2.008 2.619.945 248.225 1.215.171 718.346 55.993.037 

2. (+) Operacions amb actius financers - - - - - - - - - 

3. (+) Operacions comercials - - - - - - 61.233 (1.224.528) (1.163.295) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 51.165.283 24.499 (440) 2.008 2.619.945 248.225 1.276.404 (506.182) 54.829.742 

4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG - - - - - - - - - 

5. (-) Desviacions de finançament negatives de l’exercici 46.467.608 - - - - - - 1.035.536 47.503.144 

6. (+) Desviacions de finançament positives de l’exercici - - - - - - - - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 4.697.675 24.499 (440) 2.008 2.619.945 248.225 1.276.404 (1.541.718) 7.326.598 

Quadre 2 
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3.3 Transferències i subvencions de la Generalitat 

El quadre que s’inclou en aquest apartat ha sigut elaborat per aquesta Sindicatura de 
Comptes i mostra per a cada entitat autònoma les subvencions corrents i de capital 
consignades en la Llei de Pressuposts de la Generalitat de 2009, així com les 
obligacions reconegudes i els pagaments realitzats obtinguts de la liquidació del 
pressupost de despeses del Compte de l’Administració de la Generalitat. 

a) Transferències corrents 

Les consignacions inicials previstes en la Llei de Pressuposts de la Generalitat de 2009 
per a transferències corrents a entitats autònomes eren de 232.119.340 euros. Mitjançant 
l’execució del pressupost s’han reconegut obligacions per 281.227.138 euros, dels quals 
se n’han pagat en l’exercici 95.508.042 euros, un 34,0% del total. 

El SERVOF és l’entitat autònoma que ha rebut el major import, 238.413.314 euros, que 
representa un 84,8% del total de les obligacions reconegudes per transferències corrents 
a les entitats autònomes de la Generalitat. 

b) Transferències de capital 

Les transferències de capital previstes en la Llei de Pressuposts de la Generalitat de 
2009 destinades a les entitats autònomes pujaren a 47.779.010 euros. Mitjançant 
l’execució del pressupost s’han reconegut obligacions per 44.592.825 euros. Per la seua 
part, els pagaments realitzats, 15.959.099 euros, representen el 35,8% del total. 

Les entitats que han rebut un major volum de transferències de capital són l’AVFGA i 
el SERVOF, les obligacions reconegudes de les quals han pujat a 22.563.110 i 
13.140.119 euros respectivament. Els dos imports representen conjuntament un 80,1% 
del total de les obligacions reconegudes. 
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  SERVOF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ 
Total 
EEAA 

Transferències corrents                   

Crèdits autoritzats 2009 238.413.314 2.455.408 6.583.883 583.596 6.513.460 1.890.270 13.859.497 10.927.710 281.227.138 

Obligacions reconegudes 238.413.314 2.455.408 6.583.883 583.596 6.513.460 1.890.270 13.859.497 10.927.710 281.227.138 

Pagaments realitzats 60.571.653 2.455.408 6.021.526 583.596 3.147.700 1.410.953 10.389.497 10.927.710 95.508.042 

Transferències de capital                   

Crèdits autoritzats 2009 13.140.119 19.500 218.185 7.925 22.563.110 1.700.000 5.645.000 1.298.986 44.592.825 

Obligacions reconegudes 13.140.119 19.500 218.185 7.925 22.563.110 1.700.000 5.645.000 1.298.986 44.592.825 

Pagaments realitzats 6.197.767 19.500 218.185 7.925 1.858.820 750.000 5.645.000 1.251.902 15.949.099 

Quadre 3 
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3.4 Balanços individuals i agregats 

El quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura de Comptes, mostra els balanços 
individuals i agregats de l’exercici de 2009 de les entitats autònomes a partir dels 
comptes anuals que s’adjunten en l’annex I. Totes les xifres estan expressades en euros. 
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BALANÇ AGREGAT DE LES ENTITATS AUTÒNOMES 2009 

 SERVOF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Immobilitzat 71.047.926 1.018.337 1.161.134 7.229 2.574.611 4.359.485 30.939.719 14.039.276 125.147.717 
I.    Inversions destinades a l’ús general 21.225 - - - 2.012.353 - - - 2.033.578 
II.  Immobilitzacions immaterials 3.956 90.378 - - 553.442 392.360 35.990 162.112 1.238.238 
III. Immobilitzacions materials 71.022.745 927.959 1.161.134 7.229 8.816 3.967.125 30.903.729 13.876.364 121.875.101 
V.  Inversions financeres permanents - - - - - - - 800 800 

C) Actiu circulant 547.512.775 352.038 1.014.546 31.567 43.988.803 1.987.600 7.289.014 7.733.156 609.909.499 
I.    Existències 0 - - - - 3.921 96.263 21.073 121.257 
II.  Deutors 403.314.704 39 61 - 8.024.650 1.669.653 4.213.363 6.154.262 423.376.732 
III. Inversions financeres temporals - - - - - - 601 - 601 
IV. Tresoreria 144.198.071 351.999 1.014.485 31.567 35.964.153 314.026 2.978.787 1.557.821 186.410.909 

Total actiu 618.560.701 1.370.375 2.175.680 38.796 46.563.414 6.347.085 38.228.733 21.772.432 735.057.216 
      

A) Fons propis 376.134.523 858.912 1.161.134 9.237 517.907 4.133.387 31.546.274 10.620.385 424.981.759 
I.   Patrimoni - - - - - 1.721.364 13.188.398 11.195.705 26.105.467 
II.  Reserves - - - - - 1.741.871 - - 1.741.871 
III. Resultats dels exercicis anteriors 347.089.690 878.141 1.109.783 - - - 19.016.115 (391.730) 367.701.999 
IV. Resultat de l’exercici 29.044.833 (19.229) 51.351 9.237 517.907 670.152 (13.577.202) (183.590) 16.513.459  
 V. Aport. socis comp. pèrdues - - - - - - 12.918.963 - 12.918.963  

C) Creditors a llarg termini - - - - - - - 103.230 103.230 
D) Creditors a curt termini 242.426.178 511.463 1.014.546 29.559 46.045.507 2.213.698 6.682.459 11.048.817 309.972.227 

 I. Creditors pressupostaris 123.910.252 162.912 68.293 - 20.317.031 1.806.090 1.285.769 10.840.479 158.390.826 
II. Creditors no pressupostaris 175.512 208.894 661.421 - 21.879.325 68.490 2.338 1.835 22.997.815 
III. Administracions Públiques 2.343.088 139.657 284.832 29.559 35.358 339.022 1.458.503 126.964 4.756.983 
IV Credi. adm. rec. d’altres adm. públiq. - - - - 3.813.793 - - - 3.813.793 
V. D’altres creditors 115.997.326 - - - - 96 3.935.849 79.539 120.012.810 

Total passiu 618.560.701 1.370.375 2.175.680 38.796 46.563.414 6.347.085 38.228.733 21.772.432 735.057.216 

Quadre 4
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3.5 Comptes del resultat economicopatrimonial individuals i agregats 

El quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura de Comptes, mostra els comptes del 
resultat economicopatrimonial individual i agregats de l’exercici de 2009 de les entitats 
autònomes a partir dels comptes anuals que s’adjunten en l’annex I. Totes les xifres 
estan expressades en euros. 

. 
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COMPTE AGREGAT DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL DE LES ENTITATS AUTÒNOMES 2009 

 SERVOF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 
A) Ingressos   

1. Vendes i prestacions de serveis - - - - - - - 4.480.846 4.480.846 
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 16.134.246 43.181 122.245 1.838 3.139.365 227.495 337.061 1.425.994 21.431.425 
a) Ingressos tributaris - - - - - - -- 1.319.003 1.319.003 
b) Reintegraments 10.804.540 35.897 96.758 1.058 1.018.555 782 170.247 54.915 12.182.752 

      c) D’altres ingressos de gestió corrent 12.157 461 - - 1.380.000 223.638 77.378 36.059 1.729.693 
f) D’altres interessos i ingressos assimil. 5.317.549 6.823 25.487 780 740.810 3.075 89.436 16.017 6.199.977 
4. Transferències i subvencions 495.107.417 2.474.908 6.049.445 591.521 260.052.803 3.365.111 10.454.993 14.553.661 792.649.859 
5. Guanys i ingressos extraordinaris 221.190 - 440 - - 205 - - 221.835 

Total ingressos 511.462.853 2.518.089 6.172.130 593.359 263.192.168 3.592.811 10.792.054 20.460.501 818.783.965 
B) Despeses   

2. Aprovisionaments - - - - - - 3.318.443 1.966.961 5.285.404 
3. D’altres despeses de gestió ordinària 67.474.061 2.461.798 6.116.779 567.922 2.822.714 2.682.733 19.975.882 15.044.127 117.146.016 
a) Despeses de personal 55.150.117 1.972.224 4.979.240 397.748 875.897 1.142.961 14.076.340 6.308.160 84.902.687 
c) Dotacions per a amortització d’immob. - 61.773 166.724 696 122.640 1.206.404 2.599.605 769.184 4.927.026 
d) Variació de provisions de tràfic - - - - 1.732.125 - - - 1.732.125 
e) D’altres despeses de gestió corrent 12.307.758 427.801 970.815 169.478 92.052 333.368 3.297.352 7.966.783 25.565.407 
f)  Despeses financeres i assimilables  16.186 - - - - - 2.585 - 18.771 
4. Transferències i subvencions 382.814.006 75.520 4.000 16.200 259.503.575 239.850 890.434 3.632.850 647.176.435 
5 Pèrdues i despeses extraordinàries 32.129.954 - - - 347.972 76 184.497 - 32.662.499 

Total despeses 482.418.021 2.537.318 6.120.779 584.122 262.674.261 2.922.659 24.369.256 20.643.938 802.270.354 
   

Resultat de l’exercici 29.044.832 (19.229) 51.351 9.237 517.907 670.152 (13.577.202) (183.437) 16.513.611 

Quadre 5 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Entitats autònomes sotmeses a control formal 

A continuació relacionem les entitats autònomes sotmeses a control formal de la 
rendició de comptes, amb la indicació succinta de la seua forma, data de creació i 
objecte social i, si escau, l’opinió de l’informe d’auditoria de la IGG contingut en els 
seus comptes anuals.  

a) Institut Valencià d’Estadística 

L’Institut Valencià d’Estadística és una entitat autònoma de caràcter administratiu 
adscrita a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. L’Institut va ser creat en 
virtut del que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 14/1997, de 26 de desembre. 

L’IVE té com a funció bàsica l’impuls, l’organització i la direcció de l’activitat 
estadística d’interés per a la Generalitat, en el marc previst en la Llei 5/1990, de 7 de 
juny, d’Estadística de la Comunitat Valenciana. 

D’acord amb el que disposa l’article 13 de la Llei 14/1997, el règim pressupostari 
economicofinancer, de comptabilitat, la intervenció i control financer de l’IVE, és 
l’establit en el text refós de la LHPGV.  

b) Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

L’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball és una entitat autònoma de caràcter 
administratiu, dotada de personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar per al compliment 
dels seus fins, adscrita a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació. 

L’Institut va ser creat en virtut del que disposa la Llei de la Generalitat 2/2004, de 28 de 
maig. La finalitat de l’Institut és la promoció de la seguretat i salut en el treball en el 
conjunt de la societat valenciana. 

En la seua condició d’entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat, 
l’INVASSAT es troba sotmés al que disposen els articles 55 i següents del TRLHPGV 
pel que fa al seu règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat i intervenció. 

c) Tribunal de Defensa de la Competència 

Aquest Tribunal va ser creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2005, de 23 de 
desembre com a entitat autònoma de caràcter administratiu, adscrita a la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’obrar per al compliment dels seus fins i en especial per a preservar el funcionament 
competitiu dels mercats autonòmics valencians i garantir-ne l’existència d’una 
competència efectiva. El citat Tribunal va quedar formalment constituït en data 8 de 
maig de 2008, una vegada nomenats els seus dos vocals. El Tribunal ha iniciat les seues 
activitats en l’exercici de 2009. 
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d) Institut Cartogràfic Valencià  

L’Institut Cartogràfic Valencià va ser creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 
9/1997, de 9 de desembre. Aquest text legal regula la seua naturalesa i funcions, òrgans 
de direcció, els recursos econòmics amb què compta per al seu funcionament, així com 
el règim jurídic aplicable. 

L’ICV és una entitat autònoma de caràcter mercantil adscrita a la Conselleria de Justícia 
i Administracions Públiques, constituïda amb l’objectiu d’impulsar, coordinar i, si 
escau, fomentar les tasques de desenvolupament cartogràfic, fotogramètic, geodèsic, 
topogràfic i de qualsevol altra tecnologia geogràfica en l’àmbit de les competències de 
la Generalitat. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2009 conté una opinió amb dos 
advertiments: una limitació a l’abast, en no haver obtingut informació per a poder 
avaluar la rendibilitat econòmica actual i futura de cada projecte cartogràfic individual 
posat en l’actiu en “D’altre immobilitzat material”; i una infravaloració dels epígrafs 
“Transferències corrents” i “Administracions públiques”, per 232.831 euros. 

e) Institut Valencià d’Investigacions Agràries 

L’Institut Valencià d’Investigacions Agràries es regeix per la Llei de la Generalitat 
Valenciana 4/1991, de 13 de març, de creació d’aquesta entitat, així com pel seu 
Reglament Orgànic i Funcional, aprovat pel Decret 233/1991, de 9 de desembre del 
Consell de la Generalitat Valenciana, el qual va ser modificat pel Decret 128/2006, de 
22 de setembre, del Consell, que va aprovar la seua integració en l’Institut del Servei de 
Desenvolupament Tecnològic i del Servei de Tecnologia del Reg de la Conselleria 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

L’Institut és una entitat autònoma de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg, de 
les previstes en l’article 5.1 del text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana, adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. L’Institut té 
personalitat jurídica pròpia i autonomia econòmica i administrativa per a realitzar els 
seus fins i gestionar el seu patrimoni. 

D’acord amb l’article 2 de la seua llei de creació, l’objectiu fonamental de l’Institu 
consisteix a impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic del 
sector agroalimentari valencià. 

L’informe d’auditoria de comptes de l’exercici de 2009 conté una opinió amb tres 
advertiments: una limitació a l’abast per insuficient documentació suport sobre l’estat 
d’adscripció dels béns lliurats en adscripció per la Generalitat inclosos en l’epígraf 
“Terrenys i construccions”; un advertiment per la inadequada comptabilitat d’ingressos 
per subvencions per un import de 3.753.645 euros registrats en “D’altres creditors”; i 
una incertesa per l’inici de l’exercici d’un procediment judicial contra l’Entitat i una 
altra societat del qual podrien derivar passius per un import total de 240.000 euros. 
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f) Institut Valencià de la Joventut 

L’Institut Valencià de la Joventut va ser creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 
4/1989, de 26 de juny, com una entitat autònoma de caràcter mercantil adscrita a la 
Conselleria de Benestar Social, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
d’obrar per al compliment dels seus fins, i té assignada l’execució i coordinació de la 
política de joventut de la Generalitat. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2009, formalitzat per la IGG, conté una 
opinió amb tres advertiments: una limitació a l’abast per no incorporar al patrimoni els 
immobles adscrits o cedits per la Generalitat; un advertiment per haver registrat en 
“Subvencions corrents i de capital”, les transferències rebudes de la Generalitat en 
l’exercici per 13.304.000 euros, quan s’haurien d’haver registrat en com a aportacions 
de socis; i una altre advertiment per haver computar 134.000 euros en “Deutors” de 
dubtosa recuperació. 

4.2 Treball realitzat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització indicats en l’apartat 2.1 i amb l’enfocament 
descrit en l’apartat 2.2, la fiscalització  realitzada sobre les entitats incloses en aquest 
nivell de control formal ha consistit bàsicament a: 

- Comprovar que els comptes anuals de les entitats autònomes han sigut formulats 
per part dels òrgans competents dins dels terminis legalment establits. 

- Comprovar que les entitats autònomes han retut els seus comptes anuals a la 
Sindicatura dins del termini previst. 

- Analitzar la coherència interna dels comptes retuts i, si escau, dels informes 
d’auditoria formalitzats per la IGG. 

- Elaborar agregats dels comptes anuals retuts per tal d’analitzar comparativament  
l’estructura patrimonial i pressupostària de les entitats autònomes. 

Tot seguit mostrem els estats de liquidació del pressupost, balanços i comptes del 
resultat economicopatrimonial de cada una de les entitats subjectes a control formal. 
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a) Institut Valencià d’Estadística 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificac. 
pressupost 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pends. 
cobrament 

III   Taxes i d’altres ingressos - - - 36.358  36.358 -
IV   Transferències corrents 3.008.320 - 3.008.320 2.455.408  2.455.408 -
V     Ingressos patrimonials 150.000 - 150.000 6.823  6.823 -
VII  Transferències de capital 30.000 - 30.000 19.500  19.500 -

Total 3.188.320 - 3.188.320 2.518.089  2.518.089 -
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupost. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
realitzats 

Obligacions 
pends. pagam. 

I      Despeses de personal 2.439.540 - 2.439.540 1.972.224  1.972.224 -
II     Despeses de funcionament 558.780 39.000 597.780 427.801  264.889 162.912 
III    Despeses financeres - - - - - -
IV    Transferències corrents 160.000 (39.000) 121.000 75.520  75.520 -
VI    Inversions reals 30.000 - 30.000 18.045  18.045 -
VII  Transferències de capital - - - - - -

Total 3.188.320 - 3.188.320 2.493.590  2.330.678 162.912 
Resultat pressupostari de l’exercici 24.499  

Quadre 6 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DRN ORN Ajusts 
Resultat 
pressup. 

1. (+) Operacions no financeres 2.518.089 2.493.590  - 24.499 
2. (+) Operacions amb actius financers - - - -
3. (+) Operacions comercials - - - -

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2.518.089 2.493.590  - 24.499 

4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG - - - -
5. (-)  Desviacions de finançament positives de l’exercici - - - -
6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici - - - -

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT - - - 24.499 

Quadre 7 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2009 

- 29 - 

 

BALANÇ 

 

  2009 2008 Variació 
A) Immobilitzat 1.018.337 1.062.065  (4,1%)

 I   Inversions destinades a l’ús general - - -  
 II  Immobilitzacions immaterials 90.378 85.571  5,6% 
 III Immobilitzacions materials 927.959 976.494  (5,0%)
 V  Inversions financeres permanents - - -  

B) Despeses per distribuir en diver. exercicis - - -  
C) Actiu circulant 352.038 291.748  20,7% 

 I.   Existències - - -  
 II.  Deutors 39 - -  
 III. Inversions financeres temporals - - -  
 IV. Tresoreria 351.999 291.748  20,7% 
 V.  Ajusts per periodització -  -   

Total actiu 1.370.375 1.353.813  1,2% 
  2009 2008 Variació 
A) Fons propis 858.912 878.140  (2,2%)

 I.   Patrimoni - - - 
 II.  Reserves - - - 
 III. Resultats dels exercicis anteriors 878.141 976.994  (10,1%)
 IV. Resultat de l’exercici (19.229) (98.854) 80,5% 

B) Provisions per a riscs i despeses -  - - 
C) Creditors a llarg termini -  - - 
D) Creditors a curt termini 511.463 475.673  7,5% 

 I.  Creditors pressupostaris 162.912 137.784  18,2% 
 II.  Creditors no pressupostaris 208.894 208.927  (0,0%)
 III. Administracions públiques 139.657 128.500  8,7% 
 V. D’altres creditors - 462  (100,0%)

E) Provisions  per a riscs i despeses a c. termi. -  - - 

Total passiu 1.370.375 1.353.813  1,2% 

Quadre 8 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2009 

- 30 - 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

 

DEURE 2009 2008 Variació 
A) Despeses 2.537.318 2.615.318  (3,0%)

1. Despeses de func. serv. i prest. soc. 2.461.798 2.464.258  (0,1%)
a) Depeses de personal 1.972.224 1.821.284  8,3% 
c) Dotacions per a amort. d’immobilitzat 61.773 62.867  (1,7%)
e) D’altres despeses de gestió  427.801 580.021  (26,2%)
f) Despeses financeres i assimilables  - 86  (100,0%)

2. Transferències i subvencions 75.520 151.060  (50,0%)
b) Subvencions corrents 75.520 151.060  (50,0%)
c) Subvencions de capital - - - 

3 Pèrdues i despeses extraordinàries - - - 
c) Despeses extraordinàries - - - 
d) Despeses i pèrdues d’altres exercicis - - - 

ESTALVI - - - 

HAVER 2009 2008 Variació 
B) Ingressos 2.518.089 2.516.464  0,1% 

2. D’altres ingressos de gestió ordinària 43.181 34.504  25,1% 
a) Reintegraments 35.897 14.251  151,9% 
c) D’altres ingressos de gestió 461 - - 
f) D’altres interessos i ingressos assimilats 6.823 20.253  (66,3%)

3. Transferències i subvencions 2.474.908 2.481.960  (0,3%)
b) Subvencions corrents 2.455.408 2.388.210  2,8% 
d) Subvencions de capital 19.500 93.750  (79,2%)

4. Guanys e ingressos extraordinaris - - - 
5. Ingressos i beneficis d’altres exercicis - - - 

DESESTALVI 19.229 98.854  80,5% 

Quadre 9 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2009 

- 31 - 

b) Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificac. 
pressupost

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pends. 
cobrament 

III   Taxes i d’altres ingressos - - - 96.758  96.758 -
IV   Transferències corrents 10.129.050 - 10.129.050 5.831.260  5.831.260 -
V     Ingressos patrimonials - - - 25.487  25.487 -
VII  Transferències de capital 335.700 - 335.700 218.185  218.185 -

Total 10.464.750 - 10.464.750 6.171.690  6.171.690 -

       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupost.

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
realitzats 

Obligacions 
pends. pagam.

I      Despeses de personal 9.117.360 - 9.117.360 4.979.240  4.979.240 -
II     Despeses de funcionament 976.690 - 976.690 970.815  906.124 64.691 
III    Despeses financeres - - - - - -
IV    Transferències corrents 35.000 - 35.000 4.000  3.000 1.000 
VI    Inversions reals 335.700 - 335.700 218.075  215.472 2.603 
VII  Transferències de capital - - - - - -

Total 10.464.750 - 10.464.750 6.172.130  6.103.836 68.294 

Resultat pressupostari de l’exercici (440) 

Quadre 10 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DRN ORN Ajusts 
Resultat 
pressup. 

1. (+) Operacions no financeres 6.171.690 6.172.130  - (440)
2. (+) Operacions amb actius financers - - - -
3. (+) Operacions comercials - - - -

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI - - - (440)

4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG - - - -
5. (-)  Desviacions de finançament positives de l’exercici - - - -
6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici - - - -

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT - - - (440)

Quadre 11 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2009 

- 32 - 

 

BALANÇ 

 

  2009 2008 Variació 
A) Immobilitzat 1.161.134 1.109.783  4,6% 

 I   Inversions destinades a l’ús general - - - 
 II  Immobilitzacions immaterials - - - 
 III Immobilitzacions materials 1.161.134 1.109.783  4,6% 
 V  Inversions financeres permanents - - - 

B) Despeses per distribuir en diver. exercicis - - - 
C) Actiu circulant 1.014.546 1.387.453  (26,9%)

 I.   Existències - - - 
 II.  Deutors 61 7  771,4% 
 III. Inversions financeres temporals - - - 
 IV. Tresoreria 1.014.485 1.387.446  (26,9%)
 V.  Ajusts per periodització - -   

Total actiu 2.175.680 2.497.236  (12,9%)
  2009 2008 Variació 
A) Fons propis 1.161.134 1.109.783  4,6% 

 I.   Patrimoni - - - 
 II.  Reserves - - - 
 III. Resultats dels exercicis anteriors 1.109.783 3.391.585  (67,3%)
 IV. Resultat de l’exercici 51.351 (2.281.802) 102,3% 

B) Provisions per a riscs i despeses - - - 
C) Creditors a llarg termini - - - 
D) Creditors a curt termini 1.014.546 1.387.453  (26,9%)

 I.  Creditors pressupostaris 68.293 601.630  (88,6%)
 II.  Creditors no pressupostaris 661.421 471.165  40,4% 
 III. Administracions públiques 284.832 271.287  5,0% 
 V. D’altres creditors - 43.372  (100,0%)

E) Provisions  per a riscs i despeses a c. termi. -  - - 

Total passiu 2.175.680 2.497.236  (12,9%)

Quadre 12 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2009 

- 33 - 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

 

DEURE 2009 2008 Variació 
A) Despeses 6.120.779 5.579.522  9,7% 

1. Despeses de func. serv. i prest. soc. 6.116.779 5.579.522  9,6% 
a) Depeses de personal 4.979.240 4.700.400  5,9% 
c) Dotacions per a amort. d’immobilitzat 166.724 75.952  119,5%  
e) D’altres despeses de gestió  970.815 786.827  23,4%  
f) Despeses financeres i assimilables  - 16.343  (100,0%)

2. Transferències i subvencions 4.000 - - 
b) Subvencions corrents 4.000 - - 
c) Subvencions de capital - - - 

3 Pèrdues i despeses extraordinàries - - - 
c) Despeses extraordinàries - - - 
d) Despeses i pèrdues d’altres exercicis - - - 

ESTALVI 51.351 - - 

HAVER 2009 2008 Variació 
B) Ingressos 6.172.130 3.297.720  87,2% 

2. D’altres ingressos de gestió ordinària 122.245 289.248  (57,7%)
a) Reintegraments 96.758 141.285  (31,5%)
c) D’altres ingressos de gestió - - - 
f) D’altres interessos i ingressos assimilats 25.487 147.963  (82,8%)

3. Transferències i subvencions 6.049.445 3.008.472  101,1% 
b) Subvencions corrents 5.831.260 2.183.472  167,1%  
d) Subvencions de capital 218.185 825.000  (73,6%)

4. Guanys e ingressos extraordinaris 440 - - 
5. Ingressos i beneficis d’altres exercicis 440 - - 

DESESTALVI - 2.281.802  - 

Quadre 13 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2009 

- 34 - 

c) Tribunal de Defensa de la Competència 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificac. 
pressupost

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pends. 
cobrament 

III   Taxes i d’altres ingressos - - - 1.058  1.058 -
IV   Transferències corrents 700.000 - 700.000 583.596  583.596 -
V     Ingressos patrimonials - - - 780  780 -
VII  Transferències de capital 10.000 - 10.000 7.925  7.925 -

Total 710.000 - 710.000 593.359  593.359 -
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupost.

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
realitzats 

Obligacions 
pends. pagam.

I      Despeses de personal 470.700 - 470.700 397.748  72.952 -
II     Despeses de funcionament 145.300 62.800  208.100 169.478  38.622 -
III    Despeses financeres - - - - - -
IV    Transferències corrents 84.000 (62.800) 21.200 16.200  5.000 -
VI    Inversions reals 10.000 - 10.000 7.925  2.075 -
VII  Transferències de capital - - - - - -

Total 710.000 - 710.000 591.351  118.649 472.702 

Resultat pressupostari de l’exercici 2.008 

Quadre 14 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DRN ORN Ajusts 
Resultat 
pressup. 

1. (+) Operacions no financeres 593.359 591.351  - 2.008 
2. (+) Operacions amb actius financers - - - -
3. (+) Operacions comercials - - - -

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI  - - - 2.008 

4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG  - - - -
5. (-)  Desviacions de finançament positives de l’exercici  - - - -
6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici  - - - -

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  - - - 2.008 

Quadre 15 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2009 

- 35 - 

 

BALANÇ 

 

  2009 
A) Immobilitzat 7.229 

 I   Inversions destinades a l’ús general - 
 II  Immobilitzacions immaterials - 
 III Immobilitzacions materials 7.229 
 V  Inversions financeres permanents - 

B) Despeses per distribuir en diver. exercicis - 
C) Actiu circulant 31.567 

 I.   Existències - 
 II.  Deutors - 
 III. Inversions financeres temporals - 
 IV. Tresoreria 31.567 
 V.  Ajusts per periodització - 

Total actiu 38.796 
  2009 
A) Fons propis 9.237 

 I.   Patrimoni - 
 II.  Reserves - 
 III. Resultats dels exercicis anteriors - 
 IV. Resultat de l’exercici 9.237 

B) Provisions per a riscs i despeses - 
C) Creditors a llarg termini - 
D) Creditors a curt termini 29.559 

 I.  Creditors pressupostaris - 
 II.  Creditors no pressupostaris - 
 III. Administracions públiques 29.559 

E) Provisions  per a riscs i despeses a c. termi. - 

Total passiu 38.796 

Quadre 16 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2009 

- 36 - 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

 

DEURE 2009 
A) Despeses 584.122  

1. Despeses de func. serv. i prest. soc. 567.922 
a) Depeses de personal 397.748  
c) Dotacions per a amort. d’immobilitzat 696  
d) Variacions de provisió de tràfic - 
e) D’altres despeses de gestió  169.478  
f) Despeses financeres i assimilables  - 

2. Transferències i subvencions 16.200  
b) Subvencions corrents 16.200  
c) Subvencions de capital - 

3 Pèrdues i despeses extraordinàries - 
a) Pèrdues procedents de l’immobiolitzat - 
c) Despeses extraordinàries - 
d) Despeses i pèrdues d’altres exercicis - 

ESTALVI 9.237  

HAVER 2009 
B) Ingressos 593.359  

3. D’altres ingressos de gestió ordinària 1.838  
a) Reintegraments 1.058  
c) D’altres ingressos de gestió - 
f) D’altres interessos i ingressos assimilats 780  

4. Transferències i subvencions 591.521  
b) Subvencions corrents 583.596  
d) Subvencions de capital 7.925  
e) Subvenc. i transferències per reintegrar - 

5. Guanys e ingressos extraordinaris - 
d) Ingressos i beneficis d’exercicis anteriors - 

DESESTALVI - 

Quadre 17 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2009 

- 37 - 

d) Institut Cartogràfic Valencià  

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificac. 
pressupost

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pends. 
cobrament 

III   Taxes i d’altres ingressos 300.000 89.291 389.291 267.524  116.760 150.764 
IV   Transferències corrents 1.967.910 64.706 2.032.616 1.913.335  1.434.018 479.317 
V     Ingressos patrimonials - 3.064 3.064 3.075  3.075 -
VII  Transferències de capital 1.000.000 700.000 1.700.000 1.700.000  750.000 950.000 

Total 3.267.910 857.061 4.124.971 3.883.934  2.303.853 1.580.081 
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupost.

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
realitzats 

Obligacions 
pends. pagam.

I      Despeses de personal 1.571.910 - 1.571.910 1.142.961  1.142.961 -
II     Despeses de funcionament 313.750 57.061 370.811 362.686  252.164 110.522 
III    Despeses financeres - - - - - -
IV    Transferències corrents 282.250 - 282.250 239.850  237.600 2.250 
VI    Inversions reals 1.100.000 800.000 1.900.000 1.890.213  427.791 1.462.422 
VII  Transferències de capital - - - - - -

Total 3.267.910 857.061 4.124.971 3.635.710  2.060.516 1.575.194 

Resultat pressupostari de l’exercici 248.224 

Quadre 18 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DRN ORN Ajusts 
Resultat 
pressup. 

1. (+) Operacions no financeres 3.883.934 3.635.710  - 248.224 
2. (+) Operacions amb actius financers - - - -
3. (+) Operacions comercials - - - -

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI - - - 248.224 

4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG - - - -
5. (-)  Desviacions de finançament positives de l’exercici - - - -
6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici - - - -

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT - - - 248.224 

Quadre 19 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2009 

- 38 - 

BALANÇ 

 

  2009 2008 Variació 
A) Immobilitzat 4.359.485 3.633.060  20,0% 

 I   Inversions destinades a l’ús general - - - 
 II  Immobilitzacions immaterials 392.360 2.727.665  (85,6%)
 III Immobilitzacions materials 3.967.125 905.395  338,2% 
 V  Inversions financeres permanents - - - 

B) Despeses per distribuir en diver. exercicis - - - 
C) Actiu circulant 1.987.600 1.467.940  35,4% 

 I.   Existències 3.921 3.921  - 
 II.  Deutors 1.669.653 1.313.544  27,1% 
 III. Inversions financeres temporals - - - 
 IV. Tresoreria 314.026 150.475  108,7% 
 V.  Ajusts per periodització - - - 

Total actiu 6.347.085 5.101.000  24,4% 
  2009 2008 Variació 
A) Fons propis 4.133.386 3.463.235  19,4% 

 I.   Patrimoni 1.721.364 1.721.364  - 
 II.  Reserves 1.741.871 1.932.796  (9,9%)
 III. Resultats dels exercicis anteriors  - - 
 IV. Resultat de l’exercici 670.151 (190.925) 451,0% 

B) Provisions per a riscs i despeses - - - 
C) Creditors a llarg termini - - - 
D) Creditors a curt termini 2.213.699 1.637.765  35,2% 

 I.  Creditors pressupostaris 1.806.091 1.275.844  41,6% 
 II.  Creditors no pressupostaris 68.490 34.106  100,8% 
 III. Administracions públiques 339.022 312.249  8,6% 
 V. D’altres creditors 96 15.566  (99,4%)

E) Provisions  per a riscs i despeses a c. termi. - - - 

Total passiu 6.347.085 5.101.000  (24,4%)

Quadre 20 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2009 

- 39 - 

 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

DEURE 2009 2008 Variació 
A) Despeses 2.922.659 2.873.129  1,7% 

2. Aprovisionaments - - - 
b) Consum de matèries primes - - - 
c) D’altres despeses externes - - - 

3. D’altres despeses de gestió ordinària 2.682.733 2.655.347  1,0% 
a) Despeses de personal 1.142.961 1.184.901  (3,5%)
c) Dotacions per a amortització d’immobi. 1.206.404 1.224.551  (1,5%)
d) Variació de provisions de tràfic -  - - 
e) D’altres despeses de gestió corrent 333.368 245.895  35,6% 
f) Despeses financers i assimilables  -  -  - 

4. Transferències i subvencions 239.850 199.995  19,9% 
b) Subvencions corrents 239.850 199.995  19,9% 
c) Subvencions de capital -  -  - 

5. Pèrdues despeses extraordinàries 76 17.787  (99,6%)
a) Pèrdues procedents de l’immobilitzat -  -  - 
c) Despeses extraordinàries -  17.787  - 
d) Despeses i pèrdues d’altres exercicis 76 -  - 

Estalvi 670.152 -  - 
HAVER 2009 2008 Variació 

B) Ingressos 3.592.811 2.682.204 33,9% 
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 227.495 832.220 (72,7%)

a) Ingressos tributaris - - - 
b) Reintegraments 782 248 (215,3%)
c) D’altres ingressos de gestió 223.638 814.332 (72,5%)
f) D’altres interessos i ingressos assimilats 3.075 17.640 (82,6%)

4. Transferències i subvencions 3.365.111 1.843.362 82,6% 
a) Transferències corrents 1.665.111 1.236.978 34,6% 
c) Transferències de capital 1.700.000 606.384 180,4% 
e) Subv. i transf. per reintegrar - - - 

5. Guanys ingressos extraordinaris 205 6.622 (96,9%)
d) Ingressos i benef. d' exercicis anteriors - - - 

DESESTALVI - 190.925 - 

Quadre 21 



Informe de fiscalització de les entitats autònomes. Exercici de 2009 

- 40 - 

e) Institut Valencià d’Investigacions Agràries 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificac. 
pressupost

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pends. 
cobrament 

III   Taxes i d’altres ingressos - - - 170.248  154.594 15.653 
IV   Transferències corrents 16.043.000 63.722 16.106.722 14.606.722  11.114.927 3.491.796 
V     Ingressos patrimonials 112.000 - 112.000 166.813  130.798 36.015 
VII  Transferències de capital 9.457.000 1.412.008 10.869.008 9.919.008  9.409.202 509.806 

Total 25.612.000 1.475.730 27.087.730 24.862.791  20.809.521 4.053.270 
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupost.

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
realitzats 

Obligacions 
pends. pagam.

I      Despeses de personal 12.312.000 (146.719) 12.165.281 10.461.493  10.292.034 169.458 
II     Despeses de funcionament 2.775.000 619 2.775.619 2.775.604  2.721.626 53.978 
III    Despeses financeres 5.000 - 5.000 2.585  2.585 - 
IV    Transferències corrents 1.000.000 209.822 1.209.822 890.434  886.902 3.532 
VI    Inversions reals 9.520.000 1.412.008 10.932.008 9.456.271  8.456.722 999.549 
VII  Transferències de capital - - - - - - 

Total 25.612.000 1.475.730 27.087.730 23.586.387  22.359.869 1.226.517 

Resultat pressupostari de l’exercici 1.276.404 

Quadre 22 

RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS 

DEURE HAVER 

  IMPORT  IMPORT 
  Estimat Realitzat  Estimat Realitzat 
Reducció d’existències de: - - Augment d’existències de: - -

Productes en curs - - Productes en curs - -
Productes semiacabats - - Productes semiacabats - -
Productes acabats - - Productes acabats - -
Subp., residus i mat. recup. - - Subp., residus i mat. recup. - -

Variació d’existències de: - - Vendes netes - 61.233 
Mercaderies - - Mercaderies - -
Matèries primes - - Productes semiacabats - -
D’altres aprovisionaments - - Productes acabats - -

Compres netes     Subp., residus i mat. recup. - 21.675 
Mercaderies - - Prestacions de serveis - 39.557 
Matèries primes - -      
D’altres aprovisionaments - -      

Var. de prov. d’existències - -      
Despeses comercials netes - - Ingressos comercials nets - 61.233 
RESUL. POSIT. OPE. COM. - 61.233 RESULT. NEGAT. OP. COM. - -

TOTAL - 61.233 TOTAL - 61.233

Quadre 23 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DRN ORN Ajusts 
Result. 

pressup. 
1. (+) Operacions no financeres 24.801.558 23.586.387  - 1.215.171 
2. (+) Operacions amb actius financers - - - -
3. (+) Operacions comercials 61.233 - - 61.233 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 24.862.791 23.586.387  - 1.276.404 
4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG - - - -
5. (-)  Desviacions de finançament positives de l’exercici - - - -
6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici - - - -

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT - - - 1.276.404 

Quadre 24 

BALANÇ 

  2009 2008 Variació 
A) Immobilitzat 30.939.719 31.595.678  (2,1%)

 I   Inversions destinades a l’ús general - - - 
 II  Immobilitzacions immaterials 35.990 91.390  (60,6%)
 III Immobilitzacions materials 30.903.729 31.504.288  (1,9%)
 V  Inversions financeres permanents - - - 

B) Despeses per distribuir diver. exercicis - - - 
C) Actiu circulant 7.289.014 8.243.950  (11,6%)

 I.   Existències 96.263 93.289  3,2% 
 II.  Deutors 4.213.363 5.467.532  (22,9%)
 III. Inversions financeres temporals 601 601  - 
 IV. Tresoreria 2.978.787 2.682.528  11,0% 
 V. Ajusts per periodització - - - 

Total actiu 38.228.733 39.839.628  (4,0%)
  2009 2008 Variació

A) Fons propis 31.546.274 32.204.513  (2,0%)
 I.   Patrimoni 13.188.398 13.188.398  - 
 II.  Reserves - - - 
 III. Resultats dels exercicis anteriors 19.016.115 17.974.169  5,8% 
 IV. Resultat de l’exercici (658.239) 1.041.946  (163,2%)

B) Provisions per a riscs i despeses - - - 
C) Creditors a llarg termini - - - 
D) Creditors a curt termini 6.682.459 7.635.115  (12,5%)

 I.  Creditors pressupostaris 1.285.769 808.549  59,0% 
 II.  Creditors no pressupostaris 2.338 53  4311,3% 
 III. Administracions públiques 1.458.503 2.673.299  (45,4%)
 V. D’altres creditors 3.935.849 4.153.214  (5,2%)

E) Provisions per a riscs i despeses a c. termi. - - - 
Total passiu 38.228.733 39.839.628  (4,0%)

Quadre 25 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

DEURE 2009 2008 Variació 
A) Despeses 24.369.256 22.224.320  9,7% 

2. Aprovisionaments 3.318.443 2.685.312  23,6% 
b) Consum de matèries primes 3.318.443 2.685.312  23,6% 

3. D’altres despeses de gestió ordinària 19.975.882 18.795.163  6,3% 
a) Despeses de personal 14.076.340 13.262.602  6,1% 
c) Dotacions per a amortització d’immobi. 2.599.605 2.540.383  2,3% 
e) D’altres despeses de gestió corrent 3.297.352 2.989.669  10,3% 
f) Despeses financeres i assimilables  2.585 2.509  3,0% 

4. Transferències i subvencions 890.434 743.283  19,8% 
b) Subvencions corrents 890.434 743.283  19,8% 
c) Subvencions de capital - - -

5. Pèrdues despeses extraordinàries 184.497 562  32728,6% 
a) Pèrdues procedents del immobilitzat 1.027 562  82,7% 
c)Despeses extraordinàries - - -
d) Despeses i pèrdues d’altres exercicis 183.470 - -

Estalvi  1.041.946   
HAVER 2009 2008 Variació 

B) Ingressos 10.792.054 23.266.266  (53,6%)
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 337.061 535.016  (37,0%)

a) Ingressos tributaris 170.247 206.023  (17,4%)
c) D’altres ingressos de gestió 77.378 101.483  (23,8%)
f) D’altres interessos i ingressos assimilats 89.436 227.510  (60,7%)

4. Transferències i subvencions 10.454.993 20.217.761  (48,3%)
b) Subvencions corrents 1.061.722 12.906.429  (91,8%)
d) Subvencions de capital 9.919.009 9.709.615  2,2% 
e) Subv. i transf. per reintegrar (525.738) (2.398.283) 78,1% 

5. Guanys ingressos extraordinaris - 2.513.489  (100,0%)
d) Ingressos i benef. d' exercicis anteriors - 2.513.489  (100,0%)

DESESTALVI 13.577.202 -  - 

Quadre 26 
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f) Institut Valencià de la Joventut 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificac. 
pressupost

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pends. 
cobrament 

III   Taxes i d’altres ingressos 1.580.000 - 1.580.000 1.629.175  1.496.182 132.993 
IV   Transferències corrents 16.460.300 - 16.460.300 12.991.225  7.667.635 5.323.590 
V     Ingressos patrimonials 121.000 - 121.000 29.069  18.922 10.148 
VII  Transferències de capital 526.900 - 526.900 1.562.436  1.251.902 310.533 

Total 18.688.200 - 18.688.200 16.211.905  10.434.641 5.777.264 
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupost.

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
realitzats 

Obligacions 
pends. pagam.

I      Despeses de personal 7.115.000 - 7.115.000 6.308.160  6.209.789 98.371 
II     Despeses de funcionament 6.694.940 (469.000) 6.225.940 4.457.619  1.237.584 3.220.035 
III    Despeses financeres - - - - - -
IV    Transferències corrents 2.965.260 - 2.965.260 2.706.129  232.353 2.473.776 
VI    Inversions reals 951.000 469.000 1.420.000 1.094.930  213.813 881.117 
VII  Transferències de capital 962.000 - 962.000 926.721  12.000 914.721 

Total 18.688.200 - 18.688.200 15.493.559  7.905.539 7.588.020 

Resultat pressupostari de l’exercici 718.346 

Quadre 27 

RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS 

DEURE HAVER 

  IMPORT   IMPORT 
  Estimat   Estimat   Estimat 
Reducció d’existències de: - - Augment d’existències de: - -

Productes en curs - - Productes en curs - -
Productes semiacabats - - Productes semiacabats - -
Productes acabats - - Productes acabats - -
Subp., residus i mat. recup. - - Subp., residus i mat. recup. - -

Variació d’existències de: - 3.154 Vendes netes 3.072.516 4.238.267 
Mercaderies - 3.154 Mercaderies 82.931 103.113 
Matèries primes - - Productes semiacabats - -
D’altres aprovisionaments - - Productes acabats - -

      Subp., residus i mat. recup. - -
Compres netes 3.927.316  5.462.348 Prestacions de serveis 2.989.585 4.135.154 

Mercaderies 22.998  52.718      
Matèries primes - -      
D’altres aprovisionaments 3.904.318  5.409.629      

Var. de prov. d’existències - -      
Despeses comercials netes 31.011  10.776 Ingressos comercials nets 28.811 10.328 
RESUL. POSIT. OPE. COM. - - RESULT. NEGAT. OP. COM. 857.000 1.224.528 

TOTAL 3.958.328  5.473.124 TOTAL 3.958.328 5.473.124 

Quadre 28 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DRN ORN Ajusts 
Resultat 
pressup. 

1. (+) Operacions no financeres 16.211.905 15.493.559  - 718.346 
2. (+) Operacions amb actius financers - - - - 
3. (+) Operacions comercials 4.248.595 5.473.123  - (1.224.528)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 20.460.501 20.966.683  - (506.182)
4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG - - - - 
5. (-)  Desviacions de finançament positives de l’exercici - - - 1.035.536 
6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici - - - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT - - - (1.541.718)

Quadre 29 

BALANÇ 

  2009 2008 Variació 
A) Immobilitzat 14.039.276 13.713.530  2,4% 

 I   Inversions destinades a l’ús general - - - 
 II  Immobilitzacions immaterials 162.112 123.511  31,3% 
 III Immobilitzacions materials 13.876.364 13.589.219  2,1% 
 V  Inversions financeres permanents 800 800  - 

B) Despeses per distribuir diver. exercicis - - - 
C) Actiu circulant 7.733.156 5.862.434  31,9% 

 I.   Existències 21.073 24.227  (13,0%)
 II.  Deutors 6.154.262 3.939.370  56,2% 
 III. Inversions financeres temporals - - - 
 IV. Tresoreria 1.557.821 1.898.837  (18,0%)
 V.  Ajusts per periodització - - - 

Total actiu 21.772.432 19.575.964  11,2% 
  2009 2008  

A) Fons propis 10.620.385 10.803.975  (1,7%)
 I.   Patrimoni 11.195.706 11.195.706  - 
 II.  Reserves - - - 
 III. Resultats dels exercicis anteriors (391.731) 873.525  (144,8%)
 IV. Resultat de l’exercici (183.590) (1.265.256) 85,5% 

B) Provisions per a riscs i despeses - - - 
C) Creditors a llarg termini 103.230 112.291  (8,1%)
D) Creditors a curt termini 11.048.817 8.659.698  27,6% 

 I.  Creditors pressupostaris 10.840.479 8.143.197  33,1% 
 II.  Creditors no pressupostaris 1.835 50  3570,0% 
 III. Administracions públiques 126.964 118.007  7,6% 
 V. D’altres creditors 79.539 398.444  (80,0%)

E) Provisions per a riscs i despe. a c. termi. - - - 
Total passiu 21.772.432 19.575.964  11,2% 

Quadre 30 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

 

DEURE 2009 2008 Variació 
A) Despeses 20.643.938 22.046.938  (6,4%)

2. Aprovisionaments 1.966.961 2.209.106  (11,0%)
b) Consum de matèries primes (19.253) 8.867  (317,1%)
c) D’altres despeses externes 1.986.214 2.200.239  (9,7%)

3. D’altres despeses de gestió ordinària 15.044.127 16.095.126  (6,5%)
a) Despeses de personal 6.308.160 6.113.854  3,2% 
c) Dotacions per a amortització d’immob. 769.184 776.136  (0,9%)
d) Variació de provisions de tràfic - - - 
e). D’altres despeses de gestió corrent 7.966.783 9.198.790  (13,4%)
f)  Despeses financeres i assimilables  - 6.346  (100,0%)

4. Transferències i subvencions 3.632.850 3.742.706  (2,9%)
b) Subvencions corrents - - - 
c) Subvencions de capital - - - 

5. Pèrdues despeses extraordinàries - - - 
a) Pèrdues procedents de l'immobilitzat - - - 
c)Despeses extraordinàries - - - 
d) Despeses i pèrdues d’altres exercicis - - - 

Estalvi - - -
HAVER 2009 2008 Variació 

B) Ingressos 20.460.501 20.809.855  (1,7%)
1. Vendes i prestacions de serveis 4.480.846 4.633.206  (3,3%)
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 1.425.994 1.587.284  (10,2%)

a) Ingressos tributaris 1.319.004 1.436.135  (8,2%)
c) D’altres ingressos de gestió 54.915 26.354  108,4% 
f) D’altres interessos i ingressos assimilats 36.058 14.029  157,0% 

4. Transferències i subvencions 16.017 110.766  (85,5%)
b) Subvencions corrents 14.553.661 14.586.644  (0,2%)
d) Subvencions de capital 12.991.225 14.107.644  (7,9%)
e) Subv. i transf. per reintegrar 1.562.436 479.000  226,2% 

5. Guanys ingressos extraordinaris - - - 
d) Ingressos i benef. d' exercicis anteriors - 2.721  (100,0%)

DESESTALVI - - - 
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 183.437 1.237.083  85,2% 

Quadre 31 
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4.3 Conclusions generals de la fiscalització realitzada 

Com a resultat del control formal de l’IVE, l’INVASSAT, TDCCV, ICV, IVIA i IVAJ, 
no s’han detectat incidències significatives en els comptes retuts per aquestes entitats. 

No obstant això, tot seguit indiquem una sèrie de recomanacions per a millorar la 
formulació i rendició de comptes de les referides entitats. 

a) Institut Valencià d’Estadística 

Les liquidacions del pressupost de despeses i d’ingressos aprovades per l’IVE no 
recullen el nivell de desagregació del pressupost inicialment aprovat i les seues 
posteriors modificacions. 

La memòria hauria de contenir la informació relativa als aspectes següents: el quadre de 
finançament, la conciliació del resultat economicopatrimonial i el saldo pressupostari, i 
el detall de la informació requerida sobre l’immobilitzat financer. 

b) Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

La memòria de l’exercici hauria d’informar sobre els aspectes següents: quadre de 
finançament, l’estat del flux net de tresoreria de l’exercici, detall de la gestió 
d’ingressos, la seua recaptació neta i sobre el capítol de taxes, preus públics i privats. La 
memòria també hauria d’informar sobre la situació de compromesos i incorporables dels 
romanents de crèdit, de les entitats gestores i el tipus de finançament dels projectes 
d’inversió, del desenvolupament dels compromisos d’ingressos i de les 
immobilitzacions materials. 

c) Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana 

L’entitat no ha elaborat la liquidació del pressupost de despeses amb el nivell de 
desagregació del pressupost inicialment aprovat i les posteriors modificacions. 

La memòria hauria de contenir el quadre de finançament de l’exercici, el detall de la 
informació requerida sobre l’immobilitzat financer i informar sobre els principals 
responsables de l’entitat. 

d) Institut Cartogràfic Valencià 

L’estat de resultat d’operacions comercials no recull cap quantitat corresponent a 
l’activitat comercial realitzada per l’Institut durant l’exercici de 2009. Hem comprovat, 
però, que l’epígraf “Ingressos accessoris de gestió” del compte de resultat 
economicopatrimonial, recull ingressos de naturalesa comercial per un import de 
223.638 euros i el concepte “D’altres ingressos” de la liquidació del pressupost 
d’ingressos de l’exercici, recull ingressos de naturalesa comercial per un import de 
266.741 euros. 
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En l’exercici s’ha modificat el criteri de registre comptable dels projectes cartogràfics i 
l’estimació de la seua vida útil, sense que s’hi hagen adaptat els comptes de l’exercici 
de 2008 ni modificat els criteris de valoració dels projectes finalitzats abans de 
l’exercici de 2009. A més a més, els projectes haurien d’incloure en la seua valoració  
una estimació dels costs interns que s’hi imputen. 

Per acabar, la memòria hauria d’incloure la informació corresponent a les existències i a 
les operacions no pressupostàries. 

e) Institut Valencià d’Investigacions Agràries 

En l’exercici de 2009, l’entitat ha modificat, inadequadament, el criteri d’imputació de 
les subvencions rebudes de la Generalitat per a compensar dèficits d’explotació, per a 
comptabilitzar-les com a aportacions de socis per a la compensació de pèrdues quan, 
atenent el PGCP, aquestes subvencions s’han de computar com a ingressos en el compte 
del resultat economicopatrimonial. Per tant, els ingressos de l’exercici s’haurien 
d’incrementar en 12.918.964 euros. 

El romanent de tresoreria que mostra l’entitat no recull les desviacions de finançament 
pels fons rebuts per a realitzar projectes que no han sigut executats en l’exercici. Al 
respecte, cal indicar que l’IVIA mostra en la partida “Cobraments pendents d’aplicació 
definitiva” un import de 3.753.645 euros que no s’han aplicat al pressupost. També cal 
dir que la liquidació del pressupost d’ingressos recull de forma inadequada el resultat de 
les operacions comercials. 

f) Institut Valencià de la Joventut 

En relació amb els seus comptes anuals, cal destacar que hem observat certes 
deficiències en la informació continguda en l’estat de drets per cobrar de pressuposts 
tancats relatives als drets recaptats d’exercicis anteriors. 

L’estat de tresoreria presenta diferències en concepte de cobraments i pagaments 
d’operacions no pressupostàries amb els estats d’operacions d’aquesta naturalesa, que 
no vénen explicades en la memòria. 

L’estat del resultat de les operacions comercials mostra despeses per “D’altres 
aprovisionaments”, per 5.409.629 euros, i ingressos per “Prestacions de serveis” per 
4.135.154 euros, que no es corresponen amb els imports comptabilitzats per aquests 
conceptes en el compte del resultat economicopatrimonial, sense que la memòria 
informe sobre les diferències entre els respectius imports de despeses i ingressos. 

La memòria no informa del finançament afectat dels projectes d’inversió, per la qual 
cosa es desconeixen les desviacions de finançament que pogueren existir i la seua 
incidència en el resultat pressupostari i en el romanent de tresoreria. 

Hem observat que la memòria no informa de les entitats gestores ni dels convenis de 
col·laboració subscrits en l’exercici, ni de l’immobilitzat financer. La memòria hauria 
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d’informar també de la normativa reguladora de les taxes i preus públics i, si escau, de 
les despeses afectades a aquests ingressos. 

4.4. Seguiment de les recomanacions 

Les entitats autònomes IVE, IVAJ i ICV, sotmeses al control formal de la rendició de 
comptes en l’exercici de 2009, van ser sotmeses a aquest mateix tipus de control en 
l’exercici de 2008, per la qual cosa no hem sol·licitat als responsables de les dites 
entitats que comunicaren les mesures adoptades o en estudi, per a esmenar les 
incidències assenyalades en els informes de fiscalització emesos en exercicis anteriors, 
en compliment del que estableix en l’article 11 de la Llei de Sindicatura de Comptes i 
en el Programa Anual d’Actuació per a 2010. 

En relació amb el seguiment de les recomanacions formulades a les entitats autònomes 
que van ser sotmeses a control general o parcial en la fiscalització de l’exercici de 2008 
i que en l’exercici de 2009 s’han inclòs dins del control formal, cal indicar que l’IVIA 
ha informat sobre les mesures adoptades respecte algunes de les recomanacions, i ha 
pres nota de la resta per a regularitzar la situació manifestada. 
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5. PERFIL DEL CONTRACTANT 

La fiscalització efectuada ha consistit a revisar l’adequada aplicació de la normativa de 
contractació relacionada amb la difusió per Internet del perfil del contractant de les 
entitats autònomes de la Generalitat enumerem en l’apartat 3.1 mitjançant la utilització 
de la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

Per a la revisió de l’adequada aplicació de la normativa aplicable, s’han seguit els 
procediments d’auditoria recollits en la secció 809 del “Manual de fiscalització”, 
relatius a la fiscalització dels perfils del contractant i de les plataformes de contractació. 
Hem efectuat les proves d’auditoria següents: 

a) Visitar les respectives seus electròniques i verificar que l’accés al perfil del 
contractant es troba actiu i és de fàcil localització en la pàgina inicial. 

b) Comprovar que existeix un enllaç a la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat i que es troba operatiu i accessible. 

c) En el cas que el perfil del contractant s’ubique en la mateixa seu i en una 
plataforma de contractació, comprovar la coherència de la informació publicada. 

d) Verificar que els documents publicats en els perfils corresponents als expedients 
seleccionats estan signats electrònicament. 

e) Comprovar que el sistema informàtic o plataforma de contractació que suporta el 
perfil del contractant compta amb un dispositiu  que permeta acreditar 
fefaentment el moment de l’inici de la difusió pública de la informació que hi 
conté. 

Aquestes proves d’auditoria s’han efectuat en octubre i novembre de 2010, raó per la 
qual els resultats del treball s’han de referir a la situació del perfil i documentació 
publicada a la referida data. 

Per a aquelles entitats en què s’ha establit en el Programa Anual d’Actuació un nivell de 
control general o sobre àrees significatives, el resultat del treball sobre aquests aspectes 
concrets de la contractació figura també en els seus respectius informes individuals de 
fiscalització, però han sigut inclosos en aquest apartat a fi de tenir una visió global de 
les entitats autònomes de la Generalitat. 

El quadre següent resum els aspectes més destacats obtinguts com a resultat de la 
revisió efectuada: 
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Entitat Plataforma 
Seu 

pròpia 
Accés al 

perfil 
Signatura 
electrònica 

Segell de 
temps 

SERVOF Generalitat Si 2 clics Manual Si 

IVE Generalitat Si 3 clics No Si 

INVASSAT Generalitat  Si No No Si 

TDCCV Generalitat  No No - - 

AVFGA No  No No - - 

ICV Generalitat  Si No Manual Si 

IVIA 
Pròpia/ 

Generalitat 
Si 1 clic No Si 

IVAJ Generalitat Si 2 clics No Si 

Quadre 32 

 

a) Totes les entitats autònomes tenen seu electrònica pròpia on es troba el perfil del 
contractant, tret de l’AVFGA i el TDCCV. Per tant, aquestes dues entitats 
autònomes incompleixen el que disposa l’article 42.1 de la LCSP. L’accés al 
perfil mitjançant clic del ratolí es mostra en el quadre anterior. 

b) Totes les entitats excepte l’AVFGA han inclòs el seu perfil en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, si bé el perfil del TDCCV no conté informació 
contractual. Per tant l’AVFGA incompleix el que disposa l’Ordre de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, de 17 de setembre de 2008. 

c) En el cas de l’IVIA, recomanem que tota la informació contractual s’ubique 
exclusivament en el perfil de la plataforma de la Generalitat. 

d) En l’examen efectuat sobre una mostra de contractes, hem observat que cap 
document conté la signatura electrònica, raó per la qual s’incompleix el que 
estableix la disposició addicional 19ªf) de la LCSP i la Llei 11/2007. 

e) En l’examen efectuat sobre una mostra de contractes, hem observat que la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat –com a sistema informàtic que 
suporta el perfil del contractant de les entitats autònomes–, compta amb un 
dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’inici de la difusió 
pública de la informació que s’hi inclou. 
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6. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències provisionals 
incloses en els projectes d’informes de fiscalització, s’han comentat amb els gestors en 
la fase d’execució del treball de camp, abans de formular l'esborrany de l'Informe. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com dels respectius acords del Consell d’aquesta 
Sindicatura de Comptes en què tingué coneixement dels esborranys dels informes 
individuals de fiscalització corresponents a l’any 2009, els dits esborranys han sigut 
enviats als comptedants perquè, en els terminis concedits, hi formularen al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és necessari 
assenyalar el següent: 

1) Les entitats fiscalitzades han formulat, si era el cas, al·legacions i consideracions 
que afecten determinades parts o qüestions de l'Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut dels informes 
individuals. 

4) El text de les al·legacions formulades, així com els informes motivats que sobre 
aquestes s’han emés, els quals han servit d’antecedent per a la seua estimació o 
desestimació per part d’aquesta Sindicatura, s’incorporen com l’annex II. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 
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1. OBJECTIUS 

En virtut el 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 2010, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les despeses per subvencions registrades en els comptes anuals de 
l'exercici de 2009 del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVOF) es presenten 
de forma adequada, d'acord amb els principis comptables que hi són d'aplicació; així 
com verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el 
citat exercici, en relació amb l'àrea fiscalitzada. 

La fiscalització també pretén determinar si les aplicacions informàtiques que suporten la 
gestió comptable, pressupostària i financera –en particular, els processos de gestió de les 
subvencions i el nivell de control existent sobre els sistemes d'informació i els seus 
processos de gestió–, aporten un grau de confiança raonable sobre el procés de 
generació de la informació pressupostària i financera i si garanteixen la validesa, 
integritat, exactitud, confidencialitat i disponibilitat de la informació. 

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 del SERVOF. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del SERVOF estan formats pel balanç a 31de desembre de 2009, el 
compte del resultat economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l'exercici terminat en data citada, i els adjuntem íntegres en l'annex 
d'aquest Informe. Els dits comptes foren formulats pel director general del SERVOF i 
aprovats pel Consell General del SERVOF el 25 de juny de 2010, i han sigut presentats 
en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), 
conformement a la normativa aplicable, el 29 de juny de 2010. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a revisar l'adequació de l'aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada 
amb les subvencions concedides en l'exercici de 2009 registrades pel SERVOF en el 
capítol 4, "Transferències corrents", de la liquidació del pressupost de despeses, i a 
comprovar que la formalització i presentació dels comptes anuals hagen sigut 
adequades. 

També s'ha fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en l'informe 
de fiscalització de l'exercici de 2008. 

D'acord amb tot això, hem practicat 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 normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura, recollides en el "Manual de fiscalització 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, 
tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat abans. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D'acord amb els objectius de la fiscalització indicats en l'apartat 1, i amb l'enfocament 
descrit en l'apartat 2.1, hem revisat el compliment, per part del SERVOF, de la legalitat 
vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a la gestió de les subvencions durant 
l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2009. També s'ha revisat l'adequació, a la 
normativa aplicable, del perfil del contractant. 

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

Normes generals 

- Llei 17/2008, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l'exercici 
de 2009. 
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- Llei 16/2008, de 22 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. 

- Decret 20/1993 del Govern Valencià, que regula el registre de convenis i 
estableix el règim econòmic i pressupostari dels convenis que subscriga la 
Generalitat Valenciana. 

Normes específiques de l'entitat 

- Llei de la Generalitat 3/2000, de 17 d'abril, de creació del SERVOF. 

- Reglament d'Organització i Règim Jurídic del SERVOF, aprovat pel Decret 
41/2001, de 27 de febrer. 

Subvencions 

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

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

Contractació 

- Article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, per mitjà de la qual s'aprova l'aplicació de la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat. 

Normes comptables 

- 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. 

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

2.3 Revisió dels sistemes d'informació 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 2.1, hem revisat els sistemes d'informació del SERVOF. 
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L'abast de la revisió ha comprés l'anàlisi de l'aplicació informàtica i dels sistemes 
d'informació que suporten el procés de gestió de les subvencions concedides, i abasta 
des de l'aprovació de la despesa fins al pagament, incloent la generació de la informació 
relativa a aqueixos conceptes i el seu traspàs a l'aplicació comptable que permet 
elaborar els comptes anuals. 

Hem revisat també la situació dels controls generals dels sistemes d'informació i la seua 
efectivitat, així com si permeten garantir el bon funcionament dels dits sistemes, tot 
establint un marc general de confiança respecte del funcionament dels controls en els 
processos i en les aplicacions de gestió. 

La responsabilitat del correcte disseny, implantació i adequat funcionament dels 
controls interns existents, correspon als òrgans de direcció de l'Entitat. 

No obstant això, ateses les inherents limitacions de qualsevol control intern i, en 
concret, dels controls implantats en el SERVOF, poden existir fets motivats per errors o 
irregularitats que no hagen sigut detectats en la revisió efectuada. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 2.1, no s'han posat 
de manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l'adequació del 
capítol 4, "Transferències corrents", de la liquidació del pressupost de despeses, als 
principis comptables que hi són d'aplicació, ni l'adequació de la presentació dels 
comptes anuals.  

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 2.3, s'han posat de 
manifest durant l'exercici de 2009 els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) L'Ordre de 30 de desembre de 2008 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, que regula les subvencions de la línia T2941, "Ocupació pública i 
desenvolupament local", considera avançament del 100% de la subvenció 
concedida; cosa que no és conforme a l'article 34.7.a) de la Llei 17/2008, de 29 
de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 2009, on s'hi estableix un 
màxim del 60%. 

b) En la revisió de la normativa relacionada amb el perfil del contractant i la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat, s'ha observat que els documents 
del procediment de contractació publicats en el perfil del contractant a través de 
la Plataforma de Contractació de la Generalitat, no estan signats 
electrònicament; raó per la qual no reuneixen els requisits establits en la Llei de 
Contractes del Sector Públic i en la Llei 11/2007, d'Accés Electrònic dels 
Ciutadans als Serveis Públics, pel que fa a l'autenticitat i integritat dels 
documents electrònics publicats (signatures electròniques). 

3.3 Revisió dels sistemes d'informació 

Com a resultat del treballa realitzat, d'acord amb l'abast assenyalat en l'apartat 2.3, la 
revisió duta a terme ha posat de manifest: que l'ambient de control existent sobre els 
sistemes d'informació i els seus processos de gestió aporta un nivell de confiança 
raonable sobre el procés de generació de la informació comptable i pressupostària 
relacionada amb el procés de gestió de subvencions; que garanteix la validesa, integritat, 
exactitud, confidencialitat i disponibilitat de la informació; que els objectius de l'àrea de 
sistemes són conformes amb els objectius generals de l'Entitat, i que els recursos es 
gestionen de forma eficient. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

El SERVOF és una entitat autònoma de naturalesa administrativa de les previstes en 
l'article 5.1 del TRLHPG, que està adscrita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació. L'Entitat té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'actuació i 
autonomia econòmica i administrativa per a la realització dels seus fins i la gestió del 
patrimoni propi. 

L'objectiu fonamental del SERVOF, d'acord amb el que es preveu en la seua llei de 
creació, consisteix a impulsar i executar la política de la Generalitat en matèria de 
mediació en el mercat de treball i d'orientació laboral; així com les polítiques actives 
d'ocupació i formació professional, que exercirà de forma interrelacionada i garantint la 
gestió territorial i pròxima als ciutadans. 

L'estructura bàsica del SERVOF està constituïda per tres òrgans directius: Consell 
General, Consell de Direcció i Direcció General. El Consell General és l'òrgan 
d'assessorament, consulta i participació, tripartit i paritari, en el qual s'integren les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana, 
així com representants de l'Administració autonòmica. El Consell de Direcció és l'òrgan 
col·legiat d'assessorament i participació, tripartit i paritari, sobre l'actuació del 
SERVOF. La Direcció General del SERVOF és l'òrgan executiu, amb rang de 
Secretaria Autonòmica d'Ocupació, el titular de la qual és designat pel Consell a 
proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació. 

4.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Segons el que indica l'Entitat en la seua memòria d'activitats, durant l'exercici de 2009 
la seua actuació s'ha basat en tres eixos fonamentals: 

- Seguir treballant per afavorir la creació d'ocupació de qualitat i posar l'ocupació 
a l'abast de tothom. 

- Enfortir la formació professional per a l'ocupació i impulsar un model basat en la 
formació al llarg de la vida. 

- Continuar el procés de modernització del SERVOF, com a servei públic 
d'ocupació. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

La memòria dels comptes anuals de l'exercici de 2009 formulada pel SERVOF, conté la 
informació mínima considerada en el PGCP; encara que seria recomanable d'ampliar-ne 
el contingut en els apartats següents: execució dels projectes d'inversió, compromisos 
d’ingressos, pressuposts d’exercicis posteriors, despeses amb finançament afectat i 
immobilitzat no financer. 

5.2 Balanç i compte de resultat economicopatrimonial 

El balanç del SERVOF a 31 de desembre de 2009, juntament amb les dades 
corresponents a l'exercici anterior, es mostra a continuació, en euros. 
 

ACTIU 31-12-2009 31-12-2008 Variació 

Immobilitzat 71.047.926 60.342.735 17,7% 

Inversions destinades a l'ús general 21.225 21.225 0,0% 

Immobilitzacions immaterials 3.956 3.956 0,0% 

Immobilitzacions materials 71.022.746 60.317.554 17,7% 

Terrenys i construccions 39.815.050 34.755.236 14,6% 

Instal·lacions tècniques i maquinària 3.725.945 3.157.528 18,0% 

Utillatge i mobiliari 7.043.413 6.144.772 14,6% 

D'altre immobilitzat 20.438.339 16.260.018 25,7% 

Actiu circulant 547.512.775 482.490.246 13,5% 

Deutors 403.314.704 277.755.019 45,2% 

Tresoreria 144.198.071 204.735.227 (29,6%) 

Total Actiu 618.560.701 542.832.981 14,0% 
    

PASSIU 31-12-09 31-12-08 Variació 

Fons propis 376.134.523 347.089.690 8,4% 

Resultats d'exercicis anteriors 347.089.690 280.001.995 24,0% 

Resultats de l'exercici 29.044.833 67.087.695 (56,7)% 

Creditors a curt termini 242.426.178 195.743.291 23,8% 

Creditors 242.426.178 195.743.290    23,8% 

Creditors pressupostaris 123.910.252 86.110.122 43,9% 

Creditors no pressupostaris 175.512 81.914 114,3% 

Administracions públiques 2.343.088 1.965.326 19,2% 

D'altres creditors 115.997.326 107.585.929 7,8% 

Total Passiu 618.560.701 542.832.981 14,0% 

Quadre 1 
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El compte del resultat economicopatrimonial del SERVOF de 2009, juntament amb les 
dades corresponents a l'exercici anterior, es mostra a continuació, en euros. 

 

DEURE 2009 2008 Variació 

Despeses 482.418.021 360.042.557 34,0%

Despeses de funcionament dels serveis 67.474.061 60.595.996 11,4%

Despeses de personal 55.150.117 48.319.894 14,1

D'altres despeses de gestió corrent 12.307.758 12.259.981 0,4%

Despeses financeres i assimilades 16.186 16.121 0,4%

Transferències i subvencions 382.814.005 299.166.175 28,0% 

Subvencions corrents 380.804.962 297.423.740 28,0% 

Subvencions de capital 2.009.043 1.742.435 15,3% 

Pèrdues i despeses extraordinàries 32.129.954 280.386 - 

Despeses extraordinàries 0,00 38.935 (100,0)% 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 32.129.954 241.451 - 

Estalvi 29.044.833 67.087.695 (56,7)% 

Totals 511.462.853 427.130.252 19,7% 
    

HAVER 2009 2008 Variació 

Ingressos 511.462.853 427.130.252 19,7%

D'altres ingressos de gestió ordinària 16.134.247 21.350.303 -24,4%

Reintegraments 10.804.540 10.239.310 5,5%

D'altres ingressos de gestió 12.157 9.520 27,7%

D'altres interessos i ingressos assimilats 5.317.549 11.101.473 (52,1)%

Transferències i subvencions 495.107.417 405.527.690 22,1%

Subvencions corrents 481.720.514 390.573.734 23,3%

Subvencions de capital 13.386.903 14.953.956 (10,5)%

Guanys i ingressos extraordinaris 221.190 252.259 (12,3%) 

Ingressos i beneficis d'altres exercicis 221.190 252.259 (12,3%) 

Totals 511.462.853 427.130.252 19,7% 

Quadre 2 
 

En 2009 les despeses han augmentat un 34,0% i els ingressos ho han fet un 19,7%. 
L'estalvi obtingut ha disminuït un 56,7% respecte de l'exercici anterior. L'epígraf de 
despeses de "Transferències i subvencions" s'eleva en 2009 a 382.814.005 euros (el 



Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Exercici de 2009 

- 61 - 

79,4% del total de despeses de l'exercici), amb un increment del 28,0% respecte de 
2008. 

5.3 Estat de liquidació del pressupost 

La liquidació del pressupost del SERVOF de 2009 ha sigut: 

 

 Ingressos 
Previsions 

inicials Modifics. 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts Recaptació 

Drets pents. 
cobrament 

3 Taxes i d'altres ingressos 0 285.972 285.972 11.436.572 9.188.353 2.248.219

4 Transferències corrents 452.400.660 100.037.904 552.438.564 481.720.514 99.873.404 381.847.110

5 Ingressos patrimonials 0 0 0 4.697.675 4.697.675 0

7 Transferències de capital 20.819.300 911.526 21.730.826 13.386.903 4.648.325 8.738.578

8 Actius financers 0 55.818.597 55.818.597 0 0 0

 Total 473.219.960 157.053.999 630.273.959 511.241.663 118.407.756 392.833.907
        

 Despeses 
Crèdits 
inicials Modifics. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pents. pag. 

1 Despeses de personal 57.367.000 1.957.974 59.324.974 55.150.117 55.150.117 0,00

2 Despeses funcionament 16.655.360 -367.910 16.287.450 11.810.075 11.531.997 278.078

3 Despeses financeres 90.000 0,00 90.000 16.186 16.186 0,00

4 Transferències corrents 378.288.300 154.475.710 532.764.010 380.804.962 261.387.426 119.417.537

6 Inversions reals 17.797.300 836.393 18.633.693 10.285.997 9.033.678 1.252.318

7 Transferències de capital 3.022.000 151.832 3.173.832 2.009.043 554.793 1.454.250

 Total 473.219.960 157.053.999 630.273.959 460.076.380 337.674.197 122.402.183

Quadre 3 
 

El pressupost definitiu d'ingressos del SERVOF ha sigut de 630.273.959 euros, dels 
quals s'han reconegut drets per import de 511.241.663 euros; cosa que dóna un grau 
d'execució del 81,1%. El grau de cobrament d'aquests drets ha sigut baix, del 23,2%. 

En el pressupost de despeses els crèdits definitius han ascendit a 630.273.959 euros i 
s'hi han reconegut obligacions per import de 460.076.380 euros, que donen un grau 
d'execució global del 73,0% (71,9% en 2008); mentre que els pagaments han sigut de 
337.674.197 euros, amb un grau de realització del 73,4% (76,8% en 2008). 

Tal com s'ha indicat en l'apartat 2.1, l'abast de la fiscalització ha comprés els capítols 4, 
"Transferències corrents", i 7, "Transferències de capital", de la liquidació del 
pressupost de despeses de l'exercici de 2009. Les obligacions reconegudes en aquests 
capítols han sigut de 380.804.962 i 2.009.043 euros, respectivament. 
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El resultat pressupostari de l'exercici de 2009 i la seua comparació amb el de l'exercici 
anterior, es mostren en el quadre següent. 

 

Resultat pressupostari 

2009 2008 

Drets recon. 
nets 

Obligs. 
recon. netes Imports 

Drets recon. 
nets 

Obligs. 
recon. netes Imports 

1. (+) Operacions no financeres 511.241.663 460.076.380 51.165.283 426.877.993 369.244.985 57.633.008

2. (+) Operacions amb actius financers - - - - - -

I. Resultat pressupostari exercici (1+2) 511.241.663 460.076.380 51.165.283 426.877.993 369.244.985 57.633.008

II. Variació neta de passius financers - - - - - -

III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+II) 51.165.283   57.633.008

4.(+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria -   -

5.(-) Desviacions finanç. positives per despeses amb finançament afectat 46.467.608   45.813.965

6.(+) Desvs. finanç. negatives per despeses amb finançament afectat -   -

IV. Superàvit de finançament de l'exercici (III+4-5+6) 4.697.675   11.819.043

Quadre 4 
 

Segons la informació facilitada, el SERVOF va tramitar en 2009 una modificació 
pressupostària per incorporació de romanents de crèdit per import de 55.818.597 euros, 
finançada amb el romanent de tresoreria de 2008. 

L’estat del resultat pressupostari inclou un ajust per al càlcul del superàvit de 
finançament de l’exercici de 46.467.608 euros de desviacions de finançament positives, 
que corresponen a les desviacions de finançament netes. 

En aquest estat, s’haurien de mostrar per separat les desviacions per finançament 
positives i negatives per un import de 83.736.228 euros i 37.268.620 euros, 
respectivament. El superàvit de finançament de l’exercici no es veuria afectat per 
l’adequat reflex , desglossat, de les desviacions de finançament de l’exercici. 

El SERVOF hauria d’implantar les mesures necessàries per a controlar les desviacions 
de finançament de cada projecte de despesa individualitzat. 

El romanent de tresoreria ha sigut el següent: 
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Conceptes 31-12-2009 31-12-2008 

1. (+)  DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 287.317.384  170.169.090

    (+)  del pressupost corrent 392.833.907  250.954.630 

    (+)  de pressuposts tancats 10.480.803  26.800.389 

     (-)  de dubtós cobrament 0  0 

     (-)  cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 115.997.326  107.585.929 

2. (-)  OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 126.428.859  88.157.362

    (+)  del pressupost corrent 123.657.725  86.029.033 

    (+)  de pressuposts tancats 252.534  81.089 

    (+)  d'operacions no pressupostàries 2.518.600  2.047.240 

3. (+)   FONS LÍQUIDS 144.198.071  204.735.227

I.     ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 270.065.497  221.468.328

II.    ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 35.021.099  65.278.628

III.   ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) = (I+II) 305.086.596  286.746.956

Quadre 5 
 

5.4 Execució pressupostària del capítol 4 de despeses 

El SERVOF gestiona les subvencions corrents que concedeix per mitjà de quatre 
programes pressupostaris, l'execució pressupostària dels quals en 2009 ha sigut la 
següent: 

 

Programa  
Pressupost 

inicial Modificacions
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
execució 

Grau 
realització 

Foment ocupació 160.031.000 45.261.548 207.292.548 142.640.050 132.578.295 68,8% 92,9% 

Formació per a l'ocupació 202.888.200 102.173.150 305.061.350 223.700.237 114.584.182 73,3% 51,2% 

Inserció laboral 14.830.000 391.012 15.221.011 13.711.397 13.597.173 90,1% 99,2% 

Admó. i coordinació gral. 539.100 4.650.000 5.189.100 753.278 627.775 14,5% 83,3% 

Total capítol 4 378.288.300 154.475.710 532.764.010 380.804.962 261.387.426 71,5% 68,6% 

Quadre 6 
 

Els principals beneficiaris de les diferents línies de subvencions, a escala d'obligacions 
reconegudes, es mostren en el quadre següent. 
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Beneficiari Total T0218 T2941 T2946 T5644 T7709 Resta 

Confederació d'Orgs. Empresarials 15.854.849 557 0 0 9.157.526 0 6.696.766

CCOO 13.084.394 0 0 524.561 5.872.287 0 6.687.546

UGT 10.320.865 0 0 0 4.260.052 0 6.060.814

Ajuntament de València 4.908.761 0 3.197.788 1.036.203 0 298.274 376.496

Mancomunitat de Municipis la Costera 4.514.851 0 120.525 2.008.135 0 2.386.191 0

Cons. Economia, Hisenda i Ocupació 3.176.797 0 3.176.797 0 0 0 0

Ajuntament Torrevella 3.136.143 49.518 832.341 1.338.451 0 745.685 170.148

Fundació Servei Valencià d'Ocupació 3.078.260 0 0 0 0 0 3.078.260

Ajuntament d'Elx 3.025.727 0 2.003.812 861.682 0 0 160.233

Ajuntament de Carlet 2.908.801 736.388 192.565 524.561 0 559.264 896.023

CSIF 2.465.143 497.901 20.680 316.375 153.622 503.337 973.228

Mancomunitat de Municipis de 
Benejússer, Bigastre, Xacarella i SMS. 2.442.408 109.274 160.198 1.226.526 0 559.264 387.148

Consorci REA Marina Alta - CREAMA 2.353.740 0 50.999 844.371 0 447.411 1.010.960

Ajuntament d'Alzira 2.185.812 125.055 380.061 633.580 0 559.264 487.853

Fundació de la C.V. Treball i Formació 2.133.321 582.992 14.849 0 0 0 1.535.480

Ajuntament de Paterna 2.039.590 0 397.642 987.843 0 447.411 206.694

IMELSA 1.956.241 0 102.583 853.078 0 503.337 497.243

Agència Local Desenvol. Econ. i Social 1.938.320 0 831.809 852.147 0 0 254.364

Creu Roja Espanyola 1.885.315 297.733 371.574 126.882 0 372.842 716.284

Fund. C.V. Pacte Ocupació C. de Val. 1.851.616 0 511.498 0 0 559.264 780.855

IVADIS 1.777.068 0 55.899 317.205 0 503.337 900.627

Fed. Minerometal·lúrgica de CCOO 1.639.677 0 0 0 1.639.677 0 0

Ajuntament de Carcaixent 1.633.036 0 112.437 565.005 0 559.264 396.330

Ajuntament de Manises 1.573.793 14.170 222.035 778.325 0 559.264 0

Ajuntament de Castelló de la Plana 1.560.569 0 814.112 187.194 0 559.264 0

Ajuntament de Gandia 1.544.690 0 548.962 319.594 0 503.337 172.797

Institut de Desenvolupament d'Elda  1.502.126 92.454 109.871 337.466 0 447.411 514.924

Resta de beneficiaris 284.313.047 47.900.722 54.347.016 26.805.335 10.036.590 45.617.259 99.606.124

Total 380.804.962 50.406.764 68.576.053 41.444.519 31.119.754 56.690.677 132.567.196

Quadre 7 
 

La fiscalització realitzada en aquest exercici s'ha centrat en els expedients tramitats dels 
programes més significatius gestionats pel SERVOF: 322.51, "Foment de l'ocupació", i 
322.52, "Formació per a l'ocupació". 

Els objectius bàsics del programa "Foment de l'ocupació" són fomentar l'ocupació 
estable en els col·lectius de desocupats de més difícil inserció, com ara joves, dones, 
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persones amb discapacitat, en risc d'exclusió social i població immigrant; així com 
donar suport a l'autoocupació dels desocupat amb perfil d'emprenedor. 

El pressupost definitiu per a transferències corrents d'aquest programa ha ascendit a 
207.292.548 euros i s'ha desenvolupat en vint línies d'ajudes, amb l'execució següent: 

 

 Línia 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Grau 
pagament

T2941 Ocupació pública i desenvolupament local 68.576.053 61.716.358 90,0%

T5605 Ocupació estable i P.I.E. 24.916.519 24.248.568 97,3%

T2240 Ocupació amb discapacitat 21.724.217 20.972.106 96,5%

T0212 Foment ocupació emprenedors  17.407.404 17.284.687 99,3%

T4154 Pla d'inclusió social 3.041.961 2.757.832 90,7%

T2446 Foment ocupació dona emprenedora (P.I.O.) 2.477.899 2.477.899 100,0%

T5631 P.I.E. recol. treball. proced. empreses reestructuració 1.852.310 505.024 27,3%

T5273 Accions i difusió de mesures de foment d'ocupació 974.000 974.000 100,0%

 D'altres línies 1.669.687 1.641.821 98,3%

  Total programa 322.51, Foment de l'ocupació 142.640.050 132.578.295 92,9%

Quadre 8 
 

L'objectiu bàsic del programa "Formació per a l'ocupació" és de contribuir a una 
formació professional de qualitat per al conjunt de la població activa de la Comunitat 
Valenciana, tant de treballadors aturats, com de població ocupada; així com dels 
col·lectius de població que presenten majors dificultats per a incorporar-se al mercat de 
treball, com són els joves i les dones. 

El pressupost definitiu per a transferències corrents d'aquest programa ha sigut de 
305.061.350 euros, i comprén 45 línies d'ajudes, amb l'execució següent: 
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 Línia 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Grau 
pagament

 T7709 Tallers d'ocupació per al reciclatge professional 56.690.677 559.264 1,0%

 T0218 Formació professional per a l'ocupació 50.406.764 42.844.334 85,0%

 T2946 
Escoles- taller, cases d'oficis, unitats de promoció des. 
i tallers d'ocupació 41.444.519 27.474.934 66,3%

 T5644 Contractes-programa formació continuada (P.I.O.) 31.119.754 7.283.021 23,4%

 T5253 
Tallers formació i inserció laboral per a discapacitats 
(P.I.O.) 5.476.338 5.370.255 98,1%

 T1602 
Progr. garantia social o progr. substitutiu segons Llei 
Qualitat Edu. 5.008.482 4.390.349 87,7%

 T5252 
Taller formació i inserció laboral persones risc 
exclusió social (P.I.O.) 4.816.725 4.722.540 98,0%

 T5258 
Tallers formació i inserció laboral per a immigrants 
(P.I.O.) 4.641.346 4.375.042 94,3%

 T5643 Accions complementàries a la formació 3.434.103 2.156.746 62,8%

 T4165 Programa de formació continuada 2.970.958 1.767.382 59,5%

 T2289 
Contracte-programa CIERVAL formació per a 
l'ocupació 2.291.488 2.291.488 100,0%

 T2966 Contracte-programa CCOO P.V. 2.250.304 2.250.304 100,0%

 T2967 Contracte-programa UGT P.V. 2.250.163 2.250.163 100,0%

 T4166 
Programa valencià formació professional 
semipresencial 2.172.996 1.825.421 84,0%

 T5058 Conveni de col·laboració amb CIERVAL 1.489.635 0 0,0%

 T5060 Conveni col·laboració amb CCOO P.V. 1.385.665 705.753 50,9%

 T2343 
Accions de formació continuada que ha de 
desenvolupar CIERVAL 1.144.491 1.144.491 100,0%

  Resta de línies 4.705.829 3.172.695 67,4%

  Total programa 322.52, Formació per a l'ocupació 223.700.237 114.584.182 51,2%

Quadre 9 
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6. FISCALITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRENTS 

Hem seleccionat per a la revisió tres línies (T2941, T2240 i T2446) del programa 
322.51, "Foment de l'ocupació", i dues línies (T7709 i T0218) del programa 322.52, 
"Formació per a l'ocupació", i hem obtingut una mostra de quatre expedients de cada 
una de les dites línies. 

A continuació es detallen les incidències posades de manifest com a conseqüència del 
treball realitzat en la revisió dels expedients. 

a) Línia T2941, "Ocupació pública i desenvolupament local" 

La dotació inicial de la línia de subvenció T2941 va ser de 53.645.000 euros i durant 
l'exercici de 2009 se n'incrementaren els crèdits en 25.403.542 euros. L'execució del 
pressupost definitiu va ser del 86,8% i el grau de pagament de les obligacions, del 
90,0%. 

La tramitació de la línia de subvenció ha sigut, en general, adequada. No obstant això, 
es pot assenyalar que l'article 12 de l'Ordre de 30 de desembre de 2008 considera de 
forma excepcional avançaments del 100% de la subvenció concedida; quan l'article 
34.7.a) de la Llei 17/2008, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
2009, estableix un màxim del 60%. 

Les incidències observades en la tramitació dels expedients revisats han sigut les 
següents: 

- En l'expedient PAMER1/2009/155/46, no consta que s'haja comprovat que el 
beneficiari no siga deutor per reintegrament de subvencions. 

- En els expedients ENCORP2, la proposta de la comissió de valoració, quan 
existeixen diversos expedients d'un mateix beneficiari, és conjunta, de forma que 
no s'hi especifica l'import proposat per a cada expedient del beneficiari; raó per 
la qual no és possible comparar la proposta amb la resolució. 

- En l'expedient PAMER/2009/216/46, no es justifica adequadament la causa 
excepcional per a avançar el 100% d'acord amb el que es preveu en l'ordre de la 
convocatòria. 

- En l'expedient ENCORP/2009/708/456, no es justifica adequadament el 
compliment dels requisits de valoració establits en la convocatòria; en concret, la 
situació excepcional per a no finalitzar l'acció en l'exercici. 

- No es publiquen les resolucions de concessió de les subvencions. 

                                                 
1 PAMER: subvencions a les actuacions mediambientals. 
2 ENCORP: subvencions en col·laboració amb les corporacions locals. 
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b) Línia T2240, "Ocupació amb discapacitat" 

La línia T2240 per al foment de l'ocupació protegida a discapacitats, comptava amb un 
pressupost inicial de 31.532.000 euros. Durant l'exercici es van tramitar modificacions 
de crèdit per un total de 6.736.944 euros, dels quals 3.553.512 euros corresponien a 
romanents de crèdit. 

El grau d'execució del pressupost definitiu de la línia de subvenció va ser del 45,5%, un 
percentatge baix. Segons les explicacions facilitades per personal de l'àrea de foment, 
les previsions de contractació de treballadors en els diferents programes de foment no es 
compliren. El grau de pagament de les obligacions en l'exercici va ser del 99,3%. 

La tramitació de la línia de subvenció ha sigut, en general, adequada. No obstant això, 
es poden assenyalar les incidències següents: 

- En l'ordre de la convocatòria de les ajudes, s'estableixen els criteris que ha 
d'utilitzar la comissió de valoració per a fer les propostes de concessió; però no 
s'hi especifica la ponderació corresponent a cada un dels criteris. 

 Es recomana d'establir en la convocatòria la ponderació corresponent als criteris 
que ha de valorar la comissió de valoració en les ajudes que es concedeixen en 
règim de concurrència competitiva. 

- No existeix constatació formal de la distribució dels crèdits entre les diferents 
actuacions, raó per la qual resulta difícil fer el seguiment dels destinats a cada 
actuació. 

 Es recomana de formalitzar en algun document la planificació de la distribució 
dels crèdits disponibles de les línies de subvenció entre les diferents actuacions 
que s'hagen de realitzar, a fi d'aconseguir els objectius de foment considerats en 
la línia. Aquest document hauria de ser aprovat pel nivell directiu pertinent. 

Les incidències observades en la tramitació dels expedients revisats han sigut les 
següents: 

- En l'expedient ECMSAL/2009/108, les nòmines i transferències bancàries 
aportades són còpies no compulsades. 

- No consta en l'expedient el cost salarial dels contractes subvencionats, raó per la 
qual no es pot verificar el límit del 60% establit en l'ordre de convocatòria. 

 Segons la informació facilitada, el centre gestor estimà que la subvenció màxima 
no havia de superar mai el 60% del cost en els casos de màxima subvenció i 
mínim salari. 

- En l'expedient EMCOD1/86/46, el contracte laboral no està signat per 
l'empresari. 
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 El SERVOF ha manifestat en les al·legacions realitzades que el perfeccionament 
del contracte laboral va quedar acreditat per mitjà de la comunicació de l’alta en 
la Seguretat Social i les comprovacions realitzades. 

- En l'expedient EMCOD1/447/46, els informes sobre adequació del lloc són de 
juny de 2010, posteriors a la data de la Resolució (juny de 2009). Tampoc no 
consta en la sol·licitud la declaració sobre si es perceben altres ajudes pel mateix 
concepte. 

- Actualment, el centre gestor realitza el seguiment sobre el manteniment de 
l'ocupació en els contractes subvencionats. 

 Es recomana d'automatitzar el control sobre el manteniment de l’ocupació i 
obtenir les dades de la Seguretat Social relatives als treballadors subvencionats. 

 Segons la informació facilitada, estan fent-se les actuacions necessàries per a dur 
a terme l’encreuament de l’esmentada informació. 

- No es publiquen les resolucions de concessió de les subvencions. 

c) Línia T2446, "Foment ocupació dona emprenedora" 

La línia T2446, "Foment ocupació dona emprenedora", comptava amb una dotació 
inicial de 2.500.000 euros, que ja no es va modificar al llarg de l'exercici de 2009. 
L'execució del pressupost de la línia va ser del 99,1% i el grau de pagament de les 
obligacions reconegudes, del 100,0%. 

La tramitació de la línia de subvenció ha sigut, en general, adequada. No obstant això, 
es poden assenyalar les incidències següents: 

- En l'article 15 de l'Ordre de la convocatòria, es fa referència a "despeses 
d'establiment d'acord amb el PGC". El vigent PGC no pren en consideració 
aquesta mena de despeses, raó per la qual es recomana que es definisca el 
concepte en l'Ordre mateixa. 

 D’acord amb el que ha manifestat el SERVOF en les al·legacions, aquesta 
recomanació ja s’ha inclòs en l’esborrany de les convocatòries de l’exercici de 
2011 en preparació. 

- Els criteris per a determinar la quantia de la subvenció per a compensar despeses 
financeres, podrien donar com a resultat que la subvenció fos superior al cost, 
depenent de l'evolució dels tipus d'interés. 

 Es recomana de modificar aquests criteris de manera que en cap de cas no es 
puga superar el cost de l'activitat finançada. 

- Igual com en els casos anteriors, tampoc no es publiquen les resolucions de 
concessió de les subvencions. 
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d) Línia T7709, "Tallers d'ocupació per al reciclatge professional" 

La dotació pressupostària de la línia es va instrumentar per mitjà de modificacions 
pressupostàries durant l'exercici de 2009, ja que no tenia consignació inicial en el 
pressupost aprovat. 

La dotació pressupostària és conseqüència del desenvolupament del Decret-Llei 1/2009, 
de 20 de febrer, per mitjà del qual es constitueix –entre altres– el Pla Especial de Suport. 
L'import total de la dotació va ser de 59.300.000 euros. El grau d'execució dels crèdits 
va ser del 95,6% i el grau de pagament de les obligacions, de l'l%, ja que la tramitació 
de la línia començà ben avançat l'exercici de 2009. 

La tramitació de la línia de subvenció ha sigut adequada. 

Les incidències observades en la tramitació dels expedients revisats han sigut les 
següents: 

- Les actes de la comissió de valoració de les sol·licituds no detallen la motivació 
i concreció dels criteris utilitzats en la valoració. Es recomana detallar les 
característiques considerades en la concreció dels criteris de valoració dels 
expedients. 

- En els expedients revisats, s'observa que els beneficiaris reformulen les seues 
sol·licituds per adaptar-les a la proposta de concessió de la subvenció. Tot i que 
aquesta manera de procedir està considerada en l'article 27 de la Llei General de 
Subvencions, hauria d’estar recollida també en l'Ordre de la convocatòria. 

- En dos expedients, la documentació és incompleta, o es va presentar fora del 
termini concedit per a fer esmenes (FOTERP/2009/105/46 i 
FOTERP/2009/86/46). 

- No es publiquen les resolucions de concessió de les subvencions. 

A més a més, en relació amb aquesta línia es fan les recomanacions següents: 

- El termini establit en l'Ordre que regula la convocatòria de la subvenció és de 
deu dies. Tenint en compte la complexitat de la documentació que hi cal 
presentar, estimem que el termini és molt curt. Es recomana de fixar uns 
terminis més llargs per a presentar les sol·licituds, fins i tot en els casos de 
convocatòries publicades quan l'exercici pressupostari ja està ben avançat. 

- L'Ordre de convocatòria preveu la possibilitat d'acceptar documentació 
presentada pel beneficiari en unes altres convocatòries (sempre que no haja 
obtingut finançament per al mateix objecte). Es recomana d'establir en aquests 
casos, en l'ordre de convocatòria, l'obligació del beneficiari d'identificar 
clarament la documentació que  es trobe ja en poder de l'Administració i que 
pretén fer valer en el procediment, ja que, si no es fa així, en ocasions és difícil 
valorar el compliment dels requisits de la convocatòria. 
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e) Línia T0218, "Formació professional per a l'ocupació" 

La dotació pressupostària inicial de la línia T0218 va ser de 61.697.000 euros. Durant 
l'exercici de 2009 s'incrementaren els crèdits assignats a la línia en 9.935.444 euros, dels 
quals 7.095.444 euros corresponien a incorporació de romanents. 

El grau d'execució ha sigut del 70,4% i el grau de pagament de les obligacions ha sigut 
del 85,0%. 

Les activitats de formació subvencionades amb aquesta línia es desenvolupen en els 
exercicis de 2009 i 2010. Tanmateix, la tramitació de la línia s'ha realitzat a càrrec del 
pressupost de 2009, quan calia haver-la tramitada com a plurianual, a càrrec dels 
pressuposts de 2009 i 2010. 

Es recomana que, quan una línia d'actuació finance activitats que s'hagen de portar a 
efecte en diversos exercicis, se'n configure la tramitació com la d'una despesa 
plurianual. 

Les incidències observades en la tramitació dels expedients revisats han sigut les 
següents (són comunes a tots els expedients): 

- Els beneficiaris no acrediten la gratuïtat del curs, establida en l'article 9 de 
l'Ordre de la convocatòria. 

- En la valoració de la comissió no s'inclou la valoració sobre l'oportunitat de 
l'acció, a pesar d'establir-ho així l'article 14.b) de l'Ordre de la convocatòria. 

- No es publica la Resolució de la concessió de les subvencions. 

D'altra banda, hem tingut accés a l'informe sobre control financer realitzat per la 
Intervenció Delegada en el SERVOF per a l'exercici de 2009, que comprén la revisió de 
determinats expedients de subvencions. 

En el citat informe es posen de manifest certes circumstàncies i incidències sobre les 
subvencions concedides que haurien de donar lloc a l'obertura d'expedients per a 
determinar l'abast de les incidències detectades i a propostes per a corregir els 
procediments de gestió que han donat lloc a incidències. No ens consta que s'hagen 
realitzat aquest tipus d'accions correctores, raó per la qual es recomana d'elaborar i 
aprovar un procediment anual que considere les dites accions. 
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7. AUDITORIA DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE 
GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS 

7.1 Introducció 

Els processos de gestió i tramitació d'expedients de subvencions, són una activitat 
crítica, ja que sostenen el nucli de l'activitat de l'Entitat i tenen un impacte molt 
significatiu en els seus comptes anuals a causa del volum monetari gestionat. 

Per tant, les aplicacions i els sistemes d'informació que suporten la dita gestió 
requereixen una total disponibilitat i un total grau de confidencialitat i d'integritat de les 
dades processades i transmeses per aqueixos sistemes i xarxes de comunicació, de 
manera que es minimitzen els riscs suportats fins al nivell que l'Entitat considere 
assumible. 

L'objectiu de l'auditoria ha consistit a determinar si les aplicacions informàtiques que 
sostenen la gestió comptable pressupostària i financera, en particular els processos de 
gestió de les subvencions i el nivell de control existent sobre els sistemes d'informació 
dels dits processos de gestió, aporten un grau de confiança raonable que garantisca la 
seua correcta execució i una comptabilitat adequada, i permeten reduir el risc d'errors i 
irregularitats. 

També hem comprovat si la informació generada pel sistema d'informació té un grau 
suficient de garantia quant a la seua validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i 
disponibilitat. 

L'abast de la revisió ha comprés l'anàlisi dels sistemes d'informació del SERVOF que 
suporten els serveis de tramitació dels expedients de subvenció, des de la recepció de la 
sol·licitud, fins al pagament de l'ajuda i la comptabilitat de les operacions econòmiques 
generades, en aquest cas fonamentalment les aplicacions GUSTAVO, COMPTES i SIP. 

Mitjançant el seguiment del flux d'informació del procés de gestió de les subvencions a 
través de l'aplicació GUSTAVO, s'han avaluat els riscs principals en cada fase del 
procés de gestió i analitzat tant els controls d'usuari, com els controls automàtics 
configurats en la dita aplicació per a disminuir els riscs existents. 

Atés que la dita aplicació està suportada pels sistemes d'informació de l'Entitat, 
l'auditoria ha comprés també l'anàlisi dels controls generals de l'entorn de tecnologies de 
la informació (TI), centrat en els aspectes següents: marc organitzatiu, gestió de canvis 
en aplicacions i sistemes, operacions dels sistemes d'informació, controls d'accés a 
dades i programes i continuïtat del servei. Per a poder confiar en el nivell de control de 
les aplicacions, és necessari que els controls generals de l'entorn de TI siguen efectius i, 
pe tant, que garantisquen el bon funcionament de les aplicacions. En el cas contrari, no 
es podria confiar en aquells. 
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La responsabilitat del correcte disseny, implantació i adequat funcionament dels 
controls existents, correspon als òrgans de direcció de l'Entitat. 

S'han identificat àrees de millora i proposat recomanacions, la implantació de les quals 
contribuiria a incrementar el control i a reduir la probabilitat d'incidències. Aquestes 
àrees de millora i les recomanacions han sigut comunicades íntegrament i en detall als 
òrgans directius del SERVOF. 

No obstant això, ateses les inherents limitacions de qualsevol control intern i, en 
concret, dels implantats en el SERVOF, poden existir fets motivats per errors o 
irregularitats que no hagen sigut detectats en la revisió efectuada. 

El treball ha sigut realitzat per personal especialitzat de la Sindicatura de Comptes, amb 
la col·laboració d'experts independents externs. 

S'ha de destacar que la col·laboració dels responsables i del personal dels departaments 
implicats en la gestió de TI i en la gestió del procés de subvencions, ha sigut en tot 
moment completa, cosa que ha facilitat la bona marxa dels treballs d'auditoria dels 
sistemes d'informació. 

7.2 Situació actual dels sistemes d'informació revisats 

La revisió efectuada ha posat de manifest que el control existent sobre els sistemes 
d'informació i els seus processos de gestió aporta un nivell de confiança raonable en el 
procés de generació de la informació comptable i pressupostària relacionada amb la 
gestió de les subvencions i garanteix la validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i 
disponibilitat de la informació; que els objectius de l'àrea de sistemes són coherents amb 
els objectius generals de l'entitat i que els recursos es gestionen de manera eficient. 

En els apartats següents s'exposen les principals fortaleses i les possibilitats de millora 
identificades en cada una de les àrees analitzades. 

7.3 Àrea de controls generals dels sistemes d'informació 

Els controls generals estan constituïts per les polítiques i els procediments que 
s'apliquen a la totalitat o a gran part dels sistemes d'informació d'una entitat –compresa 
la infraestructura tecnològica– i ajuden a assegurar-ne el correcte funcionament. 

El propòsit dels controls generals d'un entorn informatitzat és d'establir un marc 
conceptual de control general sobre les activitats del sistema informàtic i d'assegurar de 
forma raonable la consecució dels objectius generals de control intern i el correcte 
funcionament dels controls d'aplicació. 

En l'àmbit dels controls generals dels sistemes d'informació, s'han detectat les següents 
fortaleses i àrees de millora: 
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Marc organitzatiu 

- Estratègia i organització dels sistemes d'informació. L'anàlisi de la 
informació facilitada ha posat de manifest que, en els aspectes fonamentals, 
l'organització del departament de sistemes d'informació i la seua ubicació en 
l'organigrama de l'Entitat són adequades i garanteixen de forma suficient la seua 
independència respectes de les àrees funcionals. 

 El SERVOF disposa d'un pla anual de sistemes d'informació (Pla de Projectes), 
però no està formalment aprovat per la Direcció General del SERVOF. La seua 
aprovació constituiria un element addicional de garantia de l'alineació dels 
objectius i inversions de TI amb els objectius de l'organització del SERVOF. 

- En el moment de finalitzar el treball de camp, l'Entitat no disposa de cap pla 
d'adaptació per a complir els "Esquemes nacionals de seguretat i 
interoperabilitat" (el 30 de gener de 2011 és la data límit establida per a 
formalitzar i aprovar els dits plans d'adaptació). Per això es recomana d'abordar 
sengles projectes d'anàlisi de la posició del SEFVOF davant dels requisits dels 
dos "Esquemes", que permeten elaborar els plans d'acció requerits. 

- El SERVOF ha desenvolupat durant l'exercici de 2010 una "Política de seguretat 
de la informació", que ha sigut aprovada per la direcció de l'Entitat i és una 
mostra del compromís d'aquesta direcció amb la necessitat de considerar la 
seguretat de la informació com un dels requisits indispensables a l'hora de 
gestionar els seus sistemes. 

 En aquest sentit, es recomana de continuar la línia de treball oberta i 
desenvolupar un cos normatiu de seguretat que permeta instrumentar l'estratègia 
de seguretat de cara al compliment dels objectius inclosos en la seua política. 

 Entre les iniciatives que cal desenvolupar, es pot destacar la necessitat de 
dissenyar i implantar un pla de formació per al personal del SERVOF en matèria 
de seguretat de la informació. El SERVOF acaba de realitzar una auditoria de 
compliment dels requisits de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD); 
un dels requisits en els quals posa un èmfasi especial la dita Llei, és el relacionat 
amb la formació i conscienciació del personal en matèria de seguretat de la 
informació. En aqueix sentit, cal definir un pla d'acció que tinga en compte les 
mesures correctores indicades en la mencionada auditoria. 

Gestió de canvis en aplicacions i sistemes 

Encara que el SERVOF té obert un projecte per a definir i implantar una metodologia de 
desenvolupament i gestió de projectes de desenvolupament de programaris, el grau 
d'avanç d'aqueix projecte no ha permés que la majoria de projectes de desenvolupament 
realitzats durant 2009 hagen pogut estar subjectes a una metodologia formalitzada que 
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garantís un nivell de control raonable i homogeni per a cada un dels projectes de 
desenvolupament i manteniment d'aplicacions. 

De manera concreta, s'han identificat les següents oportunitats de millora: 

- Reforçar el nivell d'implicació dels usuaris responsables en l'etapa inicial dels 
projectes, principalment pel que fa a la formalització i acceptació de requisits. 

- Reforçar l'etapa de proves, establint la necessitat de formalitzar plans de proves 
que garantisquen la realització de jocs de prova complets i el seguiment dels 
errors identificats fins a la seua resolució. 

- Avaluar la possibilitat d'augmentar el nivell de segregació entre entorns de 
desenvolupament i entorns de producció, considerant a aqueix efecte la 
possibilitat de segregar les tasques de desenvolupament de programaris i 
d'administració i explotació de l'entorn productiu. 

Operacions dels sistemes d'informació 

En general, els procediments de treball dels sistemes d'informació es consideren 
suficients per a garantir que aquests sistemes proporcionen un servei adequat a les 
necessitats del SERVOF. 

El SERVOF disposa de diferents eines per a monitorar i fer el seguiment de l'estat i les 
incidències dels diferents components dels sistemes d'informació, les quals garanteixen 
un nivell de control raonable sobre aquests sistemes i evidencien el caràcter preventiu 
de la gestió d'errors i fallides. 

Controls d'accés a dades i programes 

La política d'identificació i autenticació de les principals aplicacions que donen suport 
al cicle de gestió de subvencions, permet garantir un nivell de seguretat adequat en 
l'accés a les dites aplicacions. En relació amb aquest punt, s'ha de destacar que durant 
2009 el SERVOF ha estat immers en la implantació de la firma digital per a accedir a 
les principals aplicacions corporatives. 

No obstant això, s'han identificat oportunitats de millora relacionades amb el 
procediment de gestió d'usuaris i privilegis. En concret, són les següents: 

- No disposen de documentació associada al model de privilegis de les principals 
aplicacions corporatives del SERVOF, entre les quals es troba l'aplicació 
GUSTAVO. L'existència d'aquest tipus de documentació facilita l'administració 
d'usuaris i disminueix la probabilitat d'errors en l'assignació de privilegis que 
puguen afectar, per exemple, l'adequació de la segregació de funcions. 

- En aqueix sentit, s'ha d'assenyalar que el SERVOF està desenvolupant un 
projecte de gestió d'identitats (projecte CLAU). En relació amb aqueix projecte, 
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es recomana d'incloure-hi una tasca associada a l'anàlisi de documentació del 
model de gestió de privilegis de les principals aplicacions de negoci. 

- No s'ha pogut comprovar que es realitzen revisions periòdiques dels controls 
d'accés als sistemes d'informació que donen suport al procés de gestió de les 
subvencions (revisions d'usuaris, privilegis, etc.). 

Continuïtat del servei 

El SERVOF compta amb una estructura i uns procediments d'organització que permeten 
garantir de forma raonable la recuperació de la informació i la continuïtat de les 
operacions davant de determinats tipus de desastres que poguessen afectar les TI. Entre 
les mesures adoptades pel SERVOF per a assolir l'objectiu anterior, es troba l'existència 
d'arquitectures d'alta disponibilitat, la realització de còpies de seguretat (internes i 
externes) i l'existència d'un centre de suport en una ubicació distinta de la seu del 
SERVOF. 

Es recomana que el SERVOF reunisca les iniciatives anteriorment descrites en una 
estratègia de continuïtat de les seus operacions, en sentit ampli, no centrada únicament 
en els sistemes d'informació. A aqueix efecte, l'Entitat hauria de formalitzar una anàlisi 
de riscs en relació amb la continuïtat de les seues operacions i formalitzar una estratègia 
global de continuïtat del servei, tenint en compte les persones, els sistemes d'informació, 
les instal·lacions físiques, etc. 

7.4 Revisió del procés de gestió de les subvencions 

De la revisió del procés de gestió de les subvencions es pot concloure que els controls 
establits en les aplicacions es consideren raonables, en el sentit que disminueixen en 
gran manera els riscs identificats. 

No obstant això, s'han identificat les següents possibilitats de millora, les quals, en 
opinió nostra, permetrien elevar el nivell de control del dit procés. En concret: 

- Gran part de les dades necessàries per a gestionar una subvenció, s'introdueixen 
de forma manual en les aplicacions. Aquest és el cas, per exemple, de les dades 
inicials de la subvenció, els imports màxims i mínims que es poden concedir 
(establits en les ordres de gestió de les subvencions), etc. 

 L'automatització –general– dels processos d'introducció de dades i –de manera 
particular– de les dades de les sol·licituds i dels imports subvencionables, 
comportaria l'optimització del procés i incrementaria les garanties d'exactitud de 
la informació processada, minimitzant el risc d'existència d'errors. 

- Una part dels processos i controls necessaris per a gestionar una subvenció, es 
realitza usant aplicacions ofimàtiques. Aquest és el cas de la gestió dels 
reintegraments i del control sobre l'existència d'obligacions de reintegraments 
que el possible beneficiari ha d'efectuar al SERVOF. 
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 La centralització i automatització de determinats subprocessos i controls en les 
aplicacions corporatives, permetria millorar el nivell de control sobre aqueixos 
subprocessos, minimitzant el risc d'errors i optimant els esforços del personal 
responsable de les dites àrees. 

- El pagament de les subvencions es realitza mitjançant l'enviament de fitxers en 
format de quaderns bancaris a les entitats financeres. La fiscalització dels 
pagaments realitzada per la Intervenció, no arriba al detall dels pagaments 
individualitzats continguts en el fitxer tramés. 

 A fi d'incrementar el nivell de control associat al procés de fiscalització, es 
proposen les mesures següents: 

· Dissenyar una utilitat automatitzada que permeta verificar el fitxer de 
pagaments de forma individualitzada per a cada pagament. 

· Implantar un mecanisme de signatura electrònica dels fitxers tramesos a les 
entitats financeres. 

7.5 Proves de tractament massiu de dades 

S'han fet proves de tractament massiu de dades per verificar la integritat de la 
informació associada al procés de gestió de les subvencions i del traspàs d'informació 
entre les aplicacions de gestió i comptabilitat (interfície GUSTAVO-SIP). 

Tot i que s'ha detectat un conjunt de diferències en la realització de determinades 
proves, l'impacte comptable seu no es considera significatiu. 

No obstant això, el treball realitzat en aquesta àrea ha posat de manifest les següents 
oportunitats de millora: 

- La comptabilitat de les subvencions es registra de manera paral·lela en dues 
aplicacions: SIP (aplicació de comptabilitat pressupostària) i COMPTES 
(aplicació de gestió associada a la comptabilitat interna del SERVOF); però no 
hi ha cap interfície automàtica entre les dues aplicacions. Això fa que siga 
necessari duplicar la tasca de registre de documents comptables, cosa que 
augmenta la possibilitat que es produïsquen errors, alhora que penalitza 
l'eficiència del procés. 

 L’automatització de la interfície entre les aplicacions milloraria 
significativament el procés de gestió comptable de les subvencions i 
incrementaria la seua eficiència. Com a referència del potencial de millora 
derivat de la dita automatització, es pot destacar el gran nombre de documents 
comptables introduïts en l'últim exercici (més de 150.000), tasca a la qual es 
dediquen de forma habitual quatre persones, a més de les encarregades de 
supervisar les tasques. 
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 No obstant això, s'ha de tenir en compte que l'automatització del dit interfície no 
depén exclusivament del SERVOF, ja que és necessària la disponibilitat de 
recursos per part del Centre de Sistemes d'Informació de la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació, responsable del manteniment de l'aplicació 
SIP. 

- Paral·lelament, i mentre la interfície comptable siga manual, caldrà que el 
SERVOF implante procediments manuals que permeten disminuir els riscs 
associats a aquesta gestió. En concret, es proposa crear un camp comú a 
ambdues aplicacions que permeta relacionar de manera unívoca cada un dels 
moviments comptables introduïts en les dites aplicacions. 
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8. PERFIL DEL CONTRACTANT 

De la revisió del perfil de contractant que es troba en la seu electrònica de l'Entitat, es 
pot ressenyar –en relació amb el compliment de la normativa que el regula- que els 
documents del procediment de contractació publicats en el dit perfil no estan signat 
electrònicament, a pesar de ser un dels requisits establits en la disposició addicional 
19.f) de la LCSP i en la Llei 11/2007, d'Accés dels Ciutadans als Serveis Públics, quant 
a l'autenticitat i integritat dels documents electrònics publicats. 
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9. RECOMANACIONS 

En l'apartat 3 del present Informe, hem 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 que vénen a continuació. Prèviament 
destacarem les recomanacions d'informes d'anys anteriors que han sigut ateses per 
l'Entitat. 

L'Entitat, per mitjà d'un escrit dirigit a aquesta Sindicatura de Comptes de 12 de juliol 
de 2010 (registre d'entrada de 14 de juliol de 2010), ens ha comunicat les mesures 
adoptades per a atendre les incidències assenyalades en l'informe de l'exercici anterior, 
les quals han sigut objecte de comprovació en el curs de la fiscalització: 

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

a.1) Agrupar determinades contractacions que el SERVOF realitza al llarg de 
l'exercici, sol·licitant ofertes alternatives i recorrent al contracte menor 
solament en els supòsits pertinents. 

 D'acord amb la informació facilitada, el SERVOF ha agrupat 
contractacions per tal de licitar-les de forma conjunta, mitjançant els 
procediments prevists en la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (custòdia de l'arxiu, material fungible d'oficina, direccions 
d'obra i vigilància dels centres del SERVOF). 

a.2) L'Entitat ha de procurar que l'objecte d'algunes subvencions siga redactat 
amb major precisió, establint objectius avaluables i comprovables i 
objectivant els imports en funció dels resultats obtinguts. 

 D'acord amb la informació facilitada, el SERVOF ha millorat la definició 
dels objectius i procediments de control de les subvencions de concessió 
directa. 

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

b.1) Concloure els procediments desenvolupats durant l'exercici orientats a 
regularitzat els saldos antics que figuren en l'agrupació de drets pendents 
de cobrament d'exercicis tancats i en l'estat d'operacions no 
pressupostàries. 

 D'acord amb la informació facilitada, s'han regularitzat diversos comptes 
de l'estat d'operacions no pressupostàries; però cal fer un esforç 
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addicional per a regularitzar saldos importants en l'agrupació de drets 
pendents de cobrament d'exercicis tancats. 

b.2) Continuar amb la millora produïda en 2007 en els sistemes de gestió de 
les subvencions, a l'objecte d'incrementar els seus nivells d'execució 
pressupostària, en especial en els programes "Foment de l'ocupació" i 
"Formació professional". 

b.3) En la gestió de subvencions concedides per mitjà de convocatòria 
pública, l'Entitat s'ha d'ajustar en tots els casos als procediments i 
requisits establits en les ordres reguladores. 

 Segons el que assenyala el SERVOF, l'aplicació estricta de les 
instruccions de les ordres de convocatòria és un dels objectius 
fonamentals. En el treball de fiscalització realitzat s'ha constatat que 
existeixen nombrosos controls en la gestió de les subvencions; a pesar 
d'això, s'ha observat que en alguns expedients els controls existents no 
han detectat l'absència de documentació, ni de determinades incidències 
en la tramitació d'alguns dels expedients. 

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

c.1) Es recomana d'establir en la convocatòria la ponderació corresponent als 
criteris que ha de valorar la comissió de valoració en les ajudes que es 
concedeixen en règim de concurrència competitiva. 

c.2) Es recomana, realitzant prèviament els tràmits pertinents, d'automatitzar 
el control sobre el manteniment de l'ocupació en aquelles subvencions 
que ho consideren com a requisit, per mitjà d'un encreuament 
automatitzat de les dades de la Seguretat Social, en relació amb els 
treballadors subvencionats. 

c.3) Quant a la revisió dels sistemes d'informació, es recomana d'automatitzar 
la interfície entre les aplicacions comptables del SERVOF (SIP i 
COMPTES), la qual cosa ha de ser una prioritat que milloraria 
substancialment el procés de gestió comptable de les subvencions i 
n'incrementaria l'eficiència. La col·laboració del Centre de Sistemes 
d'Informació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a dur 
a terme aquesta millora, és imprescindible. 

c.4) En l'apartat 7 es detallen una sèrie de recomanacions que s'ha considerat 
oportú efectuar com a resultat de l'auditoria dels sistemes d'informació 
del SERVOF, la implantació de les quals redundaria probablement en 
una millora de l'eficiència de la seua gestió i dels controls de l'Entitat. 
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c.5) Seria recomanable d'ampliar el contingut de la memòria dels comptes 
anuals en els aspectes següents: execució dels projectes d'inversió, 
compromisos d'ingressos, pressuposts d'exercicis posteriors, despeses 
amb finançament afectat i immobilitzat no financer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA 
AGRÀRIA 

 



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2009 

- 84 - 

1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que preveu el Programa 
Anual d'Actuació de 2010, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si 
els comptes anuals de l'exercici de 2009 de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia 
Agrària (AVFGA o l’Agència), es presenten de forma adequada, d'acord amb els 
principis comptables que hi són d'aplicació, així com verificar el compliment de la 
legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici. 

A més, 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. 

 



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2009 

- 85 - 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’Agència estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2009, 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’adjunten íntegrament, 
juntament amb l’informe d’auditoria, en l’Annex d’aquest Informe. Aquests comptes 
van ser formulats per la directora de l’Agència el 30 de març de 2010 i retuts a aquesta 
Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), 
conformement a la normativa que hi és d’aplicació, el 29 de juny de 2010, juntament 
amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent el que 
estableix 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 Intervenció. En aquest informe s’emet una opinió sense excepcions. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit a 
revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb els 
comptes anuals de l’AVFGA i a comprovar que la formalització i presentació dels 
comptes anuals hagen sigut adequades. 

A més a més, s’ha efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l’Informe de fiscalització de l’exercici de 2007. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem considerat 
pertinents amb les observacions que indiquem tot seguit, d’acord amb 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 amb les “Normes tècniques de 
fiscalització” aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el “Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes”. 

Aquests procediments que han consistit en la realització de proves selectives, revisió del 
control intern i d’altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas –tot considerant 
els objectius perseguits i l’abast assenyalat adés–, s’han vist condicionats pels errors 
observats en el diari d’operacions que han sigut solucionats per l’AVFGA en aquesta 
fase d’al·legacions a l’esborrany de l’informe, i per les diferències de conciliació entre 
els saldos dels comptes i magnituds financeres que indiquem en l’apartat 3.1 de les 
conclusions generals de la fiscalització. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, s’ha revisat el compliment, per part de l’AVFGA, 
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de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual, 
en relació amb els comptes anuals de l’exercici terminat el 31 de desembre de 2009. 

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

a) General-pressupostària 

- Llei 17/2008, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Pressuposts per a 
l’exercici de 2009. 

- Llei 16/2008, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d’Organització de la Generalitat. 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana. 

b) Pròpia 

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

- Decret 123/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova l’Estatut de 
l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. 

- Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l’organisme 
pagador de les despeses corresponents a la Política Agrícola Comuna de la 
Comunitat Valenciana i s’estableix la seua organització i funcionament. 

- Decret 118/2008, del primer d’agost, del Consell, pel qual es modifiquen els 
Decrets 123/2006 i 121/2007. 

c) Organisme pagador PAC 

- Reglament (CEE) núm. 885/2006 de la Comissió, de 21 de juny de 2006, que 
estableix les disposicions d’aplicació 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 Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

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

- Decret 75/2001, de 2 d’abril, del Govern Valencià, que dicta normes per al 
cobrament en període executiu dels crèdits de l’organisme pagador del FEOGA-
Garantia a la Comunitat Valenciana. 
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- Resolució de 7 de novembre de 2007 del director general de Relacions amb les 
Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, que disposa la 
publicació del conveni de col·laboració entre la Comunitat Valenciana i el 
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per al prefinançament de les ajudes 
amb càrrec al FEAGA i FEADER. 

- Acord de 31 de juliol de 2007, pel qual es deleguen les funcions d’autorització 
del pagament de fons FEAGA entre l’organisme pagador i els distints òrgans 
administratius de la CAPA. Vigent fins al 23 de març de 2009. 

- Acord de 31 d’agost de 2007, pel qual es deleguen les funcions d’autorització 
del pagament de fons FEADER entre l’organisme pagador i els distints òrgans 
administratius de la CMA. Vigent fins al 8 de setembre de 2009. 

- Acord de 23 de març de 2009, pel qual es deleguen les funcions d’autorització 
del pagament de fons FEADER entre l’organisme pagador i els distints òrgans 
administratius de la CAPA i de la CMA. Vigent fins al 8 de setembre de 2009. 

- Acord de 8 de setembre de 2009, pel qual es deleguen les funcions d’autorització 
del pagament dels fons FEADER entre l’organisme pagador i els distints òrgans 
administratius de la CAPA i de la CMA. Vigent des del 8 de setembre de 2009. 

d) Subvencions 

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

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

e) Contractació 

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

- Reial Decret 817/2009, de 20 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 
30/1997, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la LCAP. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat i es regulen els 
registres oficials de contractes i de contractistes i d’empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana, i les garanties globals. 

- Ordre de 17 de setembre de 2008 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de Contractació de la 
Generalitat. 
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- Ordre de 22 de maig de 2001 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 
per la qual es dicten normes de funcionament i comunicació de dades al Registre 
Oficial de Contractes de la Generalitat. 

f) Comptabilitat 

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

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

- Ordre de 16 de juliol de 2002, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, s’han posat 
de manifest els fets o circumstàncies indicats en els paràgrafs següents, que afecten de 
forma significativa l’adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi són 
d’aplicació i la seua adequada presentació. 

a) El detall del romanent de tresoreria que mostra la memòria de la AVFGA a 31 
de desembre de 2009, per import de 1.540.197 euros, no es correspon amb els 
saldos dels comptes “Creditors no pressupostaris” i “Provisions per a 
insolvències”, com indiquem en l’apartat 5.3 de l’Informe. L’AVFGA hi 
addueix que es tracta d’un error material i que el saldo d’aquesta magnitud 
financera, una vegada corregida, pujaria a 2.801.466 euros. 

b) La memòria de l’exercici hauria d’informar de forma adequada i suficient dels 
criteris seguits per l’AVFGA per a depurar, si és el cas, els saldos incobrables, i 
dotar la provisió per a insolvències en aquells casos en els quals la Entitat 
assumisca el pagament dels reintegraments comptabilitzats, com indica l’apartat 
8. A més a més, la memòria hauria d’informar dels cobraments i pagaments 
continguts en l’estat de drets per a cobrar i obligacions per a pagar de 
pressuposts tancats per a la seua conciliació amb l’estat de tresoreria. Finalment, 
la memòria hauria de contenir informació detallada de les operacions no 
pressupostàries i diferenciar les partides pendents d’aplicació al pressupost, 
(apartat 9). 

c) Els fons propis de l’Entitat recullen exclusivament els resultats econòmics i 
patrimonials obtinguts en l’exercici de 2009, per la qual cosa l’Agència no ha 
determinat el seu patrimoni inicial per la diferència dels béns i drets i les 
obligacions existents en la data d’inici de la seua activitat, com indiquem en 
l’apartat 11.1. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2, s’han posat 
de manifest durant l’exercici de 2009 els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb els comptes anuals. 

a) Com s’indica en l’apartat 12.2, l’AVFGA no té seu electrònica pròpia, sinó que 
es troba integrada en la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. El perfil 
de contractant d’aquesta Conselleria es troba integrat en la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat, si bé el perfil de l’AVFGA no consta com a 
institució diferenciada de la Conselleria ni com a departament o òrgan de 
contractació independent. Conseqüentment, l’AVFGA no s’ha atingut al que 
disposen l’article 42 de LCSP i l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria 
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d’Economia, Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008, en no haver inclòs 
el seu perfil en la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

b) L’AVFGA no ha comunicat al Registre de Contractes de la Generalitat els 
contractes celebrats en l’exercici, com disposa l’article 30 de la LCSP i l’Ordre 
de la Conselleria d’Economia i Hisenda de 22 de maig de 2001 (apartat 12.3). 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) és una entitat autònoma 
de caràcter mercantil de la Generalitat, de les previstes en l’article 5.1 del text refós de 
la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. L’AVFGA té personalitat jurídica pública 
diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, així con autonomia de gestió i plena capacitat 
jurídica i d’actuació. 

L’Agència es va crear en virtut del que disposa l’article 77 de la Llei 14/2005, de 23 de 
desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa i d’Organització de 
la Generalitat. El seu Estatut va ser aprovat mitjançant el Decret 123/2006, de 8 de 
setembre, del Consell de la Generalitat, i el seu Reglament Orgànic i Funcional va ser 
aprovat mitjançant Decret 121/2007. Posteriorment, mitjançant el Decret 118/2008, del 
Consell, es modifiquen dels decrets anteriors. 

D’acord amb la seua llei de creació, les finalitats de l’Agència consisteixen en 
l’execució de les polítiques de foment agrari que establisca la Conselleria competent en 
matèria d’agricultura i ramaderia i, especialment, la tramitació àgil, eficaç i eficient de 
les línies d’ajudes establides en el marc de les dites polítiques. 

El Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, designa l’AVFGA com a organisme 
pagador de les ajudes del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 

D’acord amb això, les funcions previstes de l’AVFGA són l’execució de les mesures 
d’intervenció i regulació dels mercats de productes agraris a la Comunitat Valenciana i 
les altres funcions derivades de la seua condició d’organisme pagador de les ajudes 
comunitàries en les quals la Generalitat tinga competència de gestió, resolució i 
pagament. A més a més, li correspon la programació, anàlisi i seguiment dels fons 
agraris de la Unió Europea, així com la gestió de totes aquelles mesures de foment 
agrari que s’estimen necessàries per al compliment de les seus finalitats. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

La major part de les funcions i activitats desenvolupades per l’Agència durant 
l’exercici, com informa la seua memòria, són resultat de la seua condició d’organisme 
pagador. La gestió i comptabilitat derivades de la seua activitat com a tal organisme 
queda subjecta a les normes comunitàries que hi són d’aplicació. 

Les despeses finançades pels fons FEAGA, de forma compartida amb els estats 
membres, la gestió dels quals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana correspon a 
l’AVFGA, són els següents: 
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- Les restitucions fixades per exportació de productes agrícoles a tercers països. 

- Les intervencions destinades a la regularització dels mercats agraris. 

- Els pagaments directes als agricultors establits en l’àmbit de la política agrícola 
comuna. 

- La contribució financera de la Comunitat per a mesures d’informació i promoció 
dels productes. 

Per la seua banda, el FEADER finança, en gestió compartida amb els Estats membres i 
la Comunitat, la contribució de la Comunitat Valenciana a favor dels programes de 
desenvolupament rural (PDR). Aquests PDR cobreixen el període de programació 
comprés entre el primer de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2013. El PDR de la 
Comunitat Valenciana corresponent al dit període es troba pendent d’aprovació per la 
Comissió a la data de tancament dels comptes anuals de l’exercici de 2009. 

Per a l’execució de les referides funcions, l’AVFGA ha subscrit acords de delegació 
amb les direccions generals de les conselleries d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i de 
Medi Ambient, Urbanisme i Habitatge. Les delegacions acordades abasten les següents 
funcions: autorització de pagaments; el control que s’ha d’efectuar per a verificar la 
realitat dels fets que serveixen de base als pagaments, d’acord amb la normativa 
comunitària; l’inici, instrucció i resolució de pagaments indeguts, així com la seua 
recaptació em període voluntari. 
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5. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AGÈNCIA 

5.1 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 2009, amb les dades expressades en euros: 

 

Capítols 
Previsions 

inicials 
Modifica-

cions 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Ingressos 
líquids 

Grau 
execució 

Grau 
compl. 

3. Taxes i d’altres ingressos 0 1.628.000 1.628.000 2.398.555 2.369.839 147,3% 98,8%

4. Transferències corrents 124.632.490 77.602.979 202.235.469 193.192.193 191.322.144 95,5% 99,0%

5. Ingressos patrimonials 0 0 0 740.810 740.811  100,0%

7. Transferències capital 81.167.660 21.061.000 102.228.660 68.902.695 68.902.695 67,4% 100,0%

Total ingressos 205.800.150 100.291.979 306.092.129 265.234.253 263.335.489 86,7% 99,3%
    

Capítols 
Crèdits 
inicials 

Modifica-
cions 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Grau 
execució 

Grau 
realitz. 

1. Despeses de personal 1.392.460 0 1.392.460 875.897 875.897 62,9% 98,5%

2. Despeses de funcionament 318.000 0 318.000 92.052 87.953 29,0% 95,6%

3. Despeses financeres 0 0 0 0 0 - -

4. Transferències corrents 122.922.030 79.060.979 201.983.009 193.076.536 193.021.308 95,6% 100,0%

6. Inversions reals 4.433.040 0 4.433.040 2.142.784 2.142.784 - 100,0%

7. Transferències de capital 76.734.620 21.231.000 97.965.620 66.427.039 65.596.621 67,88% 98,8

Total despeses 205.800.150 100.291.979 306.092.129 262.614.308 261.724.563 85,8% 99,7%

Quadre 1 
 

El pressupost inicial de l’Agència va ser aprovat per la Llei 17/2008, de 29 de 
desembre, de la Generalitat, de Pressuposts per a l’exercici de 2009, per un import de 
205.800.150 euros. Aquestes previsions inicials s’han vist incrementades respecte a 
l’exercici anterior, en què van pujar a 160.197.000 euros, un 26,8%. 

Durant l’exercici de 2009 s’han tramitat i aprovat dotze expedients de modificació de 
crèdit, per un import net positiu de 100.291.979 euros. D’aquesta manera, el pressupost 
definitiu de l’Agència, per import de 306.092.129 euros, recull un increment sobre les 
previsions inicials del 48,7%. 

En el quadre següent mostrem un resum, per capítols pressupostaris, de les 
modificacions realitzades durant l’exercici en l’estat d’ingressos, amb les xifres 
expressades en euros: 



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2009 

- 94 - 

 

Capítols ingressos 
Consignacions 

inicials 
Generacions 

Pressupost 
definitiu 

3.- Taxes i d’altres ingressos 0 1.628.000 1.628.000 

4.- Transferències corrents  124.632.490 77.602.979 202.235.469 

7.- Transferències de capital 81.167.660 21.061.000 102.228.660 

Total 205.800.150 100.291.979 306.092.129 

Quadre 2 
 

La pràctica totalitat de les generacions de crèdit corresponen a fons finalistes provinents 
de la Unió Europea en el marc de la Política Agrícola Comunitària, i han tingut la 
finalitat d’adequar les dotacions pressupostàries inicialment previstes a les necessitats 
reals de crèdit de l’Agència fins al 31 de desembre de 2009, de manera que aquestes 
modificacions afecten les línies de subvenció, tant de corrents com de capital, la gestió 
de les quals està delegada en òrgans de les conselleries d’Agricultura i de Medi Ambient 
(ajudes FEAGA i FEADER). Cal assenyalar que l’Agència només pot disposar dels 
crèdits destinats a l’execució de la PAC després de les comunicacions setmanals de 
propostes de pagament emeses pels òrgans delegats, raó per la qual les seues necessitats 
pressupostàries depenen dels imports que aproven aquest òrgans delegats. 

A més a més, s’han aprovat generacions de crèdit de fons propis de l’Agència pel seu 
percentatge de participació en les irregularitats (reintegraments de subvencions, 
cobrament de sancions i d’altres conceptes semblants) en la concessió de subvencions 
comunitàries (vegeu apartat 7.2). 

En el marc de la fiscalització realitzada hem revisat els dos expedients més significatius 
de modificacions pressupostàries realitzades en l’exercici de 2009. Els expedients 
analitzats corresponen a generacions de crèdits finançades per fons europeus. Es troben 
adequadament formalitzats i no superen els límits aprovats pel FEGA per a la campanya 
de 2008-2009 de la Comunitat Valenciana. 

5.2 Resultat pressupostari 

En el quadre recollim tot seguit el detall del resultat pressupostari obtingut per 
l’Agència en l’exercici de 2009, expressat en euros: 
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Conceptes 
Drets 

reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 
Imports 

1. (+) Operacions no financeres 265.234.253 262.614.308  2.619.945

2. (+) Operacions amb actius financers   0

3. (+) Operacions comercials  0

I. Resultat pressupostari de l’exercici  (1+2+3)  2.619.945

II. Variació neta de passius financers  0

III. Saldo pressupostari de l’exercici  2.619.945

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         2.619.945

Quadre 3 

 

El superàvit de finançament de l’exercici de 2009, per 2.619.945 euros, coincideix amb 
el resultat pressupostari de l’exercici en no haver-se registrat desviacions de 
finançament ni crèdits finançats amb càrrec al romanent de tresoreria, ni variació neta 
per passius financers. A més, cal destacar que el resultat pressupostari comprén, 
exclusivament, el resultat de les operacions no financeres de l’exercici. 

5.3 Romanent de tresoreria 

El romanent de tresoreria que recull la nota 3.2 de la memòria de l’Entitat, per import 
d’1.540.197 euros, el mostrem en el quadre següent, elaborat en euros: 
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Conceptes Imports 

1. (+) Drets pendents de cobrament  9.588.941 

          (+) del pressupost corrent 1.898.764  

          (+) de pressuposts tancats 18.250.434  

          (+) d’operacions no pressupostàries 0  

          (+) d’operacions comercials 0  

          (-) de dubtós cobrament 10.560.257  

          (-) cobraments realitzats pendent aplicació definitiva. 0  

2. (-) Obligacions pendents de pagament  44.012.897 

         (+) del pressupost corrent 889.745  

         (+) de pressuposts tancats 18.250.434  

         (+) d’operacions no pressupostàries 24.872.718  

         (+) d’operacions comercials 0  

         (-) pagaments realitzats pendents aplicació definitiva 0  

3. (+) Fons líquids  35.964.153 

I.   Romanent de tresoreria afectat  0 

II.  Romanent de tresoreria no afectat  1.540.197 

III. Romanent de tresoreria total (1-2+3) = (I+II)  1.540.197 

Quadre 4 
 

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament de pressuposts 
tancats, per 18.250.434 euros, corresponen als drets per reintegraments de subvencions, 
que, al seu torn, representen per a l’AVFGA una obligació de pagament a les 
institucions comunitàries concedents a 31 de desembre de 2009. 

El balanç (apartat 11.1) mostra un saldo deutor del compte “Drets pressupostaris” per 
20.317.032 euros. Durant l’exercici de 2009, s’han registrat altes en concepte de deutors 
per reintegraments, per import de 2.066.598 euros, el reflex comptable dels quals en el 
detall del romanent de tresoreria no hem pogut verificar. 

D’altra banda, podem destacar que el saldo d’aquest compte es troba proveït per import 
de 12.292.382 euros, com reflecteix el balanç de l’Entitat. No obstant això, el romanent 
de tresoreria mostra inadequadament la provisió existent a 31 de desembre de 2008, per 
10.560.257 euros. 

Quant a les obligacions pendents de pagament per operacions no pressupostàries, per 
import de 24.872.718 euros, es pot assenyalar que l’estat comptable que mostra la 
memòria recull un detall l’import total del qual puja a 23.809.844 euros, (vegeu l’apartat 
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9), mentre que el balanç mostra un saldo de creditors per obligacions no pressupostàries 
de 21.879.325 euros. 

Quant a això, l’AVFGA addueix que es tracta d’un error material i que el saldo del 
romanent de tresoreria, una vegada corregit, pujaria a 2.801.466 euros. 
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6. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

6.1 Execució pressupostària 

El quadre següent mostra l’execució del pressupost de despeses de l’exercici de 2009 
continguda en l’estat de liquidació del pressupost aprovat per l’AVFGA, amb les xifres 
expressades en euros: 
 

Capítol Descripció 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau 
execució 

Grau 

compl. 

1 Despeses de personal 1.392.460 875.897 875.897 62,9% 100,0%

2 Compra de béns i serveis 318.000 92.052 87.953 29,0% 95,6%

3 Despeses financeres 0 0 0 - -

4 Transferències corrents 201.983.000 193.076.536 193.021.308 95,6% 100,0%

6 Inversions reals 4.433.040 2.142.784 2.142.784 48,3% 100,0%

7 Transferències de capital 97.965.620 66.427.039 65.596.621 67,8% 98,8%

Total despeses 306.092.129 262.614.308 261.724.563 85,8% 99,7%

Quadre 5 
 

Com es desprén de les dades recollides en el quadre següent, sobre unes previsions 
definitives de 306.092.129 euros, l’Agència ha reconegut obligacions per import de 
262.614.308 euros, cosa que ha comportat un grau d’execució del 85,5%. Els pagaments 
realitzats han pujat a 261.724.563 euros, per la qual cosa el grau de compliment ha sigut 
del 99,7%. 

Les obligacions reconegudes en els capítols 4 i 7, corresponents a transferències 
corrents i de capital, han pujat a un import conjunt de 259.503.575 euros, que 
concentren el 98,8% del total d’obligacions de l’exercici, que es destinen a la concessió 
de subvencions en el marc de la PAC. 

En els apartats següents comentem el treball realitzat en cadascun dels capítols de 
despesa. Hi cal assenyalar que l’Agència no ha desagregat els crèdits inicials quant a 
article i/o concepte pressupostari, per la qual cosa no hem pogut obtenir el grau 
d’execució a aquests nivells pressupostaris. 
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6.2 Despeses de personal 

Els crèdits definitius del capítol 1 del pressupost ha pujat a 1.392.460 euros, que 
representa el 0,5% del pressupost total. L’execució pressupostària d’aquest capítol, per 
articles pressupostaris, és la següent, expressada en euros: 

 

Article Descripció 
Obligació 

reconeguda. 
Pagaments 
realitzats 

Grau 
compliment 

12 Funcionaris, retribucions 726.808 726.808 100,0% 

16 Seguretat Social i MUFACE 149.089 149.089 100,0% 

Total capítol 1 875.897 875.897 100,0% 

Quadre 6 
 

El grau d’execució pressupostària ha sigut del 62,9%, mentre que el grau de compliment 
ha sigut del 100%. El baix grau d’execució es deu a què les previsions inicials recullen 
les retribucions previstes per a tota la plantilla, quan a 31 de desembre de 2009 
existeixen 6 llocs de treball vacants. 

Els pagaments efectivament realitzats en l’exercici han pujat a 863.143 euros. La 
diferència amb l’import, (per 12.754 euros), que figura en la liquidació del pressupost 
correspon a la quota de l’empresa a la Seguretat Social del mes de desembre, que a 31 
de desembre no havia sigut satisfeta. 

A fi de comprovar l’adequada comptabilitat de les obligacions reconegudes en aquest 
capítol de despeses, hem sol·licitat un detall intermensual de la nòmina, amb expressió 
dels conceptes que la integren. De l’anàlisi dels resums de la nòmina mensual, que 
recullen les retribucions íntegres meritades cada mes, així com les deduccions 
practicades, i la seua comparança amb els parts d’incidències mensuals de nòmines i 
amb els registres comptables, podem concloure la raó de les despeses i pagaments de 
personal registrats per l’Agència durant l’exercici de 2009. 

A més a més, hem 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 practicada 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 s’han practicat les retencions provinents, en cada cas. 

La plantilla de l’Agència al tancament de l’exercici és de 18 empleats, tots ells personal 
funcionari. En la mostra seleccionada de 4 treballadors, hem observat que 3 d’ells 
ocupen el seu lloc de treball en comissió de serveis, per la qual cosa recomanem a 
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l’Agència que l’òrgan competent inicie les actuacions oportunes per a cobrir 
definitivament aquests llocs. 

6.3 Despeses de funcionament 

El pressupost definitiu d’aquest capítol de l’estat de despeses puja a la xifra de 318.000 
euros, cosa que representa un 0,1% del pressupost total. L’execució pressupostària, per 
articles, és la següent expressada en euros: 

 

Article Descripció 
Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau 
compliment

21 Reparació i construcció mobiliari 210 210 100,0%

22 Material, subministraments i d’altres 83.304 79.243 95,1%

23 Indemnitzacions per raó del servei 8.538 8.500 99,6%

Total capítol 2 92.052 87.953 95,5%

Quadre 7 
 

El grau d’execució d’aquest capítol ha sigut del 28,9%, per la qual cosa recomanem 
revisar les previsions de despesa a la vista del baix grau d’execució pressupostària. 

Les obligacions reconegudes pel concepte 227 “Treballs realitzats per unes altres 
empreses i professionals”, per import de 42.978 euros, i pel concepte 220 “Material 
d’oficina”, per 34.387 euros, representen de forma conjunta el 84% del total 
d’obligacions reconegudes amb càrrec al capítol 2. 

Com a resultat del treball realitzat en la revisió d’una mostra representativa d’ambdós 
conceptes, recomanem a l’Entitat que les despeses per desenvolupaments informàtics de 
caràcter inventariable es comptabilitzen amb càrrec al capítol 6. A més a més, 
recomanem que totes les factures siguen registrades d’entrada. 

6.4 Despeses per transferències corrents 

Els crèdits definitius per a l’atenció de les despeses per transferències corrents 
comptabilitzats en el capítol 4 del pressupost han pujat a 201.983.009 euros, cosa que 
representa el 66% del total del pressupost definitiu de l’Agència per a l’exercici de 
2009. Com indiquem en l’apartat 5.1, durant l’exercici s’han aprovat generacions de 
crèdit per import de 79.060.979 euros, que han comportat un increment del 64% en els 
crèdits inicialment aprovats, per 122.922.030 euros. 

Aquest capítol pressupostari es desagrega en els articles 47 “Subvencions corrents a 
empreses privades” i 48 “Subvencions corrents a famílies”. Les obligacions 
reconegudes amb càrrec a aquests articles ha pujat a 193.076.536 euros, cosa que 
representa un grau d’execució del 95,6%. Per la seua banda, el grau de compliment ha 
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sigut del 99,97% en la mesura en què s’ha formalitzat el pagament de pràcticament totes 
les obligacions reconegudes. 

Quant a l’execució d’aquestes despeses, podem indicar que la gestió de les subvencions 
FEAGA i FEADER es troba delegada en els distints centres directius de les Conselleries 
d’Agricultura i de Medi Ambient, de manera que les obligacions reconegudes amb 
càrrec a aquest capítol de despesa es registren una vegada són rebudes les preceptives 
comunicacions dels dits centres delegats, per tal que l’Agència realitze els corresponents 
pagaments, amb caràcter setmanal. 

Com a resultat de la revisió efectuada dels diversos expedients de pagament gestionats 
per l’Agència durant l’exercici, s’ha posat de manifest que, en termes generals, estan 
adequadament fonamentats i s’ha complit amb la normativa jurídica que resulta 
aplicable en cada cas.  

6.5 Despeses per transferències de capital 

Els crèdits definitius per a l’atenció de les despeses per transferències de capital 
comptabilitzades en el capítol 7 del pressupost han pujat a 97.965.620 euros, cosa que 
representa el 32% del total del pressupost definitiu de l’Agència per a l’exercici de 
2009. Com indiquem en l’apartat 5.1, durant l’exercici s’han aprovat generacions de 
crèdit per import de 21.231.000 euros, que han representat un increment del 28% en els 
crèdits inicialment aprovats, per 76.734.620 euros. 

Amb càrrec a aquest capítol pressupostari, que únicament inclou l’article 77 
“Transferències de capital a empreses privades”, han sigut reconegudes obligacions per 
una quantia de 66.427.039 euros, cosa que representa un grau d’execució del 68%. El 
grau de compliment ha sigut del 99%, en la mesura en què s’ha formalitzat el pagament 
de la pràctica totalitat de les obligacions reconegudes. 

Com indiquem en l’apartat 6.4 anterior, el grau d’execució depén de la gestió efectuada 
pels òrgans delegats encarregats de la gestió de les línies de subvenció finançades 
majoritàriament pels fons FEAGA i FEADER. 

En la revisió dels diversos expedients gestionats per l’Agència durant l’exercici cal 
concloure que, en termes generals, estan adequadament fonamentats i s’ha complit amb 
la normativa jurídica que resulta aplicable en cada cas. Quant a la millora dels 
procediments de l’Entitat, reiterem la recomanació exposada en l’apartat 6.4 anterior 
respecte als controls de compliment de tots els requisits exigits per la normativa per a la 
concessió i pagament de les subvencions. 

6.6 Inversions reals 

El pressupost inicial i definitiu del capítol 6 del pressupost de despeses ha pujat a 
4.433.040 euros, cosa que representa l’1,45% del pressupost total. Durant l’exercici de 
2009 s’han reconegut i pagat obligacions per import de 2.142.784 euros, cosa que 
representa un grau d’execució del 48% i de compliment del 100%. 



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2009 

- 102 - 

Les obligacions reconegudes en aquest capítol coincideixen amb les altes 
d’immobilitzat comptabilitzades en el balanç a 31 de desembre de 2009. 

Les obligacions reconegudes amb càrrec a aquest capítol han sigut comptabilitzades en 
el concepte 601 “Infraestructures i béns destinats a l’ús general”, per import 
d’1.656.631 euros, i amb càrrec al concepte 645 “Aplicacions informàtiques”, per 
486.153 euros. 

Quant a les obligacions reconegudes en el concepte 601, cal assenyalar que com 
indicava l’AVFGA en la seua memòria, corresponen a projectes d’actuacions 
mediambientals en espais naturals finançats pel FEADER i gestionats per delegació a 
través de la Conselleria de Medi Ambient, Urbanisme, Aigua i Habitatge, de manera 
que l’AVFGA comptabilitza la despesa pressupostària una vegada el centre gestor li 
comunica la seua execució. 

Quant a les inversions comptabilitzades en el concepte 645 i gestionades directament 
per l’Agència, hem revisat una mostra representativa per a comprovar la seua adequada 
comptabilitat i subjecció a la normativa aplicable. Quant a la seua adequada 
comptabilitat no hem observat incidències d’importància, mentre que respecte als 
procediments de contractació seguits per l’Entitat, en l’apartat 12.5 exposem les 
conclusions del treball realitzat. 
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7. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 

7.1 Execució pressupostària 

L’execució del pressupost d’ingressos que recull l’estat de liquidació del pressupost de 
l’AVFGA de l’exercici de 2009 la mostrem en el quadre següent, elaborat en euros: 

 

Capítol Descripció 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Grau 
execuc. 

Grau 
realitz.

3 Taxes i d’altres imposts 1.628.000 2.398.554 2.369.839 147,3% 98,8%

4 Transferències corrents 202.235.469 193.192.193 191.322.144 95,5% 99,0%

5 Ingressos patrimonials  0 740.810 740.811 - 100,0%

7 Transferències de capital 102.228.660 68.902.695 68.902.695 67,4% 100,0%

Total capítols 306.092.129 265.234.252 263.335.489 86,7% 99,3%

Quadre 8 
 

Els drets reconeguts en l’exercici de 2009 han pujat a 265.234.252 euros, que representa 
un grau d’execució del 86,7% sobre les previsions definitives, mentre que el grau de 
compliment s’ha elevat al 99,3%, i s’ha cobrat la pràctica totalitat dels drets reconeguts. 

Les dades relatives a l’execució del pressupost d’ingressos, segons els diferents articles 
pressupostaris, les mostrem tot seguit, en euros: 

 

Art. Descripció 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Grau 
execuc. 

Grau 
realitz.

38 Reintegrament d’operacions 1.628.000 2.398.319 2.369.604 147,3% 98,8%

39 D’altres ingressos 0 235 235 - 100,0%

40 Transf. corrents Adm. Estat 18.551.020 15.546.918 15.546.918 83,8% 100,0%

43 Transf. corrents Generalitat 6.511.000 4.359.066 4.359.066 66,9% 100,0%

49 Transf. Corrents Unió Europea 177.173.449 173.286.209 171.416.160 97,8% 98,9%

52 Interessos comptes bancaris 0 740.810 740.810 - 100,0%

70 Transf. Cap. Adm. Estat 31.848.101 14.477.674 14.477.674 45,5% 100,0%

73 Transf. Cap. Generalitat 19.758.029 10.147.320 10.147.320 51,4% 100,0%

79 Transf. Cap. Unió Europea 50.622.530 44.277.701 44.277.701 87,5% 100,0%

Total ingressos 306.092.129 265.234.252 263.335.488 86,6% 99,3% 

Quadre 9 
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7.2 Taxes i d’altres imposts 

Em aquest capítol pressupostari l’Agència comptabilitza la seua participació percentual 
del 20% en els drets reconeguts com a conseqüència dels reintegraments que es 
produeixen per incompliment de les condicions a les quals estan obligats els beneficiaris 
de les subvencions de FEAGA, en virtut del que disposa l’article 7 del Reglament 
(CEE) 595/94, del Consell, de 4 de març. 

El grau d’execució d’aquest capítol ha pujat a 147,3% tenint en compte que les 
previsions definitives van pujar a 1.628.000 euros, mentre que els drets reconeguts han 
sigut de 2.398.554 euros. Per la seua banda, el grau de realització ha sigut del 98,8% 

Aquests drets han pogut conciliar-se amb els ingressos registrats en el compte de 
resultats com a “D’altres ingressos de gestió ordinària”. 

7.3 Ingressos patrimonials 

En aquest capítol de l’estat ingressos no existia consignació inicial, tot i que durant 
l’exercici de 2009 s’han reconegut drets per un import de 740.810 euros. Aquest import 
ha sigut cobrat en la seua totalitat, per la qual cosa el grau de realització ha sigut del 
100%. Es tracta d’ingressos financers derivats dels interessos obtinguts pel manteniment 
de saldos en comptes corrents amb una entitat financera. 

Els drets reconeguts en aquest capítol coincideixen amb els ingressos financers 
registrats en el compte de resultats. 

Per a una adequada elaboració dels pressuposts de l’Entitat recomanem que incloga en 
els seues previsions inicials els ingressos financers estimats derivats de les seus comptes 
bancaris, alhora que tenir en compte les retribucions pactades i la importància dels 
saldos mitjans dipositats. 

7.4 Ingressos per transferències corrents 

Les previsions definitives del capítol 4 “Transferències corrents” del pressupost 
d’ingressos ha pujat a 202.235.469 euros, mentre que els drets reconeguts han sigut de 
193.192.193 euros, per la qual cosa el grau d’execució s’ha elevat al 95,5%. Per la seua 
banda, el grau de realització ha sigut del 99%. 

L’execució pressupostària, per articles pressupostaris, la mostrem en el quadre següent, 
en euros: 
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Article Descripció 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Grau 
execució 

Grau 
realitz.

40 Transf. corrents Adm. Estat 18.551.020 15.546.918 15.546.918 83,8% 100,0%

43 Transf. corrents de la Generalitat 6.511.000 4.359.066 4.359.066 67,0% 100,0%

49 Transf. corrents Fons Europeus 177.173.449 173.286.209 171.416.160 97,8% 98,9

Total capítol 202.235.469 193.192.193 191.322.144 95,5% 99,0%

Quadre 10 
 

Com s’aprecia en el quadre anterior, les previsions definitives dels ingressos per 
transferències corrents de FEAGA i FEADER, per import de 177.173.449 euros, 
representen un 87,6% del total pressupostat per a aquest capítol, mentre que els drets 
reconeguts representen un 89,7% del total. 

Els drets reconeguts per transferències corrents, per import de 193.192.193 euros, no 
han pogut conciliar-se amb els ingressos comptabilitzats en “Subvencions corrents” del 
compte de resultats, que ha pujat a 191.150.108 euros. La diferència entre tots dos 
imports, per 2.042.085 euros, segons ens manifesta l’Entitat, correspon a drets derivats 
de deutors per reintegraments, que es troben comptabilitzats en el compte de balanç 
“Deutors pressupostaris”, (vegeu apartat 11.2.) 

7.5 Ingressos per transferències de capital 

Les previsions definitives del capítol 7 “Ingressos per transferències de capital” han 
pujat a 102.228.660 euros, mentre que els drets reconeguts han sigut de 68.902.695 
euros, per la qual cosa el grau d’execució representa el 67,4% del total pressupostat. Per 
la seua banda, el grau de realització ha sigut del 100%. 

L’execució pressupostària, per articles pressupostaris, la mostrem en el quadre següent, 
elaborat en euros: 

 

Article Descripció 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts

Recaptació 
neta 

Grau 
execuc. 

Grau 
realitz.

70 Transf. capital Adm. de l’Estat 31.848.101 14.477.674 14.477.674 45,5% 100,0%

73 Transf. capital de la Generalitat 19.758.029 10.147.320 10.147.320 51,4% 100,0%

79 Transf. capital Unió Europea 50.622.530 44.277.701 44.277.701 87,5% 100,0%

Total capítol 102.228.660 68.902.695 68.902.695 67,4% 100,0%

Quadre 11 
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Els drets reconeguts per transferències de capital provinents de la Unió Europea, per 
import de 44.277.791 euros, representa el 64,3% del total, mentre que les transferències 
de l’Estat (Ministeri d’Agricultura), per 14.477.674 euros, representen el 21,3%. 
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8. PRESSUPOSTS TANCATS 

8.1 Drets per a cobrar de pressuposts 

En la nota 5.6 de la memòria es recull la següent informació comptable relativa als drets 
per a cobrar per pressuposts tancats, expressada en euros: 
 

Cap. Descripció 
Pend. 

cobrament 
1/01/09 

Cobraments
Pend. cobr. 

31/12/09 

4 
Drets reconeguts per pressuposts 
d’exercicis tancats 

20.206.602 1.956.168 18.250.434 

Quadre 12 
 

En aquest compte l’AVFGA comptabilitza els saldos deutors que li comuniquen els 
òrgans delegats de la gestió de subvencions comunitàries per reintegraments de 
subvencions no aplicades a la seua finalitat, per a la seua consegüent recaptació. Durant 
l’exercici s’han comptabilitzat cobraments per 1.956.168 euros, que inclouen sancions i 
interessos de demora, a més de l’import principal del deute. 

El compte de balanç “Deutors pressupostaris”, el saldo del qual al tancament de 
l’exercici de 2009 puja a 20.317.032 euros, recull l’import registrat en el compte de 
pressuposts tancats, a més de les altes registrades en l’exercici per 2.066.598 euros. 
Aquests expedients s’inclouen en el registre de deutors a través del qual l’AVFGA 
realitza les gestions recaptatòries, així com el control i seguiment dels saldos deutors. 

De l’anàlisi del registre de deutors de l’AVFGA hem obtingut la informació que es 
recull en el quadre següent elaborat per aquesta Sindicatura en el qual mostrem 
l’antiguitat d’aquests saldos, tot considerant com a antiguitat l’any d’inici de l’expedient 
de reintegrament. 
 

Quadre 13 

Any inici 
expedient 

Núm. exped. Import inicial 
Recaptat o 

anul·lat 
Import final 

% import 
deute sobre 

total 

Ant. a 2005 532 16.576.832 551.191 16.025.640 78,9%
2005 47 950.578 120.709 829.870 4,1%
2006 77 98.330 644 97.686 0,5%
2007 142 1.915.577 699.555 1.216.022 6,0%
2008 725 5.503.796 3.973.477 1.530.319 7,5%
2009 792 1.879.822 1.262.327 617.495 3,0%
Total 2.315 26.924.934 6.607.902 20.317.032 100,0%
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L’AVFGA ha dotat una provisió per a insolvències per import de 12.292.382 euros, que 
representa un 60% de l’import total comptabilitzat. Quant a això, la memòria indica que 
existeix en el registre de deutors un risc per insolvència que puja a 24.584.763 euros i 
que la provisió ha d’assolir el 50% del dit saldo. La diferència entre el saldo de deutors i 
el risc per insolvència recollit en la memòria no es troba explicada en aquest compte 
anual. A més a més, la memòria no informa dels criteris i forma de càlcul de la provisió 
dotada a 31 de desembre de 2009. 

8.2 Obligacions de pressuposts tancats 

En la nota 4.11 de la memòria es recull l’estat d’obligacions de pressuposts tancats, que 
mostra el següent detall: 

 

Cap. Concepte 
Pendent 

pagam. 1-1-09 
Pagaments 
realitzats 

Pendent pagam. 
31-12-09 

1 Seguretat Social 12.886 12.886 0 

2 Factures pendents pagament 3.422 3.422 0 

4 Deutors per reintegraments 20.206.602 1.956.168 18.250.434 

6 Factura pendent pagament 33.482 33.482 0 

Total 20.256.392 2.005.958 18.250.434 

Quadre 14 
 

El saldo d’obligacions de pressuposts tancats, per 18.250.434 euros, és coincident amb 
el de drets de pressuposts tancats, atés que l’AVFGA comptabilitza els reintegraments 
de subvencions comunitàries no aplicades a la seua finalitat en tots dos comptes, en 
trobar-se pendents de cobrament per part dels beneficiaris de subvencions i pendents de 
pagament a la Unió Europea. 

El saldo representa una obligació per a AVFGA enfront del FEGA (organisme que 
centralitza en territori espanyol les ajudes del FEAGA i FEADER) que es materialitza 
per compensació, és a dir, els imports recuperats minoren les peticions de fons 
setmanals per al finançament de noves ajudes. 

Aquestes obligacions pressupostàries es troben comptabilitzades en l’epígraf “Creditors 
pressupostaris” del balanç a 31 de desembre de 2009.  
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9. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

El detall d’operacions no pressupostàries que recull la memòria en la seua nota 5 la 
mostrem en el següent quadre, elaborat en euros: 

 

IRPF treballadors 20.627 

Seguretat Social 14.731 

Saldo conveni prefinançament FEADER 91.372 

Saldo conveni prefinançament FEAGA 3.722.421 

Retenció por embargaments 121.437 

Recuperació article 7 Registre. 595/91 irregularitats 2.457 

Recàrrec 10% deutes FEAGA 113.712 

Interessos c/c FEAGA 14.970 

Interessos c/c FEADER 963 

Interessos conferència sectorial 13.606.577 

Ingressos CAPA 1.113.786 

Ingressos pendents d’aplicar a pressupost 4.966.144 

Fiances rebudes 20.647 

Quadre 15 
 

Com mostrem en el quadre anterior, no es presenta la informació totalitzada ni 
suficientment detallada, ni s’hi especifiquen els creditors no pressupostaris ni les 
partides pendents d’aplicació. 

El total d’operacions no pressupostàries que es recull en el quadre anterior ha pujat, a 31 
de desembre de 2009, a 23.809.844 euros. No obstant això, l’import comptabilitzat en el 
compte de balanç “Creditors per operacions no pressupostàries” ha pujat a 21.879.325 
euros. Aquestes diferències comptables no han sigut conciliades per l’Entitat. 

La pràctica totalitat de les partides incloses en aquest estat comptable correspon a 
ingressos pendents d’aplicació definitiva, de naturalesa pressupostària, per la qual cosa 
recomanem que s’agiliten els treballs necessaris per a la seua consegüent imputació al 
pressupost. 
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10. TRESORERIA 

L’estat de tresoreria que recull la memòria en la seua nota 3.3 la mostrem tot seguit amb 
les xifres expressades en euros: 

 

Concepte Imports 

1. Cobraments  299.119.970  

- (+) del pressupost corrent 263.335.489   

- (+) de pressuposts tancats 0   

- (+) d’operacions no pressupostàries 35.784.481   

- (+) d’operacions comercials 0   

2. Pagaments  297.176.206  

- (+) del pressupost corrent 261.724.563   

- (+) de pressuposts tancats 0   

- (+) d’operacions no pressupostàries 35.451.642   

- (+) d’operacions comercials 0   

I. Flux net de tresoreria de l’exercici (1-2) 1.943.764  

3. Saldo inicial de tresoreria  34.020.389

II. Saldo final de tresoreria (I+3)  35.964.153

Quadre 16 

En el quadre anterior no es mostren els cobraments de pressuposts tancats, per import 
d’1.956.168 euros, (apartat 8.1), ni els pagaments de pressuposts tancats per 2.005.958 
euros, (apartat 8.2), que figuren en els respectius estats financers recollits en la memòria 
de l’AVFGA. 

El saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2009, per import de 35.964.153 euros, es 
troba dipositat en els comptes bancaris que detallem en el quadre següent, elaborat en 
euros: 
 

Compte Entitat Import 

5710000001 Ruralcaixa. FEAGA 4.104.344 

5710000002 Ruralcaixa. Cofinançament FEAGA 26.039.388 

5710000003 Ruralcaixa. Fons propis 5.653.993 

5710000004 Ruralcaixa. FEADER 120.387 

5710000006 Ruralcaixa. Dipòsits i fiances 46.042 

Total 35.964.154 

Quadre 17 
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La gestió de tresoreria de les principals fonts de finançament de l’AVFGA, s’efectua a 
través dels quatre principals comptes bancaris que es mostren en el quadre anterior. 
Aquestes fonts de finançament durant l’exercici de 2009 han sigut els Fons Europeus 
FEAGA i FEADER, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en la part que li 
correspon de cofinançament d’ajudes FEAGA, i la Generalitat, tant per al finançament 
de la despesa corrent com per al cofinançament d’ajudes FEAGA. 
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11. BALANÇ I COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

11.1 Balanç 

El balanç a 31 de desembre de 2009, juntament amb les xifres de l’exercici anterior, el 
mostrem tot seguit: 

 

ACTIU 2009 2008 PASSIU 2009 2008 

A) IMMOBILITZAT 2.574.611 554.468 A) FONS PROPIS 517.907 82.704
    

I. INVERSIONS DESTIN.  
ÚS GENERAL 

2.012.353 355.723   

2. Infraestruc. i béns  
destinats ús general 

2.012.353 355.723   

    

II. IMMOBILITZACIONS 
IMMATERIALS 

553.442 188.827 I. PATRIMONI 0 0

3. Aplicacions informàtiques 737.922 251.769   

6. Amortitzacions -184.481 -62.942 III. RESULTATS EXERCICIS ANT. 0 0
    

III. IMMOBILITZACIONS 
MATERIALS 

8.816 9.918   

3. Utillatge i mobiliari 11.020 11.020 IV. RESULTATS DE L’EXERCICI 517.907 82.704

5. Amortitzacions -2.204 -1.102   

C) ACTIU CIRCULANT 43.988.803 43.706.355 D) CREDITORS A CURT TERMINI 46.045.508 44.178.118
    

II. DEUTORS 8.024.650 9.685.966 III. CREDITORS 46.045.508 44.178.118

1. Deutors pressupostaris  20.317.032 20.206.602 1. Creditors pressupostaris 20.317.032 20.206.602

2. Deutors no pressupostaris  2. Creditors no pressupostaris 21.879.325 23.146.560

5. D’altres deutors 0 39.621
4. Creditors per adm. recursos d’altres 
Administracions Públiques  

3.813.793 754.920

6. Provisions -12.292.382 -10.560.257 5. D’altres creditors 35.358 19.023

  6. Fiances i dipòsits rebuts 0 51.013

IV. TRESORERIA 35.964.153 34.020.389   
      

Total actiu 46.563.414 4.260.822 Total passiu 46.563.414 44.260.822

Quadre 18 
 

Les altes d’immobilitzat per import de 2.142.784 euros corresponen a les obligacions 
reconegudes del capítol 6 “Inversions reals”, de la liquidació de l’estat de despeses del 
pressupost de l’exercici de 2009, que comentem en l’apartat 6.6. 

Els fons propis de l’entitat recullen exclusivament els resultats economicopatrimonials 
obtinguts en l’exercici de 2009, per la qual cosa l’Agència no ha determinat el seu 
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patrimoni inicial per la diferència dels béns i drets i les obligacions existents en la data 
d’inici de la seua activitat. 

Els saldos dels comptes “Deutors pressupostaris” i “Creditors pressupostaris”, pel 
mateix import, 20.317.032 euros, no han pogut conciliar-se amb els drets i obligacions 
de pressupost corrent i de pressuposts tancats, que figuren en l’estat de romanent de 
tresoreria (apartat 5.3) i en els estats de pressuposts tancats (apartat 8). 

11.2 Compte del resultat economicopatrimonial 

El compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici de 2009, juntament amb les 
xifres corresponents a l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 

 

DESPESES 2009 2008 INGRESSOS 2009 2008 

      

A) DESPESES 262.674.261 235.859.313 B) INGRESSOS 263.192.168 235.942.017

      

3. D’ALTRES DESPESES 
GESTIÓ ORDINÀRIA 

2.822.714 11.610.805
3. D’ALTRES INGRESSOS 
GESTIÓ ORDINÀRIA 

3.139.365 1.190.020

a) Despeses de personal 875.897 798.326 b) Reintegraments 1.018.555 405.160

a.1) Sous i salaris  726.808 659.914 d) D’altres ingressos de gestió 1.380.000 10

a.2) Càrregues socials 149.089 138.412 g) D’altres interessos i ingressos  740.810 784.850

c) Dot. amortitz. immobilitzat 122.640 64.044   

d) Var. provisions de tràfic 1.732.125 10.560.257   

e.1) Serveis exteriors 92.052 188.178   

     

4. TRANSF I SUBVENCIONS 259.503.575 224.248.509 4. TRANSF. I SUBVENCIONS 260.052.803 234.751.997

b) Subvencions corrents 193.076.536 168.332.178 b) Subvencions corrents 191.150.108 176.862.303

d) Subvencions capital 66.427.039 55.918.331 d) Subvencions de capital 68.902.695 57.889.694

    

5. PÈRD. I DESPESES EXTR. 347.972   

 Despeses i pèrd. d’uns altres exer. 347.972    

    

ESTALVI 517.907 82.705 DESESTALVI  

Quadre 19 
 

Tant en ingressos com en despeses els epígrafs més significatius, que representen el 
98,8% del total, corresponen a les transferències corrent i de capital, que financen les 
ajudes a l’agricultura derivades de la política agrícola comuna, pagades per l’Agència a 
empreses de la indústria agroalimentària, cooperatives i agricultors i ramaders 
particulars. 
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Els ingressos comptabilitzats en “Subvencions corrents”, per import de 191.150.108 
euros no han pogut conciliar-se amb els ingressos pressupostaris comptabilitzats en el 
capítol 4 com a drets reconeguts per transferències corrents, que han pujat a 
193.192.193 euros. Quant a això, l’AVFGA addueix que la diferència, per 2.042.085 
euros, correspon a deutors per reintegraments que no han sigut registrats en el compte 
de resultats, sinó que a 31 de desembre de 2009, s’inclouen en el saldo del compte del 
balanç “Deutors pressupostaris”, com indiquem en l’apartat 7.4 de l’Informe. 
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12. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

12.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’AVFGA, com a entitat autònoma de naturalesa mercantil, industrial, financera o 
anàloga, que depén de la Generalitat, forma part del sector públic definit en l’àmbit 
subjectiu d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), i té la consideració d’administració pública, en els termes prevists en 
l’article 2 d’aquesta Llei. 

Per tant, l’AVFGA ha de sotmetre la seua contractació al que disposa la LCSP per a les 
administracions públiques, com defineix l’article 3.2 d’aquesta Llei. 

12.2 Perfil de contractant 

L’article 42 de la LCSP regula el perfil contractant de les entitats integrants en el sector 
públic a fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seua 
activitat contractual. Per a això, els òrgans de contractació hauran de difondre, a través 
d’Internet, el seu perfil de contractant. 

L’AVFGA no té seu electrònica pròpia, sinó que es troba integrada en la Conselleria 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. El perfil de contractant d’aquesta Conselleria es 
troba integrat en la Plataforma de Contractació de la Generalitat, si bé el perfil de 
l’AVFGA no consta com a institució diferenciada de la Conselleria ni com a 
departament o òrgan de contractació independent. 

Per tant, l’AVFGA ha incomplit el que disposa l’article 42 de la LCSP en no difondre a 
través d’Internet el seu perfil contractant, a fi d’assegurar la transferència i l’accés 
públic a la informació relativa a la seua activitat contractual. Per tant, s’ha incomplit, a 
més a més, el que disposa l’article 3 de l’Ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació de 17 de setembre de 2008, en no haver inclòs el seu perfil en la Plataforma 
de Contractació de la Generalitat. 

12.3 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per l’AVFGA, que consisteix en relacions 
certificades dels contractes adjudicats en l’exercici, hem elaborat el següent quadre, on 
indiquem el nombre i import dels contractes adjudicats en l’exercici, detallats per tipus i 
procediment d’adjudicació: 

 

Tipus de 
contracte 

Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació 
en euros 

(IVA exclòs) 
Nombre 

Serveis 
Negociat 111.162 23,9% 2 50% 
Comandes 354.787 76,1% 2 50% 

Total 465.949 100,0% 4 100,0% 

Quadre 20 
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L’AVFGA no ha comunicat al Registre de Contractes de la Generalitat els contractes 
celebrats en l’exercici, com hauria de fer segons disposa l’article 30 de la LCSP i 
l’Ordre de la Conselleria d’Economia i Hisenda de 22 de maig de 2001. 

Durant l’exercici s’han realitzat 3 contractes menors per un total de 41.574 euros. 

12.4 Revisió dels expedients de contractació 

Amb l’objecte d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per 
l’AVFGA en l’exercici de 2009, hem seleccionat una mostra de contractes detallada en 
el quadre següent, elaborat en euros, que representa un 87% de l’import total adjudicat 
en l’exercici. 

 

Núm.  
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import 

adjudicació 
1/09 Comanda Millores FXY 295.651

2/09 Negociat SP Sistemes d’explotació de dades  25.264 

4/09 Negociat SP Noves funcionalitats comptables 85.898 

Total revisat 406.813 

Quadre 21 
 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, així com els 
documents justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes significatius d’acord 
amb la LCSP. En el següent apartat resumim les observacions sobre determinats 
aspectes que, tot i que no es consideren significatius, han de ser tinguts en compte per 
part dels responsables de l’Entitat. 

12.5 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Comentem tot seguit aquelles incidències posades de manifest en el curs de la 
fiscalització. 

Expedient núm. 1/2009 

Aquest expedient ha sigut tramitat mitjançant una comanda de gestió d’un servei a un 
mitjà propi, prevista en la disposició addicional 30 de la LCSP i l’article 71 de la Llei 
16/2008, de Mesures de la Generalitat, per a la prestació de serveis informàtics. 

Com a resultat de la revisió efectuada, s’han posat de manifest les següents deficiències: 
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a) En l’expedient no consta la certificació ni la factura del mes de febrer, ni la de 
liquidació del contracte ni l’acta de recepció de la conformitat a la finalització 
del treball encomanat. 

b) Les factures duen un recàrrec del 3,35% en concepte d’”Actualització 2008”, 
que no està previst en els plecs tècnics. 

Expedients núms. 2/2009 i 4/2009 

Tots dos expedients han sigut adjudicats mitjançant procediment negociat sense 
publicitat (PNSP) a la mateixa empresa. Com a resultat  de la revisió efectuada, tot 
seguit detallem les següents deficiències. 

Preparació i adjudicació dels contractes: 

a) No hem obtingut evidència que l’òrgan competent haja aprovat el plec de 
prescripcions tècniques en l’expedient 2. 

b) En els dos expedients, hem observat que els plecs de prescripcions tècniques 
contenen clàusules pròpies del plec de condicions administratives, circumstància 
que hauria de ser tinguda en compte per l’Entitat. 

c) En l’expedient 2/2009, l’oferta de l’única empresa que es presenta (de les tres 
convidades) no està registrada d’entrada. 

d) En els dos expedients, els plecs de condicions administratives no inclouen els 
aspectes econòmics i tècnics objecte de negociació. 

e) En l’expedient 2/2009 no consta l’acreditació per part de l’adjudicatari del 
compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social 
abans de la resolució d’adjudicació definitiva. 

f) En l’expedient 2/2009, la fiança s’ha constituït fora del termini normatiu amb 
posterioritat a l’adjudicació definitiva i a la formalització del contracte. 

Execució dels contractes 

a) En l’expedient 2/2009, l’adjudicatari no factura per fases en contra del que 
estableixen els plecs, sinó que factura l’import total d’hores pressupostades per a 
executar en un termini de 2 mesos, a les 3 setmanes del contracte. No obstant 
això, l’expedient compta amb la conformitat del servei d’informàtica i 
l’aprovació de l’òrgan de contractació. 

b) En l’expedient 4/2009 hem observat que la data de la factura, per la qual 
s’acredita la realització dels treballs prevists per a 2009, coincideix amb la data 
del contracte, circumstància que hauria de ser observada per l’AVFGA a fi de 
millorar el control de l’execució i facturació contractual. 



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2009 

- 118 - 

13. RECOMANACIONS 

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

A més, convé efectuar les recomanacions que indiquem tot seguit, i destaquem 
prèviament les recomanacions d’informes d’anys anteriors que sigut ateses per l’Entitat. 

Cal destacar que l’AVFGA, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 17 
de setembre de 2009, ha traslladat les mesures adoptades a fi d’atendre les incidències 
assenyalades en l’Informe de l’exercici de 2007, que han sigut objecte de comprovació 
en el curs de la fiscalització. 

a) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions proposades en 
informes d’exercicis anterior: 

a.1) En l’elaboració del seu pressupost de despeses en exercicis futurs, 
l’Entitat ha de desagregat, tant quant al pressupost inicial, com al 
definitiu, els seus recursos i els seus crèdits als nivells pressupostaris que 
la normativa pressupostària estableix, (apartat 6.1). 

a.2) Per a una adequada elaboració dels pressuposts de l’Entitat, recomanem 
que incloga en les seues previsions inicials els ingressos financers 
estimats derivats dels seus comptes bancaris, i tenir en compte les 
retribucions pactades i la importància dels saldos mitjans dipositats, 
(apartat 7.2). 

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

b.1) L’Agència hauria d’adoptar les mesures necessàries per a millorar les 
seues aplicacions comptables a fi d’evitar els errors en la confecció dels 
estats pressupostaris de la memòria i les incidències observades en els 
fitxers suport de la comptabilitat, (apartat 2.1). 

b.2) Recomanem a l’Agència que adopte les mesures necessàries per a cobrir 
els seus llocs de treball vacants, coberts mitjançant comissió de servei 
mitjançant el procediment de concurs previst en la seua relació de llocs 
de treball, (apartat 6.2). 

b.3) Les resolucions d’aprovació de la despesa emeses pels òrgans delegats, 
encarregats de la tramitació dels expedients d’ajudes, haurien de reflectir 
el resultat positiu dels controls realitzats, de forma que quede clarament 
especificat que tots el beneficiaris compleixen amb totes les condicions 
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exigibles per al cobrament de les ajudes i que no tenen reintegraments 
pendents, (apartat 6.4). 

b.4) La pràctica totalitat de les partides incloses en l’estat comptable 
d’operacions no pressupostàries corresponen a ingressos pendents 
d’aplicació definitiva de naturalesa pressupostària, per la qual cosa 
recomanem que s’agiliten els treballs necessaris per a la seua consegüent 
imputació al pressupost, (apartat 9). 

b.5) L’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social per part dels adjudicataris haurà de presentar-se amb 
anterioritat a l’adjudicació definitiva (apartat 12.5). 

b.6) S’hauria de millorar el control i seguiment de l’execució contractual i 
dels imports facturats, com indiquem en l’apartat 12.5. 



INFORME DE FISCALITZACIÓ DEL COMPTE 
GENERAL DE LA GENERALITAT DE L’EXERCICI  

DE 2009  

 

- Volum I Compte de l’Administració de la Generalitat  

- Volum II Entitats autònomes 

- Volum III Empreses públiques i d’altres ens 

- Volum IV Fundacions del sector públic de la Generalitat  

- Annexos: Annex I: Comptes anuals dels comptedants 

 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre 
les dites al·legacions  

 

Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la seua reunió del 
dia 15 de desembre de 2010.  

València, 15 de desembre de 2010 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 


	VOLUM II ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT
	INTRODUCCIÓ
	SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
	AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA




