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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 d’acord amb el que preveu el Programa 
Anual d’Actuació de 2012, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte de fer un 
seguiment en els comptes anuals de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 
(AVFGA) de l’exercici de 2011, de les incidències posades de manifest en l’Informe de 
fiscalització de l’exercici de 2010 i també revisar els procediments de gestió i registre 
de la tresoreria. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l’Agència relacionats amb les àrees analitzades. En 
els diferents apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles situacions que els òrgans 
responsables de l’Entitat haurien d’atendre i millorar. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’AVFGA els componen el balanç a 31 de desembre de 2011, el 
compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la 
memòria corresponents a l’exercici acabat en aquesta data i s’hi adjunten íntegrament, 
juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes la 
directora de l’AVFGA els va formular el 30 de març de 2012 i la Intervenció General de 
la Generalitat (IGG) els va retre a aquesta Sindicatura de Comptes el 29 de juny de 
2012, juntament amb l’informe d’auditoria. 

Aquest 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 d’auditoria 
contractada per aquesta. En aquest informe s’emet una opinió amb vuit reserves, de les 
quals quatre corresponen a limitacions a l’abast i les altres quatre, a incompliments de 
principis i criteris comptables. Les limitacions a l’abast es refereixen al saldo dels 
epígrafs “D’altres creditors” i “Inversions destinades a l’ús general”, i també a possibles 
contingències i manifestacions de la Direcció. Els incompliments de principis 
comptables són per comptabilització inadequada d’ingressos, omissió d’informació 
rellevant en la memòria i presentació inadequada del balanç. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a fer un seguiment, sobre els comptes anuals de l’exercici de 2011 de l’AVFGA, de 
l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió amb relació a les 
conclusions generals i recomanacions posades de manifest en l’Informe de fiscalització 
de l’exercici anterior i comprovar que la formalització i la presentació dels comptes 
anuals han estat adequades. 

Quant a la fiscalització dels procediments de gestió i registre de la tresoreria i dels 
sistemes d’informació que els suporten, si bé a l’abast inicial incloïa la seua revisió per 
la Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació de la Sindicatura, en la realització 
material d’aquestes tasques han sorgit dificultats per la reorganització de tots els 
sistemes d’informació de l’Administració de la Generalitat, inclosos els de la 
Conselleria d’Agricultura i de l’AVFGA. Aquesta circumstància, que suposa la 
centralització i coordinació dels sistemes informàtics de l’Entitat —prèviament 
dependent de la Conselleria d’Agricultura i de proveïdors externs— en la Direcció 
General de Tecnologies de la Informació, estava en ple procés d’implementació, cosa 
que ha aconsellat de posposar els treballs en aquesta àrea per al pròxim programa 
d’actuació i incloure en l’abast aquesta Direcció General. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 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 amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la 
Sindicatura incloses en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
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Aquests procediments han consistit a fer proves selectives, revisar el control intern i 
d’altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, considerant els objectius 
perseguits i l’abast assenyalat anteriorment. 

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 fet un seguiment dels incompliments 
significatius revelats en l’Informe de fiscalització de l’AVFGA de l’exercici de 2010. 

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

a) General-pressupostària 

- Llei 17/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Pressuposts 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 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 34/2010, de 12 de febrer, del Consell, de modificació de 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 a la Comunitat Valenciana i se n’estableix l’organització i 
funcionament. 

- Decret 118/2008, d’1 d’agost, del Consell, pel qual es modifiquen els 
decrets 123/2006 i 121/2007. 

c) Contractació 

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

- Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les lleis 30/2007, de 30 
d’octubre, 31/2007, de 30 d’octubre, i 29/1998, de 13 de juliol. 
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- 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 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la 
Llei 30/2007, 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 la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- 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. 

d) 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 a la Generalitat 
Valenciana. 

- 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, 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 juliol de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per la qual s’aprova la informació que han de rendir les empreses 
públiques. 

- Ordre de 9 de juliol de 2010, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per 
la qual es dicten normes per a elaborar el pressupost de la Generalitat per a 
l’exercici de 2011. 

- Instrucció de 21 de juny de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, sobre la informació que han de retre les entitats autònomes i les 
empreses de la Generalitat 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 i circumstàncies enumerats en els paràgrafs següents, que afecte de 
manera significativa l’adequació dels comptes anuals als principis comptables 
aplicables i l’adequada presentació d’aquests. 

a) Malgrat que els comptes anuals de l’exercici de 2011 han millorat respecte a les 
de l’exercici anterior quant a la seua presentació, subsisteixen les causes de les 
incongruències i diferències de conciliació que es posaren de manifest en 
l’informe de fiscalització de l’exercici anterior. L’inadequat procediment de 
comptabilització dels reintegraments de subvencions (apartat 5.3), sumat al fet 
que el sistema d’informació comptable que l’AVFGA utilitza no permet 
l’obtenció directa dels comptes anuals (apartat 5.1) i la insuficiència 
d’explicacions clares i precises en la memòria de les diferències de conciliació 
entre partides de distints estats comptables, entre altres factors, dificulten 
sensiblement l’obtenció d’uns comptes anuals fiables i transparents. 

b) El saldo de l’epígraf del balanç “I. Inversions destinades a l’ús general”, per 
import de 6.061.380 euros, s’hauria d’ajustar amb càrrec al resultat de l’exercici, 
en la mesura que les inversions comptabilitzades no complesquen els requisits 
necessaris per a considerar-les com a elements d’immobilitzat que s’han 
comptabilitzar en el balanç de l’Entitat, com indiquem en l’apartat 5.1. 

c) El saldo de l’epígraf “Deutors” ha pujat a 68.065.470 euros a 31 de desembre de 
2011, amb un increment d’un 522,6% respecte a l’exercici anterior. La nota 4.2 de 
la memòria, en l’apartat relatiu a “Notes explicatives”, informa del canvi de criteri 
que hi ha hagut en l’exercici, pel qual a partir de 2011 es comptabilitzen les 
transferències reconegudes en els pressuposts de la Generalitat, independentment 
del seu cobrament efectiu. D’aquesta manera l’AVFGA ha imputat al pressupost 
corrent les transferències reconegudes en el pressupost de la Generalitat de 2011 i 
ha registrat com a modificació del saldo inicial de l’“Estat d’ingressos de 
pressuposts tancats” les transferències reconegudes per la Generalitat en el 
pressupost de 2010, que l’AVFGA no havia comptabilitzat perquè no havien estat 
cobrades, com indiquem en l’apartat 5.3. 

Addicionalment, l’AVFGA ha imputat al pressupost de l’exercici de 2011, sense 
atendre els principis i normes de comptabilitat generalment acceptats, les 
transferències de la Generalitat que no foren comptabilitzades en els exercicis de 
2007 a 2009, per 12.475.598 euros, que han estat percebudes en l’exercici de 
2011, a més de subvencions de l’exercici de 2010, per 620.500 euros. Aquestes 
transferències s’haurien d’haver registrat en l’“Estat d’ingressos de pressuposts 
tancats”. En conseqüència, el saldo de drets reconeguts i el resultat pressupostari 
de l’exercici de 2011 es troben sobre valorats en 13.096.098 euros. 
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La incidència quantitativa i qualitativa d’aquest canvi de criteri en els estats 
comptables (balanç, compte del resultat econòmic patrimonial i estat d’exercicis 
tancats) la memòria l’hauria d’explicar a bastament, atès el principi d’uniformitat 
que estableix el PGCP. 

d) La gestió dels reintegraments per subvencions la titularitat de les quals correspon 
a la Unió Europea no ha pogut ser comprovada per les circumstàncies que 
indiquem en l’apartat 5.3 de l’Informe. La memòria de l’AVFGA no inclou la 
informació relativa a les operacions per administració recursos d’altres ens públics 
a fi de reflectir de manera transparent i detallada la composició del saldo inicial 
dels comptes 450 i 452, les altes de l’exercici, el seu origen i les gestions de 
cobrament efectuades, les baixes de l’exercici i la seua motivació (insolvències, 
prescripció, cobraments o d’altres causes) i el saldo final i la composició d’aquest. 

e) En relació amb això, no hem pogut comprovar la recaptació dels reintegraments 
en via executiva que té encomanada l’AEAT, de manera que no hem pogut 
verificar que l’AVFGA haja registrat les baixes de drets derivades de la recaptació 
que en via executiva haja efectuat l’AEAT en l’exercici de 2011 i anteriors, com 
indiquem en els apartats 5.3 i 5.8. 

f) L’estat de la memòria “Operacions no pressupostàries. Partides pendents 
d’aplicació. Ingressos” reflecteix un saldo a 31 de desembre de 2011 de 
12.011.569 euros. Aquest saldo inclou el del compte “579 Formalització”, per 
7.246.282 euros, l’origen, naturalesa i composició del qual l’AVFGA no ha 
explicat. A propòsit d’això, la memòria de l’Entitat només explica que aquest 
saldo està pendent de regularitzar (apartats 5.4 i 5.8). 

g) Com veurem en l’apartat 5.7, durant l’exercici de 2011, l’AVFGA ha registrat en 
l’“Estat de drets que s’han de cobrar de pressuposts tancats” anul·lacions de drets 
per import de 2.474.828 euros, sense que hom n’acredite en l’expedient l’origen i 
sense que aquestes anul·lacions les haja aprovades l’òrgan competent 

h) La raonabilitat de la informació comptable compresa en l’estat del romanent de 
tresoreria i en l’estat de tresoreria es troba condicionada a les incidències 
exposades en els diversos apartats de l’Informe. 

Enumerem tot seguit els aspectes d’interès que ha revelat la fiscalització: 

a) La comptabilització i presentació en el compte del resultat econòmic patrimonial 
de la variació de provisions per a insolvències de deutors no resulta adequada 
conformement a principis i criteris comptables generalment acceptats, com 
veurem en l’apartat 5.5. 

b) L’AVFGA ha registrar inadequadament els expedients per responsabilitat de 
l’AVFGA corresponents a les liquidacions dels comptes de l’organisme pagador 
dels exercicis de 2007, 2008 i 2009 per la gestió de les subvencions europees, com 
indica l’apartat 5.5. 
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c) Els ingressos per subvencions corrents i de capital compresos en el compte del 
resultat econòmic patrimonial han ascendit a un import conjunt de 258.437.431 
euros, mentre que els drets reconeguts en la liquidació del pressupost per aquests 
conceptes han estat de 260.340.324 euros. Las diferència, per un import 
d’1.902.893 euros, s’origina, segons que manifesta l’AVFGA, per haver 
comptabilitzat ingressos pressupostaris pels deutes de reintegraments de 
subvencions, que no es registren en el compte del resultat econòmic patrimonial 
(apartat 5.5). 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2, no s’han 
revelat durant l’exercici de 2011 incompliments significatius de la normativa aplicable a 
la gestió dels fons públics. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

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

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 fou aprovat mitjançant el Decret 123/2006, de 8 de 
setembre, del Consell de la Generalitat, i el seu Reglament Orgànic i Fundional, 
mitjançant el Decret Decreto 121/2007; tots dos foren modificats pel Decret 118/2008, 
de l’1 d’agost del Consell. Posteriorment, el Decret 123/2006 fou modificat pel Decret 
34/2010, de 12 de febrer, del Consell. 

D’acord amb la seua llei de creació, els fins de l’Agència consisteixen a executar les 
polítiques de foment agrari que establesca 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 d’aqueixes 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 del Fons 
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADR). 

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 
europees en què la Generalitat tinga competència de gestió, resolució i pagament. Així 
mateix, li correspon la programació, anàlisi i seguiment dels fons agraris de la Unió 
Europea, com també la gestió de totes aquelles mesures de foment agrari que s’estimen 
necessàries per a complir els seus fins. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

La major part de les funcions i activitats que l’Agència ha dut a terme durant l’exercici, 
tal 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 europees aplicables. 

Les despeses finançades pels fons FEAGA, de manera 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 països tercers. 

- Les intervencions destinades a regularitzar els mercats agraris. 

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

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

Per la seua banda, el FEADR finança en gestió compartida amb els estats membres i la 
Unió Europea, la contribució de la Comunitat Valenciana a favor dels programes de 
desenvolupament rural (PDR). Aquests PDR cobreixen el període de programació 
comprès entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2013. El PDR de la 
Comunitat Valenciana corresponent a aquest període ha estat aprovat mitjançant 
Decisió de la Comissió C (2008) 3841, de 16 de juliol, i ha estat modificat per mitjà de 
l’aprovació de les decisions següents: Decisió de la Comissió C (2010) 1168, de 26 de 
febrer de 2010 i Decisió de la Comissió C (2010) 8295, de 30 de novembre de 2010. 
Posteriorment, s’ha aprovat una modificació menor del programa mitjançant la 
comunicació d’acceptació de la Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament 
Rural de la Comissió de data 4 de juliol de 2011. 

Per a executar les funcions esmentades, l’AVFGA té subscrits acords de delegació amb 
les direccions generals de les conselleries d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Les delegacions acordades abracen les 
funcions següents: autoritzar pagaments; controlar la realitat dels fets que hi serveixen 
de base, d’acord amb la normativa europea; iniciar, instruir i resoldre pagaments 
indeguts i també recaptar-ne en període voluntari. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
ESTATS COMPTABLES 

5.1 Aspectes generals 

En la fiscalització hem observat els aspectes significatius de caràcter general que 
descrivim seguidament: 

a) Tot i que els comptes anuals de l’exercici de 2011 han millorat respecte als de 
l’exercici anterior pel que fa a la seua presentació, subsisteixen les causes de les 
incongruències i diferències de conciliació que es van revelar en l’informe de 
fiscalització de l’exercici anterior. Com s’indica en l’apartat 5.3, l’inadequat 
procediment de comptabilització dels reintegraments de subvencions, i també el 
fet que el sistema d’informació comptable utilitzat per l’AVFGA no permeta 
l’obtenció directa dels comptes anuals i la insuficiència d’explicacions clares i 
precises en la memòria de les diferències de conciliació entre partides de diversos 
estats comptables, entre altres factors, dificulten sensiblement l’obtenció d’uns 
comptes anuals fiables i transparents. 

En l’anàlisi efectuada sobre la informació comptable generada per l’aplicació 
informàtica que utilitza l’AVFGA s’han posat de manifest els aspectes següents: 

- El model de dades no està clarament definit, per la qual cosa les taules no 
estan adequadament relacionades per a aconseguir els agregats comptables. 

- Registre de moviments comptables amb llargs períodes d’endarreriment. 
L’assentament d’obertura de la comptabilitat de 2011 es va efectuar el 14 de 
setembre de 2011. 

- Assentaments manuals d’imports significatius entre març i maig de 2012, 
previs a la formulació dels comptes anuals de 2011. 

- Elaboració manual del balanç i el compte del resultat econòmic patrimonial. 
D’aquesta manera es poden efectuar ajusts no comptabilitzats i errors en la 
formulació. 

b) El saldo de l’epígraf del balanç “I. Inversions destinades a l’ús general” és de 
6.061.380 euros. La nota 4.4.3 de la memòria mostra una relació de les altes de 
l’exercici per projectes, per import de 3.270.157 euros, que, al seu torn, es 
reflecteixen en la liquidació del capítol 6 de despeses. En l’apartat 4.2, “Notes 
explicatives”, de la seua memòria s’indica que està pendent el lliurament formal 
de les inversions i infraestructures completament acabades. 

L’execució d’aquestes inversions finançades amb fons europeus l’han tramitada 
els òrgans delegats de les conselleries d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, en virtut dels acords de delegació 
subscrits amb aquestes conselleries. D’aquesta manera la tramitació dels 
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expedients de contractació necessaris per a executar els projectes d’obra o bé les 
comandes que s’hagen de fer a VAERSA, com a mitjà propi de la Generalitat, les 
fan els esmentats òrgans administratius a nom dels quals es facturen les obres 
realitzades. Aquests òrgans administratius reben les obres i emeten les 
consegüents autoritzacions de pagament perquè l’AVFGA efectue el pagament 
material. 

En conseqüència, en quant l’AVFGA es limita a efectuar el pagament d’aquestes 
inversions que han estat contractades a nom de l’Administració de la Generalitat, 
a qui correspon la recepció, el control i l’adequat seguiment d’aquestes, entenem 
que aquestes inversions no reuneixen els requisits necessaris per considerar-los 
elements d’immobilitzat que s’hagen de comptabilitzar en el balanç de l’Entitat. 

D’aquesta manera, el saldo de l’epígraf “Inversions destinades a l’ús general” i el 
resultat de l’exercici es trobarien sobrevalorats en 6.061.380 euros. 

c) La raonabilitat de la informació comptable inclosa en l’estat del romanent de la 
tresoreria i en les de tresoreria es troba condicionada a les incidències exposades 
en els diversos apartats de l’Informe. 

5.2 Balanç 

El quadre següent mostra el balanç a 31 de desembre de 2011, juntament amb les xifres 
de l’exercici anterior: 
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ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

A) IMMOBILITZAT 6.670.904 3.755.826 77,6% 

I. Inversions destinades a l’ús general 6.061.380 3.108.980 95,0% 

2 Infraestructures i béns d’ús general 6.061.380 3.108.980 95,0% 

II. Immobilitzacions immaterials 602.912 639.132 (5,7%) 

3 Aplicacions informàtiques 1.415.906 1.098.149 28,9% 

6 Amortitzacions (812.994) (459.017) 77,1% 

III. Immobilitzacions materials 6.612 7.714 (14,3%) 

3 Utillatge i mobiliari 11.020 11.020 0,0% 

5 Amortitzacions (4.408) (3.306) 33,3% 

C) ACTIU CIRCULANT 72.843.081 25.036.116 191,0% 

II. Deutors 68.065.470 10.932.340 522,6% 

1 Deutors pressupostaris 66.401.457 15.883.211 318,1% 

2 Deutors no pressupostaris 4.553.197 0 - 

5 D’altres deutors 1 29.338 (100,0%) 

6 Provisions (2.889.185) (4.980.209) (42,0%) 

IV. Tresoreria 4.777.611 14.103.776 (66,1%) 

Total actiu 79.513.985 28.791.942 176,2% 

 

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

A) FONS PROPIS 27.462.691 653.056 4.105,3% 

III. Resultats d’exercicis anteriors 653.056 517.907 26,1% 

IV. Resultats de l’exercici 26.809.635 135.149 19.737,1% 

D) CREDITORS A CURT TERMINI 52.051.293 28.138.886 85,0% 

III. Creditors 52.051.293 28.138.886 85,0% 

1 Creditors pressupostaris 33.844.677 6.141.451 451,1% 

2 Creditors no pressupostaris 1.369.308 20.884.664 (93,4%) 

3 Creditors per administració recursos 4.566.490 1.075.714 324,5% 

4 Administracions públiques 39.424 37.057 6,4% 

5 D’altres creditors 12.221.689 0 - 

6 Fiances i depòsits 9.705 0 6,4% 

Total passiu 79.513.984 28.791.942 176,2% 

Quadre 1 
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5.3 Deutors 

En l’actiu del balanç destaca l’epígraf “Deutors”, amb un saldo al tancament de 
l’exercici de 2011 de 68.065.470 euros i un increment de 522,6% respecte a l’exercici 
de 2010. El quadre següent en mostra, expressat en euros, el detall comparat d’ambdós 
períodes: 

Deutors 2011 2010 % 

Deutors pressupostaris 66.401.457 15.883.211 318,1% 

Deutors per administració de recursos 4.553.197 0 - 

D’altres deutors 1 29.338 (100,0%) 

Provisions (2.889.185) (4.980.209) 42,0% 

Total 68.065.470 10.932.340 522,6% 

Quadre 2 

L’AVFGA ha modificat en 2011 el criteri de reconeixement comptable dels drets de 
cobrament per transferències de la Generalitat. En exercicis anteriors només es 
comptabilitzaven aquests drets de cobrament quan havien estat efectivament percebuts, 
independentment del pressupost d’origen. En 2011 l’AVFGA ha comptabilitzat els drets 
de cobrament per transferències reconegudes per la Generalitat en 2010 i 2011, així com 
els drets per transferències d’exercicis anteriors cobrats en 2011, com s’indica en els 
apartats 5.6 i 5.7. 

La incidència quantitativa i qualitativa d’aquest canvi de criteri en els estats comptables 
(balanç, compte del resultat econòmic patrimonial, estat d’exercicis tancats) hauria 
d’haver estat suficientment explicada en la memòria, atès el principi d’uniformitat 
establit en el PGCP. 

A causa d’aquest canvi de criteri i de les reclassificacions entre saldos comptables dels 
diversos comptes que integren aquest epígraf efectuades en l’exercici, aquests saldos no 
resulten comparables amb l’exercici anterior. 

Deutors pressupostaris 

El saldo d’aquest compte inclou els drets pendents de cobrament de la liquidació del 
pressupost de 2011 per import de 28.010.345 euros i el saldo que figura en l’estat 
comptable de pressuposts tancats, per 42.944.309 euros, menys el saldo reflectit en el 
compte “Deutors per administració de recursos” per 4.553.197 euros (compte 450). 

Com hem indicat abans, l’AVFGA ha comptabilitzat en 2011 els drets liquidats per les 
transferències reconegudes en els pressuposts de la Generalitat, dels exercicis de 2010 i 
2011. A 31 de desembre de 2011 el saldo deutor de la Generalitat per transferències 
pendents de cobrament de l’exercici de 2011 ha ascendit a 24.188.407 euros i per 
transferències de l’exercici de 2010, a 32.540.820 euros. 
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Deutors per administració de recursos i provisions 

El saldo d’aquest compte (450), per import de 4.553.197 euros, correspon als saldos 
deutors per reintegraments de subvencions europees. La nota 4.2 de la memòria, en 
l’apartat “Notes explicatives”, indica que l’AVFGA, com a organisme pagador, haurà 
de realitzar les recuperacions corresponents i ingressar-les als Fons Agrícoles, per a la 
qual cosa utilitza el compte deutor 450 per a registrar el dret reconegut pel pagament 
indegut i el compte creditor 452 per a comptabilitzar l’obligació simultània de pagament 
a la Unió Europea com a titular dels drets esmentats. 

La mencionada nota de la memòria afegeix que en cas de no-recuperació dels deutes, 
cal abonar als Fons Agrícoles el 50% d’aquests, ja que hom considera que la 
responsabilitat de la no-recuperació correspon a l’organisme pagador. Per això 
l’AVFGA dota anualment una provisió per a insolvències de manera individualitzada 
per a aquells reintegraments de subvencions amb més d’un any d’antiguitat. 

Com a resultat del treball realitzat en la comprovació dels criteris comptables 
manifestats per l’AVFGA i en la revisió de l’adequada comptabilització dels drets per 
reintegraments de subvencions, destaquem els aspectes següents: 

- Els comptes que utilitza l’AVFGA estan prevists en el PGCP per a reflectir 
l’administració dels recursos per compte d’altres ens públics en aquells casos en 
què l’entitat gestora no en siga titular, com és el cas de l’AVFGA. Per això no 
s’han imputar al pressupost. No obstant això, l’AVFGA comptabilitza aquests 
drets en la seua comptabilitat pressupostària, tant en la liquidació del pressupost 
d’ingressos de l’exercici de 2011 com en l’estat de drets de pressuposts tancats. 

- La memòria de l’AVFGA no mostra la informació relativa a les operacions per 
administració de recursos d’altres ens públics a fi de reflectir de manera 
transparent i detallada la composició del saldo inicial de tots dos comptes (450 i 
452), les altes de l’exercici, el seu origen i les gestions de cobrament efectuades, 
les baixes de l’exercici i la seua motivació (insolvències, prescripció, cobraments 
o altres causes) i el saldo final i la seua composició. 

- La informació anterior s’hauria de conciliar amb les altes i les baixes de l’exercici 
en el compte de provisió per a insolvències que, segons el compte de resultat 
econòmic patrimonial han ascendit a 626.182 euros i 2.717.206 euros, 
respectivament, com indiquem en l’apartat 5.5. 

- En relació amb això, no hem pogut comprovar la recaptació dels reintegraments 
en via executiva, que té encomanada l’AEAT, de manera que no hem pogut 
verificar que l’AVFGA haja registrat les baixes de drets derivades de la recaptació 
que en via executiva haja efectuat l’AEAT en l’exercici de 2011 i anteriors. 

- La informació comptable relativa al compte 450 es troba dispersa en el balanç, en 
la liquidació del pressupost d’ingressos, en el compte del resultat econòmic 
patrimonial i en l’estat d’ingressos de pressuposts tancats. No obstant això, la 
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informació relativa al compte 452 només és mostra en el balanç, sense que 
n’hàgem pogut comprovar les imputacions comptables (apartat 5.4). 

5.4 Creditors 

El saldo de creditors ha pujat, a 31 de desembre de 2011 a 52.051.293 euros, increment 
que representa un 85% respecte a l’exercici de 2010. El quadre següent mostra, en 
euros, la seua composició comparada amb la del l’exercici anterior. 

Creditors 2011 2010 % 

Creditors pressupostaris 33.844.677 6.141.451 451,1% 

Creditors no pressupostaris 1.369.308 20.884.664 (93,4%) 

Creditors per administració de recursos 4.566.490 1.075.714 324,5% 

Administracions públiques 39.424 37.057 6,4% 

D’altres creditors 12.221.689 0 - 

Fiances i depòsits rebuts 9.705 0 - 

Total 52.051.293 28.138.886 85,0% 

Quadre 3 

Durant 2011 l’AVFGA ha fet reclassificacions entre els diversos saldos que integren 
aquest epígraf; per tant, no es poden comparar amb els saldos de l’exercici anterior. 
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Creditors pressupostaris 

El saldo de creditors pressupostari, per 33.844.677 euros, engloba en la pràctica totalitat 
el saldo d’obligacions reconegudes i pendents de pagament de la liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2011, que són de 33.812.151 euros, mentre que el saldo 
d’obligacions de pressuposts tancats ha estat de zero euros; hi ha, doncs, una lleugera 
diferència de 32.526 euros no conciliada. 

Del saldo pendent de pagament del pressupost corrent, 31.961.943 euros, quantitat que 
representa el 94,5% del total, corresponen a subvencions corrents i de capital que es 
troben pendents de pagament als beneficiaris. 

Creditors per operacions no pressupostàries 

El saldo d’aquest compte, agregat als saldos dels comptes “Administracions públiques” 
i “Fiances i depòsits rebuts” ha ascendit a un total d’1.418.437 euros. De la seua 
comparació amb el saldo de creditors pendents de pagament registrat en l’estat 
d’operacions no pressupostàries creditors, per 1.628.255 euros (apartat 5.8), s’obté una 
diferència de 209.818 euros que correspon a determinats saldos per reintegraments de 
subvencions recopilats en el compte de balanç “D’altres creditors”. Segons l’estat 
comptable anterior, els comptes creditors “Conveni FEADR” i “Conveni FEAGA” 
presenten un saldo creditor per un import conjunt d’1.338.959 euros. 

Creditors per administració de recursos per compte d’altres ens públics 

El saldo creditor d’aquest compte, per 4.566.490 euros, hauria de coincidir amb el saldo 
deutor del compte “Deutors per administració de recursos d’altres ens públics”, com 
diem en l’apartat 5.3. Aquest saldo, que, segons que manifesta l’AVFGA, correspon al 
saldo creditor amb la Unió Europea pels reintegraments de subvencions que estan 
pendents de cobrament, no es troba detallat en cap estat comptable de la memòria, sense 
que hàgem pogut comprovar la seua adequada comptabilització (vegeu l’apartat 5.3). 
De més a més, aquest saldo creditor no figura en el detall del romanent de tresoreria. 

D’altres creditors 

El saldo d’aquest compte, per 12.221.689 euros, es troba detallat en l’estat de la 
memòria “Operacions no pressupostàries. Partides pendents d’aplicació. Ingressos”, que 
presenta un saldo creditor de 12.011.569 euros. 

En el detall que presenta el referit estat de la memòria figura un saldo creditor pendent 
d’aplicar en “Formalització”, per import de 7.246.282 euros, l’origen, naturalesa i 
composició del qual l’AVFGA no ha explicat, considerant que aquest compte, atès el 
seu funcionament, deu estar saldat. A propòsit d’això, la memòria de l’Entitat es limita a 
indicar que aquest saldo està pendent de regularitzar. 
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5.5 Compte del resultat econòmic patrimonial 

El quadre següent mostra, en euros, el compte del resultat econòmic patrimonial de 
l’exercici de 2011 comparat amb el de l’exercici anterior. 

DESPESES 2011 2010 INGRESSOS 2011 2010 

A) DESPESES 266.892.431 313.282.813 B)  INGRESSOS 293.702.067 313.417.961 

3. D’altres despeses de gestió 
ordinària 

5.378.164 6.341.468 
3. D’altres ingressos de gestió 

ordinària 
3.341.275 14.084.963 

a) Despeses de personal 952.408 873.988 b) Reintegraments 306.931 978.606 

a.1) Sous, salaris i assimilats 782.430 722.429 d) D’altres ingressos de gestió 2.952.680 12.943.427 

a.2) Càrregues socials 169.978 151.559 
g) D’altres interessos i 

ingressos assimilats 
81.664 162.930 

c) Dotació per a amortització 
d’immobilitzat 

355.078 275.639 
4. Transferències i 

subvencions 
258.437.431 299.332.998 

d) Var. provisions de tràfic 626.182 4.980.209 b) Subvencions corrents 166.907.149 226.825.249 

e) D’altres despeses de gestió 3.444.496 211.632 d) Subvencions de capital 91.530.282 72.507.749 

4. Transferències i subvencions 261.514.267 306.941.345 5. Guanys i ingressos extraord. 31.923.361 0 

a) Transf. i subvencions corrents 168.722.921 228.587.009 
d) Ingressos i beneficis d’altres 

exercicis 
31.923.361 0 

b) Transf. i subvencions capital 92.791.346 78.354.336    

ESTALVI 26.809.636 135.148 DESESTALVI - - 

Quadre 4 

Variació de provisions per a insolvències 

El compte “Variació de provisions de tràfic” comprèn la dotació efectuada en 2011 a la 
provisió per insolvències de deutors, per import de 626.182 euros, mentre que els 
ingressos per provisions aplicades figuren en “D’altres ingressos de gestió”, per import 
de 2.717.206 euros. D’aquest darrer import, 2.306.398 euros corresponen a insolvències 
i 410.658 euros, a cobraments de deutors, segons la informació que l’AVFGA ha 
facilitat. Les insolvències de deutors s’han registrat, així mateix, com a menors 
ingressos de l’exercici. 

Aquesta comptabilització no és adequada conformement als principis i criteri 
comptables generalment acceptats, en quant les insolvències de deutors s’haurien 
d’haver registrat en el compte de despeses “675 Pèrdues de crèdits incobrables” en lloc 
de comptabilitzar-los com a menors ingressos de l’exercici. Aquesta inadequada 
comptabilització i presentació del compte del resultat econòmic patrimonial no té efecte 
net en el resultat de l’exercici. 
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Despeses per transferències i subvencions 

Les despeses per subvencions corrents han estat de 168.722.921 euros, mentre que les 
obligacions reconegudes netes del capítol 4 del pressupost han estat de 171.943.763 
euros. La diferència, per 3.220.842 euros, obeeix al fet que l’AVFGA ha registrat 
inadequadament en el pressupost de despeses els expedients tramitats pel FEGA per 
responsabilitat de l’AVFGA corresponents a les liquidacions dels comptes de 
l’organisme pagador dels exercicis de 2007, 2008 i 2009 per la gestió de les 
subvencions europees. 

De l’import anterior liquidat pel FEGA, 2.806.571 euros corresponen a l’assumpció per 
part de l’AVFGA del 50% de la pèrdua resultant dels deutes incobrables; l’altre 50% 
correspon a la Comissió Europea, com disposa l’article 32.5 del Reglament europeu 
1290/2005. Aquesta despesa s’hauria d’haver comptabilitzat com a “Despeses i pèrdues 
d’exercicis anteriors”, en la mesura en què s’origina d’una responsabilitat assumida per 
l’AVFGA abans de 2011 que caldria haver proveït, després de la prèvia estimació del 
seu import. 

Ingressos per transferències i subvencions 

Els ingressos per subvencions corrents han ascendit a 166.907.149 euros, mentre que els 
drets reconeguts nets del capítol 4 del pressupost són de 168.752.537 euros. Al seu torn, 
els ingressos per subvencions de capital han pujat a 91.530.282 euros, mentre que els 
dret reconeguts nets del capítol 7 de la liquidació del pressupost han estat de 91.587.787 
euros. 

Ambdues diferències, per un import conjunt d’1.902.893 euros, s’originen, segons 
manifesta l’AVFGA, per haver comptabilitzat ingressos pressupostaris pels deutes de 
reintegraments de subvencions que no es registren en el compte del resultat econòmic 
patrimonial. 

Ingressos i beneficis d’altres exercicis 

Vegeu l’apartat 5.7, “Estat de pressuposts tancats”. 

5.6 Liquidació del pressupost 

El quadre següent mostra, en euros, la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses 
de l’AVFGA corresponent a l’exercici de 2011: 
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Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
pendents 

de 
cobrament 

3 Taxes i altres ingressos - - - 599.562 455.522 144.040 

4 Transferències corrents 131.931.240 69131829 201.063.069 168.752.537 158.583.769 10.168.768 

5 Ingressos patrimonials - - - 81.664 80.021 1.643 

7 Transferències de capital 97.383.710 19751843 117.135.553 91.587.787 73.891.893 17.695.894 

Total 229.314.950 88.883.672 318.198.622 261.021.550 233.011.205 28.010.345 

       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificacions 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents 

de 
pagament 

1 Despeses de personal 1.206.140 - 1.206.140 952.407 936.039 16.368 

2 Despeses de 
funcionament 

281.200 20.718 301.918 223.655 126.875 96.780 

3 Despeses financeres - - - - - - 

4 Transferències corrents 130.443.900 69.111.111 199.555.011 171.943.763 157.626.996 14.316.767 

6 Inversions reals 3.684.290 3.526.443 7.210.733 3.270.157 1.533.097 1.737.060 

7 Transferències de capital 93.699.420 16.225.400 109.924.820 92.791.346 75.146.170 17.645.176 

Total 229.314.950 88.883.672 318.198.622 269.181.328 235.369.177 33.812.151 

Resultat pressupostari del exercici -8.159.778   

Quadre 5 

Pel que fa a l’elaboració del pressupost inicial de despeses, recomanem que es faça 
tenint en compte el nivell de desagregació pressupostària que s’ha d’executar en 
l’exercici, havent esguard que s’ha observat un desenvolupament a nivell de concepte 
en l’execució del pressupost de despeses, mentre que el pressupost inicial i 
modificacions ulteriors només preveuen consignacions a nivell de capítol. 

Les transferències corrents de l’exercici, per import de 171.943.763 euros, inclouen 
168.682.921 euros per transferències a empreses privades i, de manera inadequada, 
3.220.842 euros per transferències al FEGA (apartat 5.5). Estan pendents de pagament 
transferències a empreses privades per 14.316.767 euros. 

Quant al pressupost d’ingressos, mantenim la recomanació formulada en exercicis 
anteriors d’incloure en les previsions inicials els ingressos financers estimats derivats 
dels seus comptes bancaris, tenint en compte les retribucions pactades i la importància 
dels saldos mitjans depositats. 
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Com indiquem en l’apartat 5.3, en l’exercici de 2011 l’AVFGA ha imputat al 
pressupost, adequadament, les subvencions reconegudes en els pressuposts de la 
Generalitat de l’exercici de 2011. No obstant això, ha imputat inadequadament a 
l’exercici de 2011, a més de les subvencions de l’exercici de 2010 per 620.500 euros, 
les subvencions de la Generalitat corresponents a exercicis anteriors a 2010 (de 2007 a 
2009), per 12.475.598 euros, que han estat percebudes en 2011. Aquestes subvencions 
s’haurien d’haver registrat en pressuposts tancats. En conseqüència, el saldo de drets 
reconeguts i el resultat pressupostari de l’exercici de 2011 estan sobrevalorats en 
13.096.098 euros. 

5.7 Estat de pressuposts tancats 

Drets per cobrar de pressuposts tancats 

La nota 4.5.4 de la memòria mostra l’estat de drets per cobrar de pressuposts tancats, 
amb un saldo inicial de 15.911.953 euros i un saldo final de 42.944.309 euros, que 
resumeix el quadre següent, elaborat en euros. 

 
Pendents de 
cobrament 
01-01-2011 

Modifica-
cions del 

saldo inicial 

Drets 
anul·lats 

Drets 
cancel·lats 

Recaptació 
Pendents de 
cobrament 
31-12-2011 

Total 2008 3.925.113 0 (2.230.796) 0 265.453 1.428.866 

Total 2009 901.552 0 (20.980) 0 78.195 802.377 

Total 2010 11.085.288 31.920.320 (223.052) 0 2.069.488 40.713.067 

Total 15.911.953 31.920.320 2.474.828 0 2.413.136 42.944.310 

Quadre 6 

El “Saldo inicial” s’ha rectificat en 31.920.320 euros, mitjançant una resolució de la 
directora de l’AVFGA, a fi de reflectir les transferències corrents i de capital de la 
Generalitat corresponents a l’exercici de 2010.  

Pel que diu l’apartat 5.6, el saldo inicial hauria d’augmentar en 13.096.098 euros i la 
recaptació de l’exercici de 2011 en 12.475.598 euros pels drets reconeguts d’exercicis 
anteriors registrats inadequadament en el pressupost de l’exercici de 2011. 

Durant l’exercici de 2011, l’AVFGA ha registrat anul·lacions de drets per import de 
2.474.828 euros sense que se n’acredite en l’expedient l’origen i motivació, ni, per tant, 
les causes d’aquesta extinció de drets (prescripció, insolvències o altres causes). 
Aquestes anul·lacions no les ha aprovades l’òrgan competent. 

La recaptació comptabilitzada, per 2.413.136 euros, no ha pogut ser verificada pel que 
diem en l’apartat 5.4, “Deutors per administració de recursos per compte d’altres ens 
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públics”, en relació amb la inexistència d’un compte de recaptació i la gestió 
recaptatòria efectuada per l’AEAT. 

5.8 Estat d’operacions no pressupostàries 

L’estat d’operacions no pressupostàries es compon dels apartats següents: deutors 
(sense moviments ni saldos), creditors, partides pendents d’aplicació per cobraments i 
partides pendents d’aplicació de pagaments (sense moviment ni saldos). 

Creditors no pressupostaris 

El saldo que figura en aquest estat ha ascendit a 1.628.255 euros. En el detall per 
comptes de moviment d’aquesta agrupació, figura un ajust negatiu als abonaments al 
compte de l’exercici per import d’1.056.545 euros que, segons explica la memòria en 
les notes explicatives contingudes en la nota 4.2, correspon a la comptabilització per 
duplicat dels cobraments de deutes per reintegraments, que ja estaven comptabilitzats en 
el compte 450. Aquest ajust no ha estat prou explicat ni documentat per l’AVFGA, per 
la qual cosa no s’ha pogut verificar. 

Partides pendents d’aplicació. Ingressos 

Vegeu l’apartat 5.4, “D’altres creditors”. 
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6. RECOMANACIONS 

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

De més a més, fem les recomanacions següents, començant per les recomanacions 
d’informes d’anys anteriors que l’Entitat ja ha atès. 

L’AVFGA, mitjançant un escrit de 25 de setembre de 2012, ha traslladat a aquesta 
Sindicatura de Comptes les mesures adoptades per a atendre les incidències 
assenyalades en l’informe de l’exercici de 2010. 

a) Durant l’exercici s’ha resolt la incidència següent, posada de manifest en 
l’informe de l’exercici anterior. 

a.1) L’AVFGA ha comunicat al Registre de Contractes de la Generalitat els 
contractes formalitzats en l’exercici, tal com disposa l’article 30 de l’LCSP i 
l’Ordre de la Conselleria d’Economia i Hisenda de 22 de maig de 2001. 

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

b.1) L’Entitat ha de desagregar en l’elaboració del seu pressupost de despeses, 
tant del pressupost inicial com del definitiu, els seus recursos i els seus 
crèdits als nivells pressupostaris que la normativa pressupostària estableix.  

b.2) Per a elaborar adequadament dels pressuposts de l’Entitat, recomanem que 
incloguen en les seues previsions inicials els ingressos financers estimats 
derivats dels seus comptes bancaris, tenint en compte les retribucions 
pactades i la importància dels saldos mitjans depositats. 

b.3) L’Agència hauria d’adoptar les mesures necessàries per a millorar les seues 
aplicacions comptables per tal d’evitar els errors en l’elaboració dels estats 
pressupostaris de la memòria. 

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

c) La recomanació següent concerneix uns altres aspectes que ha revelat la 
fiscalització de l’exercici: 

c.1) L’AVFGA hauria de clarificar els criteris d’imputació comptable, tant en 
comptabilitat pressupostària com patrimonial, a fi de mostrar de manera 
clara i verificable en els seus comptes anuals l’activitat econòmica i 
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financera realitzada en l’exercici i la seua situació patrimonial. A aquest 
efecte, fóra desitjable que la comptabilitat mostràs de forma separada els 
diferents nivells de gestió dels recursos públics, siga per compte propi, per 
compte de la Unió Europea o de manera delegada en l’Administració de la 
Generalitat. 




