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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 
11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que preveu el Programa Anual 
d’Actuació de 2012, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte de determinar si els 
epígrafs “D’altres despeses d’explotació” i “Aprovisionaments” registrats en el compte 
de pèrdues i guanys de l’exercici de 2011 de l’Agència Valenciana del Turisme (AVT) 
es presenten adequadament, d’acord amb els principis comptables aplicables, i també 
verificar si s’han complit la legalitat en la gestió dels fons públics durant l’esmentat 
exercici amb relació a les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l’AVT relacionats amb els epígrafs mencionats. En 
els diferents apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles situacions a què els òrgans 
responsables de l’Entitat haurien de prestar atenció i millorar. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’AVT els componen el balanç a 31 de desembre de 2011, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la data esmentada i 
s’adjunten íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest 
Informe. 

Aquests comptes la presidenta i el director de l’Agència els varen formular l’11 d’abril 
de 2012; el Comitè de Direcció de l’Entitat els aprovà el 25 de juny de 2012, i la 
Intervenció General de la Generalitat (IGG) les presentà a aquesta Sindicatura de 
Comptes, conformement a la normativa aplicable, juntament amb l’informe d’auditoria 
de comptes anuals, el 29 de juny de 2012. 

L’esmentat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atès 
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 privada 
d’auditoria. 

Les conclusions del dit informe presenten tres reserves: una limitació a l’abast per no 
haver pogut comprovar saldos creditors de beneficiaris de subvencions per 2.578.000 
euros, un incompliment del principi de la meritació i una inadequada classificació en 
l’estat de fluxos d’efectiu. Així mateix, l’informe presenta un paràgraf d’èmfasi per 
incertesa quant al principi d’empresa en funcionament. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a revisar que s’ha aplicat adequadament la normativa comptable i de gestió relacionada 
amb les despeses registrades per l’AVT en l’exercici de 2011 en els epígrafs “D’altres 
despeses d’explotació” i “Aprovisionaments”, i a comprovar que la formalització i 
presentació dels comptes anuals han estat adequades. 

Així mateix, hem fet un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l’informe de fiscalització de l’exercici anterior. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem considerar 
pertinents 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, contingudes en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests procediments han consistit a realitzar proves selectives, revisar el control intern 
i altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, considerant els objectius 
perseguits i l’abast esmentat més amunt. 
  



Agència Valenciana del Turisme. Exercici de 2011 

 - 149 - 

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, hem revisat que l’AVT ha complit la legalitat 
vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual amb relació a les 
àrees fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2011. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar mitjançant proves selectives que s’han complit 
els aspectes rellevants que fonamentalment estableix la normativa següent: 

Normes generals 

- Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici 
de 2011. 

- Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera, i d’Organització de la Generalitat. 

- Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre del Consell, de Mesures Urgents de Règim 
Economicofinancer del Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

- 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. 

Normes específiques de l’AVT 

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

- Llei 7/1991, de 28 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 1992. 

- Decret 209/2004, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de 
l’Agència Valenciana del Turisme. 

Subvencions 

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

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

- 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. 

- Decret 71/2000, de 27 de maig, pel qual s’aprova el Reglament regulador dels 
convenis que preveu la Llei 3/1998. 

- Decret 9/2000, de 25 de gener, del Consell, sobre concessió d’ajudes en matèria 
de turisme. 

- Decret 20/1993, de 8 febrer, pel qual es regula el Registre de Convenis i 
s’estableix el règim juridicopressupostari dels convenis que subscriga la 
Generalitat. 
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- Ordre de 2 de desembre de 2008, de la Conselleria de Turisme sobre les bases 
reguladores de concessió d’ajudes. 

- Resolució de 2 de febrer de 2011, de la consellera de Turisme, en qualitat de 
presidenta de l’Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen les 
ajudes de l’Agència per a l’any 2011, en el marc del Pla de Competitivitat del 
Sector Turístic 2009-2011 i del Pla Estratègic Global del Turisme de la Comunitat 
Valenciana 2010-2020. 

- Resolució de 31 de gener de 2011, de la consellera de Turisme, en qualitat de 
presidenta de l’Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen les 
ajudes per a 2011 de l’Agència dirigides a entitats locals de la Comunitat 
Valenciana. 

Contractació 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible. 

- Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de la Llei 30/2007. 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials. 

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

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 817/2009, de 20 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 
30/1997, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de l’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 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. 

- 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. 

Normes comptables 

- Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat. 
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- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Ordre EHA733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven aspectes comptables 
d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies. 

- Resolució de 29 de desembre  de 2010, de l’ICAC, sobre la informació que cal 
incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments de 
pagament a proveïdors en operacions comercials. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, explicativa del règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a 
què són subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana. 

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

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast indicat en l’apartat 2.1, no s’han revelat 
fets o circumstàncies que afecten de manera significativa l’adequació dels epígrafs 
“Aprovisionaments” i “D’altres despeses d’explotació” del compte de pèrdues i guanys, 
els principis comptables aplicables i l’adequada presentació dels comptes anuals. 

Enumerem seguidament els aspectes d’interès que s’han posat de manifest en el curs de 
la fiscalització: 

a) En la nota 2.3 de la memòria, anomenada “Aspectes crítics de la valoració i 
estimació de la incertesa”, dins les bases de presentació dels comptes anuals, 
l’AVT manifesta que el suport financer de la Generalitat es manté des que es va 
constituir mitjançant aportacions de subvencions corrents i de capital, i la 
presentació d’avals per a garantir els deutes amb entitats financeres. Així mateix, 
s’indica, igual que en l’exercici anterior, que les pèrdues acumulades, per import 
de 17.938.249 euros, s’hauran d’eixugar amb la constitució d’una aportació de 
capital per part de la Generalitat. 

En conseqüència, el principi comptable d’empresa en funcionament es troba 
condicionat, tal com afirma la memòria de l’Entitat, al suport financer suficient i 
continuat de la Generalitat. 

b) Els interessos de demora comptabilitzats per l’AVT en l’exercici de 2011, per 
2.195.586 euros, inclouen 646.768 euros per interessos meritats en 2010, que 
caldria haver comptabilitzat amb càrrec al patrimoni net en comptes de registrar-
los en el compte de pèrdues i guanys (apartat 5.1) 

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 revelat 
durant l’exercici de 2011 els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb els àrees fiscalitzades. 

a) Tal com estableix la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, l’AVT ha 
inclòs en la nota 16 de la seua memòria la informació preceptiva sobre els 
ajornaments de pagament a proveïdors. A aquest efecte, segons la dita nota, el 
saldo pendent de pagament a proveïdors que acumula, a 31 de desembre de 2011, 
un ajornament superior al termini legal que estableix la Llei 3/2004, és de 
26.154.492 euros (apartat 5.1). 

b) L’AVT no s’ha ajustat al principi d’eficiència en l’assignació i utilització de fons 
públics que preveu l’article 8.3.c de la Llei General de Subvencions i no ha exercit 
les funcions de comprovació que preveu l’article 32 de la Llei 38/2003, General 
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de Subvencions (LGS) per tal de verificar la regularitat de les operacions 
finançades amb la subvenció que indiquem en l’apartat 5.3.2.a. 

c) Els increments en les subvencions nominatives previstes en els pressuposts de la 
Generalitat que l’AVT formalitza mitjançant convenis de col·laboració s’han de 
sotmetre al principi de publicitat que preveu l’article 18 de l’LGS, com indiquem 
en l’apartat 5.3.2.b. 

d) La documentació justificativa de les subvencions nominatives instrumentades 
mitjançant els convenis de col·laboració que analitzem en els apartats 5.3.2.b i 
5.3.2.c, l’AVT l’ha de revisar i comprovar, ja que hi hem observat incompliments 
dels articles 30 i 31 de l’LGS. 

e) En relació amb les subvencions directes amb previsió nominativa en el pressupost, 
que es concedeixen per mitjà dels que l’AVT qualifica com a convenis de 
patrocini publicitari (apartat 5.3.2.c), aquesta Sindicatura entén que no 
compleixen amb els requisits per a considerar les ajudes com a destinades a una 
activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública 
que preveu l’article 2 de l’LGS. Puix que, tal com ho qualifica l’Entitat, la 
prestació que s’ha de realitzar és pròpia d’un contracte de patrocini, hom s’hauria 
d’ajustar, pel que fa a la seua preparació i adjudicació, als principis del contracte 
privat de caràcter onerós i al que disposa l’article 20 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (LCSP) per a tramitar aquest tipus d’actuacions de patrocini 
publicitari. 

f) En la revisió dels criteris de valoració de les ofertes presentades per a 
l’adjudicació de l’expedient 33/10 hem observat que l’aplicació efectiva de la 
fórmula de valoració de l’oferta econòmica desvirtua la ponderació assignada 
inicialment, de manera que, llevat de casos molt extrems, els criteris objectius no 
podran comptar amb una ponderació efectiva superior al 50%, sense que s’haja 
constituït el comitè d’experts que preveu l’article 134.2 de l’LCSP, com diem en 
l’apartat 6.5. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

L’Agència Valenciana del Turisme és una entitat de dret públic de la Generalitat, de les 
que preveu l’article 5.2 de l’LHPGV, a la qual correspon de fomentar i ordenar 
l’activitat turística i, en general, executar la política turística de la Generalitat. L’Entitat 
fou creada en virtut de la disposició addicional setena de la Llei 7/1991, de 28 de 
desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 1992 

D’acord amb el que estableix l’article 3.2 del Decret 185/2004, d’1 d’octubre, del 
Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la 
Conselleria de Turisme, l’Agència queda adscrita a la Conselleria de Turisme, Cultura i 
Esport. 

L’activitat de l’Agència, tal com afirma l’article 67 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de 
Turisme de la Comunitat Valenciana, es dirigeix principalment a estudiar i analitzar 
l’activitat turística, a comercialitzar, oferir informació i difondre el producte turístic, a 
formar, donar assistència tècnica i financera, a gestionar i explotar oficines i 
establiments turístics i desenvolupar noves activitats, a promocionar i comercialitzar els 
productes turístics valencians i, en general, a qualsevol activitat que contribuesca a 
millorar la promoció de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana. 

Els òrgans rectors de l’Agència que preveuen els articles de 4 a 9 del seu Reglament són 
la Presidència, que exerceix la representació més alta de l’Agència i que està assignada 
al titular de la Conselleria de Turisme, i el Comitè de Direcció, òrgan col·legiat de 
govern de l’Agència presidit pel president de l’Agència, on s’integren els titulars de la 
Secretaria Autonòmica de Turisme, de la Subsecretaria d’aqueixa conselleria, de la 
Direcció General de Turisme d’Interior, els caps d’àrea de l’Agència i la direcció de 
l’Agència, assignada al titular de la Secretaria Autonòmica de Turisme. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

La informació més rellevant de l’activitat desenvolupada en 2011, atesos els principals 
objectius bàsics i línies d’actuació de l’Agència, segons el seu informe de gestió, és la 
següent: 

En l’àmbit de la línia estratègica “Millorar la qualitat del servei i les instal·lacions de les 
empreses i destinacions turístics”, destaca la concessió de 258 ajudes directes al sector 
turístic, en execució de la tercera anualitat del Pla de Competitivitat del Sector Turístic 
de la Comunitat Valenciana 2009-2011. 

Entre les activitats realitzades en el marc de l’objectiu “Desestacionalitzar la demanda 
envers la Comunitat mitjançant la diversificació del producte turístic”, destaquen les 88 
ajudes concedides a petits municipis perquè adeqüen els seus recursos turístics i 
subscriure dos convenis de col·laboració amb ajuntaments per a executar projectes en 
zones d’interior, entre altres accions. 
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En execució de l’objectiu “Situar el producte turístic valencià en els principals canals de 
comercialització”, destaca la subscripció de convenis de col·laboració amb les 
associacions del sector, el llançament de la campanya de comunicació global 2011-2012 
sobre l’oferta turística de la Comunitat Valenciana, el manteniment de la col·laboració 
amb entitats esportives i societats anònimes esportives fent patrocinis publicitaris i 
executant l’anualitat del contracte publicitari de difusió de la marca turística Comunitat 
Valenciana en avions d’una companyia de transport aeri de viatgers que té un contracte 
vigent fins a desembre de 2012. 

Pel que fa a l’objectiu “Donar suport a les destinacions turístiques millorant-ne capacitat 
de prestar serveis al turista”, s’han subscrit 129 convenis de compensació financera amb 
diferents municipis turístics per compensar les despeses de l’any 2009, i 19 convenis en 
matèria d’adaptació dels municipis turístics “Pla millor”. Hom ha desenvolupat, així 
mateix, diversos plans de dinamització i programes de millora d’infraestructures i de la 
senyalització turístiques a les platges de la Comunitat Valenciana. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

Seguidament descrivim els aspectes significatius de caràcter general que hem observat 
en la fiscalització: 

a) A 31 de desembre de 2011 el fons de maniobra de l’AVT ha ascendit a un import 
negatiu de 9.390.950 euros. Aquest saldo negatiu s’ha incrementat en un 16,7% 
respecte a l’exercici anterior. 

El patrimoni net de l’AVT al tancament de l’exercici de 2011 ha pujat a 
37.094.614 euros, dels quals 32.340.808 euros corresponen a fons propis. Els fons 
propis de l’AVT integren la xifra de resultats negatius d’exercicis anteriors, per un 
import negatiu de 17.938.249 euros, els resultats negatius de l’exercici per 
46.520.115 euros i les aportacions de la Generalitat per 94.252.125 euros. 

En la nota 2.3 de la memòria, anomenada “Aspectes crítics de la valoració i 
estimació de la incertesa”, dins les bases de presentació dels comptes anuals, 
l’AVT manifesta que el suport financer de la Generalitat es manté des que es va 
constituir mitjançant aportacions de subvencions corrents i de capital i la 
presentació d’avals per a garantir els deutes amb entitats financeres. Així mateix, 
indiquem, igual que en l’exercici anterior, que les pèrdues acumulades, per import 
de 17.938.249 euros, s’han d’eixugar constituint la Generalitat una aportació de 
capital. 

En conseqüència, el principi comptable d’empresa en funcionament es troba 
condicionat, com diu la memòria de l’Entitat, al suport financer suficient i 
continuat de la Generalitat. 

b) Tal com estableix la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, l’AVT ha 
inclòs en la nota 16 de la seua memòria la informació preceptiva sobre els 
ajornaments de pagament a proveïdors. A aquest efecte, segons la dita nota, el 
saldo pendent de pagament a proveïdors que acumula un ajornament superior al 
termini legal a 31 de desembre de 2011 que estableix la Llei 3/2004, és de 
26.154.492 euros. Respecte a l’exercici anterior, s’ha incrementat en un 198,2%. 
El termini mitjà ponderat excedit de pagaments assenyalat en la memòria ha estat 
de 138,7 dies. Aquesta informació ha estat verificada de conformitat. 

La nota 10.1 de la memòria informa de la comptabilització dels interessos de 
demora meritats al tancament de l’exercici, per import de 2.195.586 euros, que 
comprenen tant els reclamats expressament pels creditors com aquells generats pel 
que disposa la Llei 3/2004. Tot per tal d’atendre la recomanació de l’Informe de 
l’exercici 2010 d’aquesta Sindicatura. De l’import esmentat, 646.768 euros 
corresponen a interessos de demora meritats en l’exercici anterior que s’haurien 
d’haver comptabilitzat directament en el patrimoni net, tal com disposa la norma 
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de reconeixement i valoració 22a del Pla General de Comptabilitat Pública, en 
comptes de registrar-los amb càrrec al resultat de l’exercici. 

c) Mitjançant l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i 
Financera, es van fixar les línies generals d’un mecanisme extraordinari de 
finançament per a pagar als proveïdors de les comunitats autònomes, i s’acordà 
que la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics el posaria en marxa 
el 22 de març de 2012. La Introducció General a l’Informe de Fiscalització del 
Compte General de la Generalitat de 2011 proporciona  informació i comentaris 
addicionals sobre aquest mecanisme extraordinari. 

L’adhesió de la Comunitat Valenciana a aquest mecanisme es va aprovar per 
Acord del Consell el 30 de març de 2012, i s’ha formalitzat i materialitzat el juny 
de 2012. 

L’import corresponent a l’AVT inclòs en aquest mecanisme ha ascendit a 
23.500.524 euros. Mitjançant l’anàlisi d’una mostra representativa de les factures 
detallades en el pla, hem comprovat que estaven registrades en la comptabilitat de 
l’Entitat al tancament de l’exercici fiscalitzat. 

En el moment d’acabar el treball de camp no sabem el tractament comptable que 
l’AVT aplicarà per a fer constar la cancel·lació dels deutes amb els proveïdors, la 
consegüent operació d’endeutament i l’assumpció d’aquest deute, si escau, per la 
Generalitat. 

L’AVT no ha fet en la memòria dels comptes anuals de l’exercici de 2011 cap 
referència a la seua inclusió en l’esmentat mecanisme extraordinari de 
finançament. 
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5.2 Balanç 

El quadre següent mostra, expressat en euros, el balanç de l’AVT a 31 de desembre de 
2011 juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

ACTIU NO CORRENT 52.485.816 51.344.218 2,2% 

Immobilitzat intangible 2.413.908 1.754.844 37,6% 

Immobilitzat material 49.482.593 48.980.769 1,0% 

Terrenys i construccions 39.966.295 40.169.856 (0,5%) 

Instal·lacions tècniques i d’altre immobilitzat 5.289.318 8.283.187 (36,1%) 

Immobilitzat en curs i bestretes 2.117.614 0 100,0% 

Inversions per a ser cedides 2.109.366 527.726 299,7% 

Inversions immobiliàries 580.461 601.279 (3,5%) 

Inversions financeres a llarg termini 8.854 7.326 20,9% 

ACTIU CORRENT 72.230.728 44.704.606 61,6% 

Deutors comercials d’altres comptes per cobrar 71.594.117 40.971.887 74,7% 

Inversions financeres a curt termini 185 604 (69,4%) 

Periodificacions a curt termini 782 17.348 (95,5%) 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 635.644 3.714.767 (82,9%) 

Total actiu 124.716.544 96.048.824 29,8% 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

PATRIMONI NET 37.094.614 35.953.016 3,2% 

Fons propis 32.340.808 34.037.628 (5,0%) 

Subvencions, donacions i llegats 4.753.806 1.915.388 148,2% 

PASSIU NO CORRENT 6.000.252 7.347.169 (18,3%) 

Provisions a llarg termini 3.421.825 1.368.040 150,1% 

Deutes a llarg termini 2.578.427 5.979.129 (56,9%) 

PASSIU CORRENT 81.621.678 52.748.639 54,7% 

Deutes a curt termini 14.400.521 8.589.282 67,7% 

Creditors comercials i comptes per pagar 67.221.157 44.159.357 52,2% 

Total patrimoni net i passiu 124.716.544 96.048.824 29,8% 

Quadre 1 

Com s’observa en el quadre anterior, la xifra del balanç a 31 de desembre de 2011 s’ha 
incrementat en un 29,8% respecte a l’exercici anterior. Ha estat significatiu l’augment, 
del 74,7%, en el saldo de “Deutors comercials  i d’altres comptes per cobrar”, que ha 
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passat de 40.971.887 euros a 71.594.117 euros, i que en la pràctica totalitat, segons la 
memòria de l’AVT, correspon a saldos deutors de la Generalitat. Per la seua banda, en 
el passiu corrent, els saldos creditors a curt termini, que pugen a 81.621.678 euros, han 
augmentat en un 54,7% respecte a l’exercici anterior. 

5.3 Compte de pèrdues i guanys 

El quadre següent mostra, expressat en euros, el compte de pèrdues i guanys de l’AVT 
de l’exercici de 2011 comparat amb la de l’exercici anterior. 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2011 2010 Variació 

Import net de la xifra de negocis 38.124 25.911 47,1% 

Aprovisionaments (880.659) (1.396.658) (36,9%) 

D’altres ingressos d’explotació 450.404 846.137 (46,8%) 

Despeses de personal (8.489.909) (8.930.673) (4,9%) 

D’altres despeses d’explotació (28.279.437) (38.636.098) (26,8%) 

Amortització de l’immobilitzat (6.540.778) (5.951.430) 9,9% 

Imput. subv. immob. no financer i d’altres 25.000 25.000 0,0% 

Deterioració i rtdo. alien. de l’immobilitzat (303.904) (379.421) (19,9%) 

Resultat d’explotació (43.981.159) (54.397.232) 19,1% 

Ingressos financers 17.359 18.494 6,1% 

Despeses financeres (2.553.147) (333.891) 664,7% 

Diferències de canvi (3.168) (1.705) 85,8% 

Resultat financer (2.538.956) (317.102) (700,7%) 

Resultat abans d’imposts (46.520.115) (54.714.334) 15,0% 

Resultat exercici operacions continuades (46.520.115) (54.714.334) 15,0% 

Resultat de l’exercici (46.520.115) (54.714.334) 15,0% 

Quadre 2 

Les pèrdues de l’exercici pugen a 46.520.115 euros, cosa que representa una 
disminució, per segon any consecutiu, d’un 15% respecte a l’exercici anterior. El 
resultat d’explotació és d’unes pèrdues de 43.981.159 euros. Les despeses registrades en 
“D’altres despeses d’explotació”, 28.279.437 euros, representen el 63,6% de les 
despeses d’explotació de l’exercici, per un import de 44.494.687 euros. 
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5.3.1 Aprovisionaments 

El quadre següent mostra, expressat en euros, el detall d’aquest epígraf comparat amb 
l’exercici anterior. 

Aprovisionaments 2011 2010 Variació 

Consum matèries primeres i consumibles 752.600 952.486 (21,0%) 

Treballs realitzats per altres empreses 128.059 444.172 (71,2%) 

Total 880.659 1.396.658 (36,9%) 

Quadre 3 

En la revisió efectuada sobre el saldo d’aquest epígraf no hem observat aspectes 
significatius d’importància, fora de l’incompliment del termini legal de pagament que 
preveu la Llei 3/2004. 

5.3.2 D’altres despeses d’explotació 

El quadre següent mostra, expressat en euros, el detall d’aquest epígraf comparat amb 
l’exercici anterior: 

Concepte 2011 2010 Variació 

Serveis exteriors 15.207.654 20.078.768 (24,3%) 

D’altres despeses de gestió corrent 12.973.932 18.497.400 (29,9%) 

Tributs 97.851 59.930 63,3% 

Total 28.279.437 38.636.098 (26,8%) 

Quadre 4 

Destaquem el fet que hi ha hagut un reducció important de les despeses registrades en 
aquest epígraf en un 26,8%  respecte a l’exercici anterior, així com la reducció del 
38,7% l’any anterior. 
  



Agència Valenciana del Turisme. Exercici de 2011 

 - 161 - 

Serveis exteriors 

El quadre següent mostra, en euros, el desglossament del compte “Serveis exteriors” en 
comparació amb l’exercici anterior: 

Quadre 5 

El quadre següent mostra, en euros, el desglossament del saldo del compte “Publicitat, 
propaganda i relacions públiques” en comparació amb l’exercici anterior: 

Concepte 2011 2010 Variació 

Publicitat i propaganda 5.128.752 8.391.339 (38,9%) 

Serveis promocions i fires 1.573.681 2.710.914 (42,0%) 

Relacions públiques i d’altres 253.516 272.966 (7,1%) 

Atencions protocol·làries 3.062 11.148 (72,5%) 

Total 6.959.011 11.386.367 (38,9%) 

Quadre 6 

A continuació comentem els aspectes més destacables que ha revelat la revisió 
efectuada sobre una mostra representativa de 35,5% d’aquestes despeses. 

Amb càrrec a “Publicitat i propaganda”, l’AVT ha registrat les despeses corresponents a 
l’anualitat de l’exercici de 2011, per 500.000 euros més IVA, derivats del contracte 
subscrit el 7 de desembre de 2010 amb una companyia aèria de transport internacional 
de viatgers, amb una vigència de dos anys i per un import total d’1.500.000 euros. 

Respecte al control i seguiment del contracte anterior, en l’expedient no consta que 
l’AVT haja dut a terme les actuacions de control necessàries per a comprovar que el 
contracte s’ha executat adequadament conformement a la proposta que va presentar el 
contractista (nombre d’aeronaus retolades, vols i rutes ofertes). 

Concepte 2011 2010 Variació 

Publicitat, propaganda y relacions públiques 6.959.011 11.386.367 (38,9%) 

Serveis professionals independents 2.344.776 2.525.424 (7,2%) 

Reparació i conservació 2.319.306 2.141.460 8,3% 

Arrendaments i cànons 1.833.249 1.302.967 40,7% 

D’altres serveis 1.017.422 1.959.079 (48,1%) 

Subministraments 626.898 645.661 (2,9%) 

Transports 66.245 71.001 (6,7%) 

Primes d’assegurances 40.718 46.805 (13,0%) 

Serveis bancaris i similars 29 4 625,0% 

Total 15.207.654 20.078.768 (24,3%) 
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A més del contracte anterior, amb càrrec a aquest compte, hom hi ha imputat les 
despeses derivades de les campanyes de publicitat contractades en l’exercici, mitjançant 
els expedients 33/2010 i 6/2011, per imports de 2.127.443 euros i 1.901.445 euros, 
respectivament, que analitzem en l’apartat 6.5. 

Pel que fa a la resta de despeses analitzades de naturalesa publicitària, no hi hem 
observat aspectes d’importància ressenyables, fora de l’excés en el termini de pagament 
respecte al termini que preveu la Llei 3/2004. 

En la revisió efectuada sobre una mostra representativa de les despeses registrades en el 
compte “Serveis professionals independents”, hem observat, en determinats casos, que 
no s’ha inclòs la data de la conformitat de la despesa en la factura i que, en tots els 
casos, s’ha incomplit el termini de pagament màxim que estableix Llei 3/2004. 

Amb càrrec al compte “Reparació i conservació, l’AVT registra, principalment, 
despeses d’aquesta naturalesa, com ara conservació d’equips, neteja de la seu central i 
dels diferents centres dependents de l’AVT, reparació d’elements d’immobilitzat i 
reparació de construccions del turisme litoral. La major part de les despeses de 
construccions del turisme litoral s’efectua per mitjà  dels ajuntaments de la Comunitat 
Valenciana, mitjançant encàrrecs de gestió de l’AVT per a mantenir les infraestructures 
de les seues respectives àrees d’influència. Aquests encàrrecs l’AVT els ha registrats de 
manera inadequada en la relació de contractes menors que ha elaborat. 

La revisió efectuada de les despeses registrades en el compte “Arrendaments i cànons” 
ha resultat de conformitat, excepte per l’incompliment del termini legal de pagament 
que estableix la Llei 3/2004. 

D’altres despeses de gestió corrent 

Les despeses que l’AVT ha comptabilitzat amb càrrec a aquesta agrupació comptable 
pugen a 12.973.932 euros, xifra que representa una disminució del 29,9% respecte a 
l’exercici anterior, tal com mostra el quadre següent, elaborat en euros: 

Quadre 7 
  

 2011 2010 Variació 

Subvencions corrents  5.973.980 8.904.254 (32,9%) 

Subvencions de capital  6.999.952 9.593.146 (27,0%) 

Total 12.973.932 18.497.400 (29,9%) 
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El quadre següent mostra, expressat en euros, el detall per beneficiaris i naturalesa de 
les subvencions que l’AVT ha concedit en l’exercici de 2011: 

Beneficiaris Corrents Capital Total 2011 

Ajuntaments 1.448.283 3.750.599 5.198.882 40,1% 

Associacions i fundacions 3.249.105 121.388 3.370.493 26,0% 

Empreses privades 916.459 3.127.965 4.044.424 31,2% 

Beques 224.667 0 224.667 1,7% 

Ens públics 135.466 0 135.466 1,0% 

Total 5.973.980 6.999.952 12.973.932 100,0% 

Quadre 8 

a) Ajuntaments 

Les subvencions corrents a ajuntaments inclouen 1.269.870 euros en concepte d’ajudes 
per “Compensació financera a municipis turístics de l’exercici 2009”. Aquestes ajudes 
són previstes per la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, 
desplegada pel Decret 71/2000, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’aprova 
el Reglament regulador dels convenis que s’han de subscriure amb la Generalitat. 

Aquestes ajudes, si bé es van convocar mitjançant la Resolució de 23 de desembre de 
2009, de la presidenta de l’AVT, hom no acordà de concedir-les individualment fins al 
14 d’octubre de 2011, mitjançant la Resolució de la presidenta de l’AVT, en la qual es 
fixaven les quanties concedides a cada municipi turístic sol·licitant. Referent a això, la 
nota 2.2 de la memòria, relativa a principis comptables, indica que l’AVT no ha pogut 
aplicar el principi de la meritació en les despeses registrades en 2011 per 
compensacions financeres a ajuntaments corresponents a actuacions de 2009. 

En relació amb això, a parer d’aquesta Sindicatura, l’AVT comptabilitza adequadament 
les subvencions concedides conforme al principi de la meritació, una vegada que hom 
n’acorda la concessió. Això sense perjudici que s’adopten les mesures oportunes a fi 
que la compensació financera als ajuntaments es puga acordar o acostar a l’exercici 
pressupostari a què es refereixen. 

No hem observat aspectes significatius destacables en la revisió d’una mostra 
representativa del 35,6% de l’import de les transferències corrents a ajuntaments. 

Les subvencions de capital concedides a ajuntaments, per import de 3.750.599 euros, 
inclouen les concedides mitjançant la convocatòria de 31 de gener de 2011 de la 
presidenta de l’AVT i també les concedides mitjançant convenis de col·laboració per al 
desplegament del Pla de Competitivitat Turística i les subvencions en execució del Pla 
Especial de Suport, destinades a impulsar els sectors productius, l’ocupació i la inversió 
productiva en municipis. 
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Addicionalment, aquestes subvencions inclouen 1.334.475 euros en execució del 
conveni subscrit amb la Diputació de Castelló i l’Ajuntament de Benassal el 31 de març 
de 2009 per a construir un centre termal en aquesta població. Les deficiències de 
l’esmentat conveni es varen revelar en l’informe de fiscalització de l’exercici de 2010. 

Aquest conveni preveia la col·laboració econòmica que s’havia concretar a partir de 
2011 seria la que estableix la Llei de Pressuposts de la Generalitat, que s’havia de 
formalitzar mitjançant el corresponent instrument de col·laboració. A aquest efecte, el 
pressupost de l’AVT per a 2011 inclou una subvenció nominativa per import 
d’1.350.000 euros dins la fitxa pressupostària relativa al detall de transferències i 
subvencions. Aquesta subvenció es va formalitzar mitjançant la subscripció d’un nou 
conveni de col·laboració el 5 de setembre de 2011. 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre la documentació justificativa inclosa en 
l’expedient anterior, aquesta Sindicatura de Comptes ha observat incompliments de 
l’LCSP en el procediment de contractació que ha seguit la Diputació de Castelló, 
relatius a la falta de capacitat de l’adjudicatari, als límits de la subcontractació, a 
l’adjudicació d’obres pel concessionari, a la inadequada redacció dels plecs en relació 
amb els promotors de la societat concessionària i al fet que no s’ha constituït el comitè 
d’experts. Aquests aspectes, després de la prèvia ampliació d’informació aportada per la 
Diputació Provincial de Castelló a requeriment d’aquesta Sindicatura, s’han comunicat 
a l’esmentada entitat local en compliment de l’Acord del Consell d’aquesta Institució de 
control extern, de data 3 d’octubre de 2012. 

Pel que fa a la necessitat de l’obra i, per tant, de la subvenció que havia de concedir 
l’AVT, hi havia dubtes raonables sobre el projecte d’explotació quant al possible 
sobredimensionament de les instal·lacions. De més a més, l’AVT no va prestar la 
deguda atenció a la informació que el servei d’infraestructures turístiques dependent 
d’aquesta tocant a l’increment substancial dels preus unitaris del projecte. 

Aquests incompliments i aspectes substancials que calia haver considerat abans de 
concedir la subvenció, l’AVT no els advertí, en virtut del principi d’eficiència en 
l’assignació i utilització dels recursos públics que preveu l’article 8.3.c de la Llei 
38/2003, General de Subvencions, i en l’exercici de les seues funcions, com a ens 
concedent, de comprovació de la regularitat de les operacions finançades amb la 
subvenció, previstes en l’article 32  de l’esmentada llei. 

Les anualitats dels exercicis 2010 i 2011 en execució del conveni anterior, per un import 
conjunt de 2.541.243 euros, estan pendents de pagament en el moment de fer el treball 
de camp (maig de 2012). 

b) Associacions i fundacions 

Les subvencions corrents que l’AVT ha concedit en l’exercici de 2011 agrupades en 
“Associacions i fundacions” pugen a 3.249.105 euros. Per revisar aquest tipus de 
subvencions hem seleccionat una mostra representativa de les previstes nominativament 
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en els Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2011. Vegem-les en el quadre 
següent. 

Expedient Conveni Euros 

105/11 
Associació Empresarial d’Hostaleria de Benidorm i de la Costa Blanca 
(HOSBEC). Realització d’una campanya de promoció i publicitat  

567.157 

136/11 
Federació Hotelera de la CV. Realització d’una campanya de promoció i 
publicitat en el mercat nacional i internacional durant 2011 

385.000 

226/11 
Fundació Costa Azahar Festivals CV. Celebració de festivals de 
Benicàssim i Borriana 

250.000 

183/11 
Fundació de la CV Llevant UE. Difusió de la marca turística Comunitat 
Valenciana per mitjà de competicions esportives durant 2011 

157.500 

118/11 
Fundació Turisme València Convention Bureau. Finançament del Pla 
d’Actuacions 2011 

150.000 

098/11 
Fundació Convention Bureau d’Interior de la Província de València. 
Finançament del Pla d’Actuacions 2011 del Convention Bureau 
d’Interior de la Província de València 

30.000 

Total 1.539.657 

Quadre 9 

Aquestes subvencions es preveuen en l’annex al pressupost de l’AVT, dins les línies 
“SE000034 Patrocinis públics i suport a entitats per a la promoció de destinacions 
turístiques” i “SE000972 Suport al turisme de congressos d’interior”. 

Totes han estat concedides de manera directa, ja que els pressuposts de la Generalitat les 
preveuen nominativament, i han estat formalitzades mitjançant convenis de 
col·laboració, que s’han tramès al Registre de Convenis, conformement al que disposa 
el Decret 20/1993, de 8 de febrer. 

Aquests convenis contenen una clàusula de compatibilitat amb la normativa europea 
sobre ajudes públiques i, a aquest efecte, l’AVT ha tramès a la Direcció General 
d’Economia de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació un informe justificatiu 
de la no-subjecció al que disposa l’article 107.1 del Tractat del Funcionament de la 
Unió Europea. 

La subvenció nominativa 105/11 apareix relacionada en l’annex al pressupost de l’AVT 
amb un import de 550.000 euros, tot i que després l’AVT va acordar modificar els seus 
pressuposts per tal d’augmentar l’import de la subvenció fins a 700.000 euros. No 
obstant això, atès que HOSBEC només ha presentat justificants per 567.157 euros, la 
despesa finalment registrada ha pujat a aquest últim import. 

Així mateix, la subvenció nominativa 136/11, prevista en l’annex pressupostari per 
import de 250.000 euros, posteriorment l’AVT acordà de modificar els seus pressuposts 
per tal d’augmentar l’import concedit en 135.000 euros, i apujar la subvenció finalment 
concedida i comptabilitzada a favor de la Federació Hotelera CV a 385.000 euros. 
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Per la seua banda, el conveni 226/11 preveu, a més de l’import que mostra el quadre 
anterior per subvencions corrents nominatives, un import de 60.000 euros en concepte 
de subvenció de capital que no ha estat objecte de publicitat. 

Pel que fa als increments acordats en els imports aprovats en els Pressuposts de la 
Generalitat, l’AVT hauria de tenir en compte que el procediments ordinari de concessió 
de subvencions es fa mitjançant concurrència competitiva —la concessió directa és un 
procediment especial tan sols aplicable en els supòsits que preveu l’article 22.2 de 
l’LGS, com ara la previsió nominativa en els Pressuposts de la Generalitat per una 
quantia determinada. Referent a això, l’article 18.3.a de l’LGS només exonera de 
l’obligació de publicitat aquelles subvencions públiques que tinguen assignació 
nominativa en els pressuposts de la Generalitat. A parer d’aquesta Sindicatura, aqueixa 
excepció no es pot estendre a ulteriors augments acordats per l’AVT als quals caldria 
haver donat publicitat segons el que disposa l’article 18.1 de l’esmentada llei. 

Com a resultat de la revisió de la documentació justificativa de les mencionades 
subvencions, s’han posat de manifest els aspectes següents: 

- En la revisió dels expedients 105/11, 136/11, 118/11 i 98/11 hem observat que 
l’acreditació d’haver promogut la concurrència en les contractacions a què es 
refereix l’article 31.3 de l’LGS es limita a la presentació d’una declaració pel 
beneficiari, tal com preveuen els respectius convenis. A aquest efecte l’AVT 
hauria d’exigir l’acreditació necessària per a comprovar que les contractacions 
efectuades pels beneficiaris s’han realitzat amb criteris d’eficiència i economia. 
En fase d’al·legacions, l’AVT manifesta la seua voluntat d’incorporar 
l’acreditació de la concurrència a les futures bases reguladores dels convenis. 

- En els convenis 105/11, 136/11 i 98/11 no s’hi estableix el termini de presentació 
de la documentació justificativa de la despesa, i, per tant, caldria revisar-los. 

- Cap dels expedients analitzats no conté l’acreditació preceptiva del pagament de 
les despeses justificades; així, doncs, no hem pogut comprovar si aquestes 
despeses han estat satisfetes efectivament abans del període de justificació, tal 
com exigeix l’article 31.2 de l’LGS per a considerar-les com a despeses 
subvencionables. 

- L’expedient 105/11 conté dos justificants per un import conjunt de 59.973 euros 
que no compleixen els requisits que preveu l’article 31.1 de l’LGS per a 
considerar-los com a despeses subvencionables. 

- Els expedients 136/11 i 226/11 contenen justificants per un import de 374.782 
euros i 275.440 euros, respectivament, que no compleixen els requisits que 
estableix l’article 6 del Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual es 
regulen les obligacions de facturació, referits a la descripció de les operacions 
realitzades i a la identificació del destinatari d’aquestes; per tant, incompleixen 
d’aquesta manera el que disposa l’article 30.3 de l’LGS. 
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- La documentació justificativa de la subvenció 183/11 no inclou una memòria 
valorada de les actuacions promocionals que preveu el conveni de què deriva. 
Això sense perjudici de l’adequada qualificació jurídica d’aquesta subvenció, com 
indiquem més endavant. 

- La documentació justificativa del conveni 98/11 consisteix en dues factures que 
no detallen les operacions realitzades prou per a comprovar que s’ha complit 
adequadament el que disposa l’article 31.1 de l’LGS i poder-les considerar 
despeses subvencionables. 

Tenint en compte les incidències assenyalades anteriorment, l’AVT hauria d’iniciar els 
tràmits oportuns per a comprovar que els esmentats expedients s’han justificat 
adequadament i que les activitats subvencionades s’han realitzat completament, tal com 
disposa l’article 32.1 de l’LGS per a consegüentment esmenar-los. 

c) Empreses privades 

Les subvencions corrents que l’AVT ha concedit en l’exercici de 2011 agrupades en 
“Empreses privades” pugen a 916.459 euros. Per a revisar aquest tipus de subvencions, 
hem seleccionat una mostra representativa de les que preveuen els Pressuposts de la 
Generalitat per a l’exercici de 2011 que detallem a continuació: 

Expedient Conveni Euros 

170/11 
BOX 55. Promoció i difusió de la marca turística Comunitat 
Valenciana per mitjà de competicions esportives celebrades en 
2011 

262.500 

182/11 
Fundació Vila-real. Foment i promoció de la CV i la seua marca 
turística en les competicions esportives en 2011 

210.000 

109/11 
MAFUSMA. Promoció i difusió de la marca turística Comunitat 
Valenciana i la promoció de la destinació per mitjà de les activitats 
esportives en 2011 

205.053 

Total 677.553 

Quadre 10 

Aquestes subvencions estan previstes en l’annex al pressupost de l’AVT, dins la línia 
“SE000942 Patrocinis esportius CV”. Totes ha estat concedides de manera directa 
perquè són previstes nominativament en els Pressuposts de la Generalitat i s’han 
formalitzat mitjançant convenis de col·laboració, que han estat remesos al Registre de 
Convenis, conformement al que disposa el Decret 20/1993, de 8 de febrer. 

Aquests convenis inclouen una clàusula de comptabilitat amb la normativa europea 
sobre ajudes públiques i, a aquest efecte, l’AVT ha remès a la Direcció General 
d’Economia de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació un informe que justifica 
que no es troben subjectes al que disposa l’article 107.1 del Tractat de Funcionament de 
la Unió Europea. 
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Els convenis que mostra el quadre anterior i el conveni 183/11 comentat més amunt han 
estat subscrits amb entitats esportives valencianes per tal de promocionar i difondre la 
marca Comunitat Valenciana en el desenvolupament normal de la seua activitat. 
Respecte a la consideració jurídica d’aquests patrocinis com a subvencions en comptes 
de contractes privats per part de l’AVT, remarquem els aspectes següents: 

- L’objecte dels convenis és la promoció i difusió de la Comunitat Valenciana per 
mitjà de les actuacions esportives que normalment realitzen les entitats 
patrocinades. Per tant, la seua finalitat no és el foment d’una activitat d’utilitat 
pública o interès social, sinó l’obtenció de publicitat per part d’una entitat de 
rellevància esportiva a la Comunitat Valenciana. 

- El patrocinat es compromet a realitzar actuacions publicitàries a canvi de les quals 
obté un import o contraprestació, de manera que no es tracta de lliuraments 
monetaris sense contraprestació. 

Hem comprova que l’empresa pública Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat 
Valenciana (SPTCV) té subscrits contractes de patrocini amb les entitats esportives 
beneficiàries dels convenis 183/11, 170/11 i 182/11 per a dur a terme actuacions 
promocionals de la Comunitat Valenciana anàlogues, i en algun cas coincidents 
parcialment (182/11), amb les previstes en els convenis subscrits amb l’AVT. En 
conseqüència, entenem que els patrocinis anteriors no compleixen els requisits que 
l’article 2 de l’LGS preveu per a considerar-los com a subvenció, sinó que preveuen 
prestacions pròpies del contracte patrocini publicitari, raó per la qual caldria haver 
formalitzat aquests patrocinis mitjançant un document contractual ajustat als principis 
del contracte onerós i haver-los sotmès al que disposa l’article 20 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. Així, els pressuposts de l’AVT no són la cobertura 
jurídicas adequada de les contractacions directes que en matèria de patrocini 
decidesquen efectuar-se cada exercici. D’altra part, i sense perjudici del que hem dit, 
seguidament detallem les incidències que hem observat en la revisió de la documentació 
justificativa dels respectius expedients: 

- Quant a l’acreditació d’haver promogut la concurrència i d’haver efectuat el 
pagament dels justificants presentats, reiterem el que ja hem dit respecte a les 
subvencions nominatives a “Associacions i fundacions”. 

- L’AVT ha de demanar als beneficiaris la informació relativa a l’obtenció d’altres 
ingressos o recursos per a finançar les activitats subvencionades, com estableixen 
els articles 14.1.d i 30.4 de l’LGS. 

- L’expedient 170/11 conté justificacions per import de 85.800 euros que no 
compleixen els requisits establits en l’article 6 del Reial Decret 1496/2003, 
referits a la descripció de les operacions realitzades; s’ha incomplit, doncs, el que 
disposa l’article 30.3  
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- L’expedient 182/11 conté justificants per import de 54.550 euros, la relació 
indubtable dels quals amb l’activitat subvencionada hauria de quedar acreditada 
en l’expedient, d’acord amb el que preveu l’article 31.1 de l’LGS. 

- La documentació justificativa de l’expedient 109/11 no inclou una memòria 
valorada de les actuacions promocionals que preveu el conveni de què pren 
origen. 

En conseqüència, reiterem el que ja hem dit respecte a les actuacions de comprovació de 
l’AVT i consegüent esmena de les incidències observades. 

D’altra part, les subvencions de capital a “Empreses privades” han ascendit a 3.127.965 
euros. Aquestes subvencions han estat convocades mitjançant la Resolució de 2 de 
febrer de 2011. No hem observat incidències significatives en la revisió efectuada sobre 
una mostra representativa. 

d) Ens públics 

Les subvencions corrents concedides per l’AVT en l’exercici de 2011 agrupades en 
“Ens públics” han ascendit a 135.466 euros. En la revisió efectuada hem comprovat que 
s’ha incomplit el principi de publicitat previst en l’article 18 de l’LGS. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’AVT, com a empresa pública 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), amb la consideració d’administració pública, en els termes que 
preveu l’article 3.2 d’aquesta llei. 

En conseqüència, l’AVT és subjecta al que disposa l’LCSP per a les administracions 
públiques, tant en matèria de preparació, selecció i adjudicació dels contractes com en el 
que hi ha regulat sobre els efectes, el compliment i l’extinció dels contractes 
administratius. 

6.2 Perfil de contractant 

L’AVT no disposa de seu electrònica (lloc web institucional) diferenciada de la seu de 
la Conselleria de Turisme. El seu perfil de contractant està plenament integrat en la 
Plataforma de la Generalitat. En conseqüència, s’ha complit el que disposa l’article 3 de 
l’Ordre de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 2008, 
per la qual s’aprova la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 

En la revisió efectuada de la mostra d’expedients de contractació recopilada en l’apartat 
següent 6.3 hem observat que els contractes revisats han estat degudament inclosos en 
el perfil de contractant de l’AVT excepte per la formalització dels contractes 32/10 i 
33/10, que analitzem en l’apartat 6.5. Així mateix, hem comprovat que tots els 
documents estan signats electrònicament i contenen un dispositiu que permet d’acreditar 
fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació publicada. 

6.3 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació facilitada per l’AVT i contrastada amb l’obtinguda del 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, s’ha elaborat, en euros, el quadre 
següent, amb indicació del nombre i l’import dels contractes adjudicats en l’exercici, 
detallats per tipus i procediment d’adjudicació: 
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Tipus de 
contracte 

Procediment 
d’adjudicació 

Import d’adjudicació 

(IVA exclòs) 
Nombre 

Obres 
Obert 1.145.730 100,0% 2 100,0% 

Subtotal 1.145.730 100,0% 2 100,0% 

Subministraments 

Obert 1.143.336 63,3% 5 62,5% 

Negociat 103.956 5,7% 2 25,0% 

D’altres 560.141 31,0% 1 12,5% 

Subtotal 1.807.433 100,0% 8 100,0% 

Serveis 

Obert 5.841.017 71,1% 11 84,6% 

Negociat 2.379.564 28,9% 2 15,4% 

Subtotal 8.220.581 100,0% 13 100,0% 

Total 11.173.744   23   

Quadre 11 

6.4 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar si la contractació efectuada per l’AVT en l’exercici de 2011 s’ha 
tramitat adequadament, hem seleccionat la mostra detallada en el quadre següent, 
elaborat en euros, que representa un 60,04% del import total adjudicat en l’exercici 
corresponent a despeses d’explotació. 

Núm. 
Procediment 
d’adjudicació 

Objecte 
Import de 

l’adjudicació 

33/10 Obert 
Campanya de comunicació global sobre l’oferta 
turística de la Comunitat Valenciana 2011-2012 

4.220.246 

06/11 
Negociat sense 

publicitat 

Campanya internacional d’accions conjuntes de 
màrqueting de les destinacions i productes turístics de 
la CV 

2.330.508 

32/10 Obert 
Disseny, muntatge i desmuntatge d’un estand firal per 
a presentar l’oferta de turisme rural de la CV en TCV 
2011 

   120.527 

04/11 
Lot 3 

Obert 
Servei de logística en els centres dependents de l’AVT 
durant el període 2011-2013 (internacional) 

     73.976 

Total 6.745.257 

Quadre 12 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar que la tramitació dels contractes 
s’ajusta a la normativa aplicable en les diferents fases de preparació, selecció del 



Agència Valenciana del Turisme. Exercici de 2011 

 - 172 - 

contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte, i també els 
documents justificatius i que la comptabilització de la despesa és adequada. 

Hem posat especial èmfasi en l’anàlisi dels criteris d’adjudicació i la seua baremació i 
valoració en els diversos procediments d’adjudicació que així ho requeresquen. 

Els contractes revisats s’han tramitat i executat en els seus aspectes significatius d’acord 
amb l’LCSP, excepte per l’incompliment significatiu que hem assenyalat en l’apartat 
3.2 de l’Informe, el qual detallem en l’apartat següent juntament amb les observacions 
sobre determinats aspectes que, si bé no són significatius, cal que els responsables de 
l’Entitat tinguen en compte. 

6.5 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Com a resultat de la revisió efectuada dels expedients de contractació seleccionats, 
seguidament detallem els aspectes següents: 

Expedient 33/10 

Aquest contracte fou adjudicat l’1 d’abril de 2011 mitjançant procediment obert per 
import de 4.220.246 euros; el preu de licitació fou de 5.084.746 euros, amb una baixa 
del 17%. 

Respecte als criteris de valoració d’ofertes, en els plecs s’assigna una ponderació 
conjunta del 60% als criteris amb una valoració obtinguda mitjançant xifres o 
percentatges que s’han aconseguit per mitjà de la mera aplicació de fórmules (40% 
oferta econòmica i 20% pla de mitjans). No obstant això, la fórmula de valoració de 
l’oferta econòmica no garanteix, llevat de casos molt extrems, que s’atribuïsca, als 
criteris avaluables mitjançant fórmules, una major valoració que als dependents d’un 
judici de valor. 

D’aquesta manera, l’AVT s’hauria d’haver atingut al que disposa l’article 134.2 de 
l’LCSP pel que fa a l’obligació de constituir un comitè d’experts per a valorar les 
ofertes presentades. 

Quant a l’execució del contracte, no hem pogut verificar l’adequació de l’import 
facturat en 2011 amb les actuacions promocionals finalment realitzades, tenint en 
compte que els plecs de condicions tècniques no en recopilen una valoració detallada i 
aquestes han estat modificades durant l’exercici. 

Expedient 06/11 

Aquest contracte fou adjudicat mitjançant un procediment negociat sense publicitat, a 
l’empara de l’article 154.d de l’LCSP, tenint en compte que pren origen en el conveni 
de col·laboració subscrit prèviament entre l’AVT i l’Institut de Turisme d’Espanya 
(Turespaña). 
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Per tant, en virtut del conveni anterior, l’AVT adjudicà la contractació de la campanya 
de publicitat internacional a l’empresa adjudicatària del pla marc licitat en el seu 
moment per Turespaña mitjançant procediment obert. El contracte es formalitzà el 18 de 
juliol de 2011 per un import de 2.330.508 euros més IVA. 

L’import finalment executat, tal com consta en la liquidació del contracte, ha ascendit a 
1.611.394 euros, cosa que representa aproximadament un 70% del preu del contracte. 
Referent a això, en l’acta de recepció del servei es fa constar que l’empresa ha complit 
amb els termes del contracte, però no s’hi especifiquen les actuacions promocionals 
realitzades ni aquelles compromeses i no executades, amb indicació de les causes que 
en varen impedir la realització. 

En conseqüència, per a una adequada gestió contractual i garantia jurídica, l’AVT 
hauria d’haver formalitzat la modificació contractual anterior tal com estableix l’article 
202 de l’LCSP. 

Expedients 32/10 i 4/11 

No hem observat en la revisió d’aquests expedients incidències de caràcter significatiu, 
a excepció del termini de pagament de les factures que supera el que preveu la Llei 
3/2004. 
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7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte a les quals cal que els 
responsables de l’Entitat adopten mesures correctores per a evitar que es tornen a 
produir en exercicis futurs. 

De més a més, fem les recomanacions següents, destacant prèviament les d’informes 
d’anys anteriors que han estat ateses per l’Entitat. 

En el moment d’elaborar aquest treball, l’AVT no ha tramès a aquesta Sindicatura 
l’informe de les mesures que ja ha adoptat o que pensa adoptar per a esmenar les 
incidències posades de manifest en l’Informe de fiscalització de l’exercici de 2010, en 
resposta a l’ofici del síndic major de 29 de maig de 2012. 

a) Durant l’exercici s’han atès les recomanacions següents, proposades en informes 
anteriors: 

a.1) L’AVT ha considerat com a data de pagament aquella en què s’extingeix 
definitivament el deute, d’acord amb principis i normes comptables 
generalment acceptats. 

a.2) L’AVT ha comptabilitzat els interessos de demora en tots els casos. 

b) Considerem oportú de mantenir les recomanacions següents, proposades en 
informes d’exercicis anteriors: 

b.1) Cal que l’AVT continue les gestions iniciades en exercicis anteriors per tal 
de clarificar els termes de les cessions d’elements d’immobilitzat que li han 
estat atorgades per a desenvolupar la seua activitat, a fi de valorar i registrar 
comptablement de manera adequada els elements cedits. A propòsit d’això, 
recordem que, mitjançant un escrit de data 3 de juny de 2011, l’AVT ha 
sol·licitat al subsecretari de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 
la valoració dels béns immobles cedits per comptabilitzar-los. 

b.2) Caldria que l’AVT exigís als beneficiaris de subvencions la documentació 
acreditativa de la concurrència promoguda en les contractacions efectuades 
en execució de la subvenció obtinguda (apartat 5.3.2). 

b.3) Pel que fa a la natura i concepte de les despeses subvencionades, 
recomanem a l’AVT que els convenis delimiten i definesquen amb precisió 
les despeses que s’han de subvencionar, de manera que tinguen una relació 
directa amb l’activitat subvencionada, i també la documentació requerida 
per a acreditar-les adequadament i suficient (apartat 5.3.2). 

b.4) Els convenis que formalitza l’AVT com a instruments de concessió de 
subvencions haurien de contenir, en tots els casos, les clàusules necessàries 
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per a l’adequat control de la subvenció i exigir l’acreditació del pagament de 
les despeses justificades, com indiquem en l’apartat 5.3.2. 

c) Les recomanacions següents concerneixen altres aspectes que ha revelat la 
fiscalització de l’exercici: 

c.1) Cal que l’AVT faça un seguiment adequat de l’execució del contracte 
publicitari que indiquem en l’apartat 5.3.2 per tal de verificar la realitat i 
adequació de les actuacions promocionals acordades. 

c.2) L’AVT ha d’exigir que es complesquen totes les actuacions especificades en 
els convenis, com s’indica en l’apartat 5.3.2. 

c.3) Els convenis han d’establir, en tots els casos, el termini de presentació de la 
documentació justificativa de la despesa (apartat 5.3.2). 

c.4) Cal formalitzar les modificacions dels contractes tal com ho estableix 
l’article 202 de l’LCSP (apartat 6.5). 

 




