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1. LES ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

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

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

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

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

a) Normativa de caràcter general 

- Llei 17/2010, 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. 

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

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

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

b) 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. 
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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. 

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

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes. 

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

- 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 les normes de funcionament i comunicació de dades al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

c) Comptabilitat 

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

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

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

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

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

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

- Instrucció de 21 de juny de 1991, de la Intervenció General de la Generalitat 
Valenciana, per la qual s’aprova la informació que hauran de retre les entitats 
autònomes i empreses de la Generalitat Valenciana. 

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

d) Personal 

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

e) Normativa específica 

A les entitats autònomes de la Generalitat els és aplicable la seua normativa específica, 
continguda bàsicament en les seues respectives lleis de creació. 

1.2 Règim econòmic, financer i comptable 

a) General 

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

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

b) Règim comptable  

Els comptes anuals de les entitats autònomes s’elaboren d’acord amb el disposa el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per l’Ordre de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de 16 de juliol de 2001. 
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La Resolució de la Intervenció General de la Generalitat de 30 de novembre de 2001, que 
aclareix el règim de comptabilitat i rendició de comptes anuals a què estan subjectes les 
entitats de la Generalitat, disposa que les entitats autònomes administratives, així com les 
de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg, formaran i rendiran els seus comptes 
d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat recollides en el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat. 

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

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

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

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

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

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

c) Règim d’intervenció 

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

2.1 Objectius 

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

empreses públiques que en depenen i totes aquelles entitats que estiguen participades 

majoritàriament per la Generalitat. 

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

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

Segons el citat precepte legal, el Consell de la Sindicatura va aprovar el 22 de desembre de 
2011 i va enviar a les Corts Valencianes el 24 de gener de 2012, el Programa Anual 
d’Actuació de 2012, en el qual es fixaven amb detall els ens que hi havia que fiscalitzar, 
els tipus d’auditoria que s’havien de realitzar i l’abast de cada fiscalització. 

En el present volum incloem els informes de fiscalització dels comptes anuals de l’exercici 
de 2011 de les entitats autònomes de la Generalitat, l’objectiu general de les quals ha 
consistit a determinar si els dits comptes anuals es presenten adequadament, d’acord amb 
els principis comptables aplicables, així com verificar el compliment de la legalitat vigent 
en la gestió dels fons públics durant el citat exercici. 

2.2 Abast de la fiscalització 

Conformement al que preveu el Programa Anual d’Actuació per a 2012 (PAA2012), les 
fiscalitzacions que s’han d’efectuar en 2012 sobre la Generalitat són les següents: 

a) Fiscalitzacions de regularitat 

b) Control formal de rendició de comptes 

c) Elaboració d’un registre històric de dades econòmiques 

d) Auditoria de sistemes d’informació 

e) Auditoria operativa 
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Les entitats autònomes Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF) i l’Agència 
Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) han sigut incloses entre les 
fiscalitzacions de regularitat, i s’ha realitzat en el SERVOF un control de subvencions i en 
l’AVFGA un seguiment d’auditoria de l’exercici de 2010 i la revisió dels procediments de 
gestió i registre de la tresoreria. 

D’altra banda, l’Agència Valenciana de Salut es fiscalitza de manera integrada amb el 
Compte de l’Administració de la Generalitat, ja que es troba pressupostàriament i 
comptablement integrada en l’esmentat Compte de l’Administració. 

La resta d’entitats autònomes de la Generalitat estan subjectes al control formal de la 
rendició de comptes, tenint en compte que la seua importància en termes quantitatius és 
poc significativa i que en les fiscalitzacions dels exercicis anteriors no s’hi ha detectat cap 
problema rellevant. En la fiscalització de l’exercici de 2011, s’han inclòs en aquest grup les 
entitats següents: 

- Institut Valencià d’Estadística (IVE) 

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

- Tribunal de Defensa de la Competència (TDCCV) 

- Institut Cartogràfic Valencià (ICV) 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) 

- Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ) 

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

3.1 Els comptes de les entitats autònomes de la Generalitat 

En compliment de l’article 73 de l’LHPGV, amb data 29 de juny de 2012, l’IGG va retre el 
Compte General de la Generalitat corresponent a l’exercici de 2011. En relació amb les 
entitats autònomes de la Generalitat, el Compte General retut contenia els comptes anuals 
de les entitats següents: 

Entitats autònomes administratives 

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

- Institut Valencià d’Estadística (IVE)  

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

- Tribunal de Defensa de la Competència (TDCCV) 

Entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, financer i anàleg 

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) 

- Institut Cartogràfic Valencià (ICV) 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) 

- Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ) 

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

Igual que l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana, 
l’Agència Valenciana de Salut es troba integrada pressupostàriament en el Compte de 
l’Administració de la Generalitat de 2011, tal com hem indicat en l’apartat 2.2., mentre que 
l’Entitat Valenciana per a l’Acció en Salut Pública no ha exercit cap activitat durant 
l’exercici de 2011. 

En el quadre següent mostrem la relació d’entitats autònomes que han retut els seus 
comptes anuals de 2011 i un resum dels resultats de les auditories efectuades sobre les 
entitats autònomes de naturalesa mercantil, que són les úniques subjectes a aquest tipus de 
control (en l’annex I s’inclouen els comptes anuals amb els seus corresponents informes 
d’auditoria). 
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Entitat autònoma 
Sense 

informe (1) 
Opinió sense 
advertiments 

Opinió amb 
advertiments 

Servei Valencià d’Ocupació i Formació √   

Institut Valencià d’Estadística √   

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball √   

Tribunal de Defensa de la Competència √   

Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària   √ 

Institut Cartogràfic Valencià   √ 

Institut Valencià d’Investigacions Agràries   √ 

Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove   √ 

(1) Entitats administratives no subjectes a auditoria 

Quadre 1 

3.2 Liquidacions de pressuposts individuals i agregades 

El quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura de Comptes, mostra les liquidacions 
dels pressuposts individuals i agregades i el resultat pressupostari de l’exercici de 2011 de 
les entitats autònomes a partir dels estats de liquidació del pressupost que s’adjunten en 
l’annex I. Totes les xifres estan expressades en euros. 
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LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTS AGREGADES DE LES ENTITATS AUTÒNOMES 2011 
Drets reconeguts SERVOF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

III   Taxes i d’altres ingressos 19.488.462 23.977 102.800 - 599.562 26.330 131.068 1.516.985 21.889.183 

IV   Transferències corrents 322.604.551 2.340.000 5.484.249 618.330 168.752.537 1.550.742 13.018.475 10.577.238 524.946.122 

V     Ingressos patrimonials 350.895 4.140 5.458 534 81.664 6 114.956 29.506 587.159 

VII  Transferències de capital 19.008.888 9.555 101.824 4.550 91.587.787 375.000 8.283.784 727.353 120.098.741 

Total 361.452.796 2.377.671 5.694.332 623.414 261.021.550 1.952.078 21.548.283 12.851.082 667.521.205 

          

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

I    Despeses de personal 58.259.278 1.898.569 4.768.150 407.334 952.407 1.070.751 8.709.019 5.791.237 81.856.744 

II   Despeses de funcionament 12.861.350 345.199 820.572 97.292 223.655 211.837 2.290.683 2.697.093 19.547.680 

III  Despeses financeres 41.126 58 587 - - 343 4.778 134.196 181.088 

IV  Transferències corrents 277.801.434 43.463 6.000 24.000 171.943.763 151.119 753.960 748.092 451.471.831 

VI  Inversions reals 12.836.688 9.088 99.023 4.517 3.270.156 315.693 7.975.513 4.079.603 28.590.282 

VII Transferències de capital 1.525.705     - 92.791.346 - - 958.753 95.275.804 

Total 363.325.581 2.296.377 5.694.332 533.143 269.181.328 1.749.743 19.733.953 14.408.974 676.923.428 

          

1. (+) Operacions no financeres (1.872.785) 81.294 - 90.271 (8.159.778) 202.335 1.814.330 (1.557.892) (9.402.223) 

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

3. (+) Operacions comercials - - - - - - - (393.892) (393.892) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1.872.785) 81.294 - 90.271 (8.159.778) 202.335 1.814.330 (1.951.784) (9.796.115) 

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

5. (-) Desviacions de finançament negatives de l’exercici 135.904.949 - - - 6.952.904 - - 9.121.920 151.979.773 

6. (+) Desviacions de finançament positives de l’exercici 138.128.629 - - - 25.449.508 - - 13.441.523 177.019.660 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 350.895 81.294 - 90.271 10.336.826 202.335 1.814.330 2.367.819 15.243.772 

Quadre 2
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3.3 Transferències i subvencions de la Generalitat 

Les transferències i subvencions registrades en els pressuposts de la Generalitat de 
l’exercici de 2011, les mostrem en el quadre següent elaborat per aquesta Sindicatura de 
Comptes i mostra, per a cada entitat autònoma, els crèdits autoritzats, així com les 
obligacions reconegudes i els pagaments realitzats per subvencions corrents i de capital 
obtinguts de la liquidació del pressupost de despeses del Compte de l’Administració de la 
Generalitat. 

a) Transferències corrents 

Els crèdits autoritzats per a transferències corrents a entitats autònomes pujaren a 
36.674.689 euros, igual que les obligacions reconegudes. Els pagaments realitzats sumaren 
18.357.260 euros, xifra que representa un 50,1% del total. 

L’IVAJ és l’entitat autònoma que ha rebut el major import, 10.577.238 euros, que 
representa un 28,8% del total de les obligacions reconegudes. 

b) Transferències de capital 

Els crèdits autoritzats per a transferències de capital a entitats autònomes pujaren a 
168.793.885 euros, igual que les obligacions reconegudes. Els pagaments realitzats 
sumaren 37.049.716 euros, xifra que representa un 22,0% del total. 

Les entitats que han rebut un major volum de transferències de capital són el SERVOF i 
l’AVFGA, les obligacions reconegudes de les quals han pujat a 134.612.338 euros i 
16.850.177 euros, respectivament. Els dos imports representen conjuntament un 89,7% del 
total de les obligacions reconegudes. 
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  SERVOF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ 
Total 

EEAA 

Transferències corrents          

Crèdits autoritzats 2011 7.793.468 2.340.000 6.507.180 555.831 7.338.230 1.550.742 12.000 10.577.238 36.674.689 

Obligacions reconegudes 7.793.468 2.340.000 6.507.180 555.831 7.338.230 1.550.742 12.000 10.577.238 36.674.689 

Pagaments realitzats 2.076.972 1.977.066 5.724.792 472.090  - 749.307 3.000 7.354.033 18.357.260 

Transferències de capital          

Crèdits autoritzats 2011 134.612.338 9.555 106.918 4.550 16.850.177 375.000 16.107.994 727.353 168.793.885 

Obligacions reconegudes 134.612.338 9.555 106.918 4.550 16.850.177 375.000 16.107.994 727.353 168.793.885 

Pagaments realitzats 26.319.142 9.555 101.824 4.550  - 208.333 10.155.812 250.500 37.049.716 

Quadre 3 
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3.4 Balanços individuals i agregats 

El quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura de Comptes, mostra els balanços 
individuals i agregats de l’exercici de 2011 de les entitats autònomes a partir dels comptes 
anuals que s’adjunten en l’annex I. Totes les xifres estan expressades en euros. 
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BALANÇ AGREGAT DE LES ENTITATS AUTÒNOMES 2011 

 SERVOF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 
A) Immobilitzat 99.429.117 900.184 981.179 13.245 6.670.904 3.680.793 27.767.276 18.234.419 157.677.118 

I.    Inversions destinades a l’ús general 21.225 - - - 6.061.380 - - - 6.082.605 
II.  Immobilitzacions immaterials 1.671.599 55.356 - - 602.912 126.232 528.887 201.274 3.186.259 
III. Immobilitzacions materials 97.736.293 844.828 981.179 13.245 6.612 3.554.561 27.238.389 18.033.146 148.408.254 

C) Actiu circulant 442.046.113 467.289 755.814 150.438 72.843.081 1.035.352 7.839.711 17.440.337 542.578.135 
I.    Existències   - - - - 3.921 112.782 18.428 135.131 
II.  Deutors 438.199.001 363.247 119 146.240 68.065.470 980.019 6.109.857 15.604.900 529.468.852 
III. Inversions financeres temporals - - - - - - 601 - 601 
IV. Tresoreria 3.847.112 104.043 755.695 4.198 4.777.611 51.412 1.616.471 1.817.009 12.973.551 

Total actiu 541.475.231 1.367.474 1.736.993 163.683 79.513.985 4.716.145 35.606.987 35.674.756 700.255.254 
           

A) Fons propis 164.365.058 860.106 981.179 128.330 27.462.691 3.659.660 28.390.351 8.856.277 234.703.652 

I.   Patrimoni - - - - - 1.721.364 31.546.274 11.195.706 44.463.344 

II.  Reserves - - - - - 2.270.172 - - 2.270.172 

III. Resultats dels exercicis anteriors 159.693.944 848.320 1.100.970 35.329 653.056 - (1.364.585) (4.122.869) 156.844.165 

IV. Resultat de l’exercici 4.671.114 11.786 (119.791) 93.001 26.809.635 (331.876) (1.791.338) 1.783.441 31.125.972 

C) Creditors a llarg termini - - - - - - - 95.355 95.355 

D) Creditors a curt termini 377.110.172 507.368 755.814 35.353 52.051.293 1.056.485 7.216.636 26.723.124 465.456.246 

 I. Creditors pressupostaris 294.742.292 161.512 249.197 8.998 33.844.677 925.237 1.513.753 11.984.180 343.429.846 

II. Creditors no pressupostaris 172.082 209.923 240.621 - 1.369.308 9.875 569 14.578.147 16.580.525 

III. Administracions Públiques 3.633.145 135.933 265.991 26.355 39.424 69.966 2.078.228 121.237 6.370.279 

IV Credi. adm. rec. d’altres adm. públi. - - - - 4.566.490 - - - 4.566.491 

V. D’altres creditors 78.562.654 - 5 - 12.231.394 51.408 3.624.086 39.559 94.509.105 

Total passiu 541.475.231 1.367.474 1.736.994 163.683 79.513.985 4.716.145 35.606.987 35.674.756 700.255.254 

Quadre 4
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3.5 Comptes del resultat economicopatrimonial individuals i agregats 

El quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura de Comptes, mostra els comptes del 
resultat econòmic i patrimonial individuals i agregats de l’exercici de 2011 de les entitats 
autònomes a partir dels comptes anuals que s’adjunten en l’annex I. Totes les xifres estan 
expressades en euros. 

. 
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COMPTE AGREGAT DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL DE LES ENTITATS AUTÒNOMES 2011 

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

1. Vendes i prestacions de serveis - - - - - - - 4.182.750 4.182.750 
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 19.839.356 28.116 108.259 534 3.341.275 26.336 246.025 1.318.745 24.908.645 
a) Ingressos tributaris - - - - - - - 1.232.742 1.232.742 

b) Reintegraments 17.844.386 23.936 102.801 - 306.931 - 131.068 4.211 18.413.332 

      c) D’altres ingressos de gestió corrent 737.916 41 - - 2.952.680 26.330 81.168 65.810 3.864.945 

f) D’altres interessos i ingressos assimil. 1.257.054 4.140 5.458 534 81.664 6 33.789 15.982 1.398.627 

4. Transferències i subvencions 341.613.440 2.349.555 5.586.073 622.880 258.437.431 1.925.742 19.487.928 11.304.591 641.327.639 
5. Guanys i ingressos extraordinaris 3.059.927 - - - 31.923.361 222.161 - 2.739 35.208.188 

Total ingressos 364.512.723 2.377.671 5.694.332 623.414 293.702.067 2.174.239 19.733.953 16.808.826 705.627.223 
B) Despeses          

2. Aprovisionaments - - - - - - 2.886.055 1.650.179 4.536.234 
3. D’altres despeses de gestió ordinària 70.905.878 2.322.365 5.807.606 506.413 5.378.164 2.354.997 17.821.568 12.083.063 117.180.052 
a) Despeses de personal 58.259.278 1.898.570 4.768.150 407.334 952.408 1.070.751 12.487.870 5.791.237 85.635.596 

c) Dotacions per a amortització d’immob. - 78.596 218.814 1.787 355.078 1.072.066 2.565.699 801.843 5.093.884 

d) Variació de provisions de tràfic - - - - 626.182 - - - 626.182 

e) D’altres despeses de gestió corrent 12.625.190 345.199 820.572 97.292 3.444.496 211.837 2.763.220 5.355.787 25.663.594 

f) Despeses financeres i assimilables  21.410 - 70 - - 343 4.778 134.196 160.796 

4. Transferències i subvencions 279.327.139 43.463 6.000 24.000 261.514.267 151.119 753.959 1.234.945 543.054.891 
5 Pèrdues i despeses extraordinàries 9.608.592 58 517 - - - 63.709 57.198 9.730.074 

Total despeses 359.841.609 2.365.885 5.814.123 530.413 266.892.431 2.506.115 21.525.290 15.025.385 674.501.251 
          

Resultat de l’exercici 4.671.114 11.786 (119.791) 93.001 26.809.636 (331.876) (1.791.339) 1.783.441 31.125.972 

Quadre 5 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Entitats autònomes sotmeses a control formal 

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

a) Institut Valencià d’Estadística 

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

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

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

b) Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

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

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

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

c) Tribunal de Defensa de la Competència 

Aquest Tribunal va ser creat per la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2005, de 23 de 
desembre, com a entitat autònoma de caràcter administratiu, adscrita a la Conselleria 
d’Economia, Indústria i Comerç, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar 
per al compliment dels seus fins i en especial per a preservar el funcionament competitiu 
dels mercats autonòmics valencians i garantir-ne l’existència d’una competència efectiva. 
L’Entitat va quedar formalment constituïda en data 8 de maig de 2008, una vegada 
nomenats els seus dos vocals. 
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En la seua condició d’entitat autònoma de caràcter administratiu de la Generalitat, el 
Tribunal de Defensa de la Competència, pel que fa al seu règim pressupostari, 
economicofinancer, de comptabilitat i intervenció, es troba sotmès a allò que disposen els 
articles 55 i següents del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

Aquesta entitat resta extingida mitjançant la Llei 10/2011, de 27 de desembre, de 
Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2012 i es crea per Decret, la Comissió de 
Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana, adscrita a la Conselleria 
d’Economia, Indústria i Comerç. 

d) Institut Cartogràfic Valencià  

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

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

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2011 conté una opinió amb una excepció per 
no computar en l’actiu els costs directes i indirectes en els quals incorre l’ICV, ja que la 
cartografia generada i els seues suports queden en la seua propietat i es comptabilitzen en 
l’actiu. 

e) Institut Valencià d’Investigacions Agràries 

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

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

D’acord amb l’article 2 de la seua llei de creació, l’objectiu fonamental de l’Institut 
consisteix a impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic del sector 
agroalimentari valencià. 
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L’informe d’auditoria de comptes de l’exercici de 2011 conté una opinió amb dos 
advertiments per limitacions a l’abast, un per la insuficient documentació sobre la situació 
dels béns lliurats en adscripció per la Generalitat inclosos en l’epígraf “Terrenys i 
construccions”; i l’altre per la insuficiència d’informació per a comprovar la racionalitat de 
la periodificació d’ingressos registrada en “D’altres creditors”, així com el romanent de 
tresoreria afectat i les desviacions de finançament. 

f) Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove. 

L’Institut Valencià de la Joventut mitjançant la Llei de la Generalitat Valenciana 18/2010, 
de 30 de desembre, de Joventut de la Comunitat Valenciana, passa a denominar-se Institut 
Valencià de la Joventut. Generalitat Jove. Es configura com una entitat autònoma de 
caràcter mercantil adscrita a la Conselleria de Justícia i Benestar Social, amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, i té assignada la 
política de joventut  en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de 2011, conté una opinió amb tres excepcions: 
dues limitacions a l’abast per no disposar del valor comptable dels immobles adscrits o 
cedits en ús per la Generalitat i per no haver pogut completar les proves sobre la 
racionalitat dels saldos creditors que figuren en el balanç; i una altra excepció per haver 
comptabilitzat 150.000 euros de cobrament dubtós en l’epígraf “Deutors” i no haver 
registrat la corresponent provisió. 

A més a més, l’informe conté una incertesa com a paràgraf d’èmfasi en relació amb 
l’aplicació del principi d’empresa en funcionament, ja que l’IVAJ presenta un romanent de 
tresoreria negatiu de 4.338.104 euros, generat pels dèficits d’exercicis anteriors. 

4.2 Treball realitzat 

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

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

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

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

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

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

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificac. 
pressupost 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pends. 
cobrament 

III   Taxes i d’altres ingressos - - - 23.977 23.977 - 
IV   Transferències corrents 2.824.380 - 2.824.380 2.340.000 1.977.066 362.934 
V     Ingressos patrimonials 38.000 - 38.000 4.140 4.140 - 
VII  Transferències de capital 13.650 - 13.650 9.555 9.555 - 

Total 2.876.030 - 2.876.030 2.377.671 2.014.737 362.934 
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupost. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
realitzats 

Obligacions 
pends. pagam. 

I      Despeses de personal 2.384.620 - 2.384.620 1.898.570 1.898.570 - 
II     Despeses de funcionament 431.760 (760) 431.000 345.199 192.687 152.512 
III    Despeses financeres - 760 760 58 58 - 
IV    Transferències corrents 46.000 - 46.000 43.463 43.463 - 
VI    Inversions reals 13.650 - 13.650 9.088 88 9.000 

Total 2.876.030 0 2.876.030 2.296.377 2.134.865 161.512 

Resultat pressupostari de l’exercici 81.294   

Quadre 6 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DRN ORN Ajusts 
Resultat 
pressup. 

1. (+) Operacions no financeres 2.377.671 2.296.377 - 81.294 
2. (+) Operacions amb actius financers - - - - 
3. (+) Operacions comercials - - - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2.377.671 2.296.377 - 81.294 
4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG - - - - 
5. (-)  Desviacions de finançament positives de l’exercici - - - - 
6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici - - - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT - - - 81.294 

Quadre 7 
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BALANÇ 

  2011 2010 Variació 
A) Immobilitzat 900.184 969.693 (7,2%) 

 II  Immobilitzacions immaterials 55.356 86.296 (35,8%) 

 III Immobilitzacions materials 844.828 883.397 (4,4%) 

C) Actiu circulant 467.289 309.423 51,0% 
 II.  Deutors 363.247 21 1.729.647,6% 

 IV. Tresoreria 104.043 309.402 (66,4%) 

Total actiu 1.367.474 1.279.116 6,9% 
  2011 2010 Variació 
A) Fons propis 860.106 848.320 1,4% 

 III. Resultats dels exercicis anteriors 848.320 858.912 (1,2%) 

 IV. Resultat de l’exercici 11.786 (10.592) (211,3%) 

D) Creditors a curt termini 507.368 430.796 17,8% 
 I.  Creditors pressupostaris 161.512 89.784 79,9% 

 II.  Creditors no pressupostaris 209.923 208.894 0,5% 

 III. Administracions públiques 135.933 132.118 2,9% 

Total passiu 1.367.474 1.279.116 6,9% 

Quadre 8 

COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

DEURE 2011 2010 Variació 
A) Despeses 2.365.885 2.398.020 (1,3%) 

1. Despeses de func. serv. i prest. soc. 2.322.365 2.378.964 (2,4%) 
a) Depeses de personal 1.898.570 1.960.243 (3,1%) 

c) Dotacions per a amort. d’immobilitzat 78.596 65.848 19,4% 

e) D’altres despeses de gestió  345.199 352.848 (2,2%) 

f) Despeses financeres i assimilables  -  25 (100,0%) 

2. Transferències i subvencions 43.463 19.056 128,1% 
b) Subvencions corrents 43.463 19.056 128,1% 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 58 -  -  
c) Despeses extraordinàries 58 -  -  

ESTALVI 11.786 - - 

HAVER 2011 2010 Variació 
B) Ingressos 2.377.671 2.387.428 (0,4%) 

2. D’altres ingressos de gestió ordinària 28.116 29.498 (4,7%) 
a) Reintegraments 23.936 26.549 (9,8%) 

c) D’altres ingressos de gestió 41 0 - 

f) D’altres interessos i ingressos assimilats 4.140 2.949 40,4% 

3. Transferències i subvencions 2.349.555 2.357.930 (0,4%) 
b) Subvencions corrents 2.340.000 2.344.280 (0,2%) 

d) Subvencions de capital 9.555 13.650 (30,0%) 

DESESTALVI - 10.592 - 

Quadre 9 
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b) Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificac. 
pressupost 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pends. 
cobrament 

III   Taxes i d’altres ingressos - - - 102.801 102.801 - 
IV   Transferències corrents 9.507.180 - 9.507.180 5.484.249 5.484.249 - 
V     Ingressos patrimonials - - - 5.458 5.458 - 
VII  Transferències de capital 152.740 - 152.740 101.824 101.824 - 

Total 9.659.920 - 9.659.920 5.694.332 5.694.332 - 
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupost. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
realitzats 

Obligacions 
pends. pagam. 

I      Despeses de personal 8.649.370 - 8.649.370 4.768.150 4.768.150 - 
II     Despeses de funcionament 835.060 (1.000) 834.060 820.572 636.575 183.997 
III    Despeses financeres - 1.000 1.000 587 587 - 
IV    Transferències corrents 22.750 - 22.750 6.000 6.000 - 
VI    Inversions reals 152.740 - 152.740 99.023 33.823 65.200 

Total 9.659.920 - 9.659.920 5.694.332 5.445.135 249.197 

Resultat pressupostari de l’exercici 0   

Quadre 10 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DRN ORN Ajusts 
Resultat 
pressup. 

1. (+) Operacions no financeres 5.694.332 5.694.332 - 0 
2. (+) Operacions amb actius financers - - - - 
3. (+) Operacions comercials - - - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 5.694.332 5.694.332 - 0 
4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG - - - - 
5. (-) Desviacions de finançament positives de l’exercici - - - - 
6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici - - - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT - - - 0 

Quadre 11 
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BALANÇ 

  2011 2010 Variació 
A) Immobilitzat 981.179 1.100.970 (10,9%) 

 III Immobilitzacions materials 981.179 1.100.970 (10,9%) 
C) Actiu circulant 755.814 604.897 24,9% 

 II.  Deutors 119 22 440,9% 
 IV. Tresoreria 755.695 604.875 24,9% 

Total actiu 1.736.993 1.705.867 1,8% 

  2011 2010 Variació 
A) Fons propis 981.179 1.100.970 (10,9%) 

 III. Resultats dels exercicis anteriors 1.100.970 1.161.134 (5,2%) 
 IV. Resultat de l’exercici (119.791) (60.164) 99,1% 

D) Creditors a curt termini 755.814 604.897 24,9% 
 I.  Deutes amb entitats de crèdit - - - 
 II.  Creditors pressupostaris 249.197 109.172 128,3% 
 III. Creditors no pressupostaris 240.621 220.154 9,3% 
IV. Administracions públiques 265.991 275.254 (3,4%) 
 V. D’altres creditors - 317 - 
IV Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 5 - - 

Total passiu 1.736.994 1.705.867 1,8% 

Quadre 12 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

DEURE 2011 2010 Variació 
A) Despeses 5.814.123 5.843.733 (0,5%) 

1. Despeses de func. serv. i prest. soc. 5.807.606 5.829.175 (0,4%) 
a) Depeses de personal 4.768.150 4.724.918 0,9% 

c) Dotacions per a amort. d’immobilitzat 218.814 201.078 8,8% 

e) D’altres despeses de gestió  820.572 903.179 (9,1%) 

f) Despeses financeres i assimilables 70 - - 

2. Transferències i subvencions 6.000 5.000 20,0% 
b) Subvencions corrents 6.000 5.000 20,0% 

3 Pèrdues i despeses extraordinàries 517 9.558 (94,6%) 
c) Despeses extraordinàries 517 9.558 (94,6%) 

ESTALVI - - -  

HAVER 2011 2010 Variació 
B) Ingressos 5.694.332 5.783.569 (1,5%) 

2. D’altres ingressos de gestió ordinària 108.259 56.007 93,3% 
a) Reintegraments 102.801 50.600 103,2% 

b ) Ingressos d’altres v. i neg. i crèd. 5 - - 

f) D’altres interessos i ingressos assimilats 5.453 5.407 0,8% 

3. Transferències i subvencions 5.586.073 5.727.562 (2,5%) 
b) Subvencions corrents 5.484.249 5.636.647 (2,7%) 

d) Subvencions de capital 101.824 90.915 12,0% 

DESESTALVI 119.791 60.164 99,1% 

Quadre 13 

c) Tribunal de Defensa de la Competència 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificac. 
pressupost. 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pends. 
cobrament 

IV   Transferències corrents 618.330 - 618.330 618.330 472.090 146.240 
V     Ingressos patrimonials - - - 534 534 - 
VII  Transferències de capital 4.550 - 4.550 4.550 4.550 - 

Total 622.880 - 622.880 623.414 477.173 146.240 
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupost. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
realitzats 

Obligacions 
pends. pagam. 

I      Despeses de personal 451.430 - 451.430 407.334 407.334 - 
II     Despeses de funcionament 118.300 (46) 118.254 97.292 88.293 8.998 
IV    Transferències corrents 48.600 - 48.600 24.000 24.000 - 
VI    Inversions reals 4.550 - 4.550 4.517 4.517 - 

Total 622.880 (46) 622.834 533.143 524.145 8.998 

Resultat pressupostari de l’exercici 90.271   

Quadre 14 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DRN ORN Ajusts 
Resultat 
pressup. 

1. (+) Operacions no financeres 623.414 533.143 - 90.271 
2. (+) Operacions amb actius financers - - - - 
3. (+) Operacions comercials - - - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 623.414 533.143 - 90.271 
4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG - - - - 
5. (-)  Desviacions de finançament positives de l’exercici - - - - 
6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici - - - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 623.414 533.143 - 90.271 

Quadre 15 

 

BALANÇ 

  2011 2010 Variació 
A) Immobilitzat 13.245 10.514 26,0% 

 III Immobilitzacions materials 13.245 10.514 26,0% 
C) Actiu circulant 150.438 52.070 188,9% 

II Deutors 146.240 - - 
 IV. Tresoreria 4.198 52.070 (91,9%) 

Total actiu 163.683 62.584 161,5% 
  2011 2010 Variació 
A) Fons propis 128.330 35.328 263,3% 

 III. Resultats dels exercicis anteriors 35.329 9.237 282,5% 
 IV. Resultat de l’exercici 93.001 26.091 256,4% 

D) Creditors a curt termini 35.353 27.256 29,7% 
I Creditors pressupostaris 8.998 27.256 (67,0%) 
 III. Creditors no pressupostaris 26.355 - - 

Total passiu 163.683 62.584 161,5% 

Quadre 16 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

DEURE 2010 2009 Variació 
A) Despeses 530.413 522.508 1,5% 

1. Despeses de func. serv. i prest. soc. 506.413 498.508 1,6% 
a) Depeses de personal 407.334 384.678 5,9% 

c) Dotacions per a amort. d’immobilitzat 1.787 1.265 41,2% 

e) D’altres despeses de gestió  97.292 112.565 (13,6%) 

2. Transferències i subvencions 24.000 24.000 0,0% 
b) Subvencions corrents 24.000 24.000 0,0% 

ESTALVI 93.001 26.091 256,4% 

HAVER 2011 2010 Variació 
B) Ingressos 623.414 548.599 13,6% 

3. D’altres ingressos de gestió ordinària 534 1.726 (69,1%) 
a) Reintegraments - 1.275 (100,0%) 

f) D’altres interessos i ingressos assimilats 534 451 18,4% 

4. Transferències i subvencions 622.880 546.873 13,9% 
b) Subvencions corrents 618.330 542.323 14,0% 

d) Subvencions de capital 4.550 4.550 0,0% 

DESESTALVI - - - 

Quadre 17 

d) Institut Cartogràfic Valencià  

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificac. 
pressupost. 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pends. 
cobrament 

III   Taxes i d’altres ingressos 120.000 -  120.000 26.330 17.538 8.792 
IV   Transferències corrents 1.785.360 -  1.785.360 1.550.742 749.307 801.435 
V     Ingressos patrimonials -  -    6 6 - 
VII  Transferències de capital 500.000 -  500.000 375.000 208.333 166.667 

Total 2.405.360 - 2.405.360 1.952.078 975.184 976.894 
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupost. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
realitzats 

Obligacions 
pends. pagam. 

I      Despeses de personal 1.468.000 -  1.468.000 1.070.751 1.070.751 - 
II     Despeses de funcionament 265.110 (343) 264.767 211.837 182.774 29.063 
III    Despeses financeres -  343 343 343 343 - 
IV    Transferències corrents 172.250 -  172.250 151.119 148.869 2.250 
VI    Inversions reals 500.000 -  500.000 315.693 154.089 161.604 

Total 2.405.360 - 2.405.360 1.749.743 1.556.826 192.917 

Resultat pressupostari de l’exercici 202.335   

Quadre 18 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DRN ORN Ajusts 
Resultat 
pressup. 

1. (+) Operacions no financeres 1.952.078 1.749.743 - 202.335 
2. (+) Operacions amb actius financers -  -  - - 
3. (+) Operacions comercials -  -  - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 1.952.078 1.749.743 - 202.335 
4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG -  - - - 
5. (-)  Desviacions de finançament positives de l’exercici -  - - - 
6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici -  - - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 1.952.078 1.749.743 - 202.335 

Quadre 19 

 

BALANÇ 

  2011 2010 Variació 
A) Immobilitzat 3.680.793 4.437.166 (17,0%) 

 II  Immobilitzacions immaterials 126.232 212.968 (40,7%) 

 III Immobilitzacions materials 3.554.561 4.224.198 (15,9%) 

C) Actiu circulant 1.035.352 1.288.278 (19,6%) 
I.   Existències 3.921 3.921 0,0% 

 II.  Deutors 980.019 822.752 19,1% 

 IV. Tresoreria 51.412 461.605 (88,9%) 

Total actiu 4.716.145 5.725.444 (17,6%) 
  2011 2010 Variació 

A) Fons propis 3.659.660 3.991.536 (8,3%) 
   I. Patrimoni 1.721.364 1.721.364 0,0% 

 II. Reserves 2.270.172 2.412.023 (5,9%) 

 IV. Resultat de l’exercici (331.876) (141.851) 134,0% 

D) Creditors a curt termini 1.056.485 1.733.908 (39,1%) 
 I.   Creditors pressupostaris 952.237 1.353.506 (29,6%) 

 II.  Creditors no pressupostaris 9.875 22.681 (56,5%) 

 III. Administracions Públiques 69.966 310.215 (77,4%) 

 V.  D’altres creditors 51.408 47.506 8,2% 

Total passiu 4.716.145 5.725.444 (17,6%) 

Quadre 20 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

DEURE 2011 2010 Variació 
A) Despeses 2.506.115 2.787.638 (10,1%) 

3. D’altres despeses de gestió ordinària 2.354.997 2.615.864 (10,0%) 
a) Despeses de personal 1.070.751 1.132.207 (5,4%) 

c) Dotacions per a amortitza. d’immobi. 1.072.066 1.211.400 (11,5%) 

e) D’altres despeses de gestió corrent 211.837 272.257 (22,2%) 

f) Despeses financeres i assimilables 343 - - 

4. Transferències i subvencions 151.119 171.774 (12,0%) 
b) Subvencions corrents 151.119 171.774 (12,0%) 

ESTALVI - - - 

HAVER 2011 2010 Variació 
B) Ingressos 2.174.239 2.645.787 (17,8%) 

3. D’altres ingressos de gestió ordinària 26.336 102.595 (74,3%) 
b) Reintegraments - 752 (100,0%) 

c) D’altres ingressos de gestió 26.330 101.843 (74,1%) 

f) Ingressos d’altres valors negociables i de 

crèdits de l’actiu immobilitzat 
6 - - 

4. Transferències i subvencions 1.925.742 2.543.192 (24,3%) 
a) Transferències corrents 1.550.742 1.235.509 25,5% 

c) Transferències de capital 375.000 1.307.683 (71,3%) 

  5. Guanys i ingressos extraordinaris 222.161 - - 
d) Ingressos i benefi. d’exercicis anteriors 222.161 - -  

DESESTALVI 331.876 141.851 134,0% 

Quadre 21 
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e) Institut Valencià d’Investigacions Agràries 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificac. 
pressupost. 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pends. 
cobrament 

III   Taxes i d’altres ingressos - - - 131.068 122.638 8.430 
IV   Transferències corrents 15.029.990 (11.515) 15.018.475 13.018.475 9.563.870 3.454.605 
V     Ingressos patrimonials 258.000 - 258.000 114.956 87.745 27.211 
VII  Transferències de capital 6.122.000 2.161.784 8.283.784 8.283.784 5.734.355 2.549.429 

Total 21.409.990 2.150.269 23.560.259 21.548.283 15.508.608 6.309.675 
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupost. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
realitzats 

Obligacions 
pends. pagam. 

I      Despeses de personal 11.776.000 (201.731) 11.574.269 8.709.019 8.558.903 150.116 
II     Despeses de funcionament 2.296.990 (5.750) 2.291.240 2.290.683 2.027.334 263.349 
III    Despeses financeres 5.000 - 5.000 4.778 4.778 - 
IV    Transferències corrents 1.072.000 195.966 1.267.966 753.960 741.543 12.417 
VI    Inversions reals 6.260.000 2.161.784 8.421.784 7.975.513 6.946.892 1.028.621 

Total 21.409.990 2.150.269 23.560.259 19.733.953 18.279.450 1.454.503 

Resultat pressupostari de l’exercici 1.814.330   

Quadre 22 

RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS 

DEURE HAVER 
  IMPORT  IMPORT 

  Estimat Realitzat  Estimat Realitzat 
Compres netes - - Vendes netes - 81.123 
   Subp., residus i mat. recup. - 22.350 

   Prestacions de serveis - 58.773 
RESUL. POSIT. OPE. COM. - 81.123 RESULTAT NEGAT. OPE. COM. - - 

TOTAL - 81.123 TOTAL - 81.123 

Quadre 23 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DRN ORN Ajusts 
Result. 

pressup. 
1. (+) Operacions no financeres 21.467.160 19.733.953 - 1.733.207 
2. (+) Operacions amb actius financers - - - - 
3. (+) Operacions comercials 81.123 - - 81.123 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 21.548.283 19.733.953 - 1.814.330 
4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG - - - - 
5. (-)  Desviacions de finançament positives de l’exercici - - - - 
6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici - - - - 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 21.548.283 19.733.953 - 1.814.330 

Quadre 24 
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BALANÇ 

  2010 2009 Variació 
A) Immobilitzat 27.767.276 29.560.622 (6,1%) 

 II  Immobilitzacions immaterials 528.887 323.755 63,4% 

 III Immobilitzacions materials 27.238.389 29.236.867 (6,8%) 

C) Actiu circulant 7.839.711 9.079.623 (13,7%) 
 I.   Existències 112.782 110.775 1,8% 

 II.  Deutors 6.109.857 5.501.554 11,1% 

 III. Inversions financeres temporals 601 601 0,0% 

 IV. Tresoreria 1.616.471 3.466.693 (53,4%) 

Total actiu 35.606.987 38.640.245 (7,8%) 
  2011 2010 Variació 

A) Fons propis 28.390.351 30.181.689 (5,9%) 
 I.   Patrimoni 31.546.274 31.741.274 (0,6%) 

 III. Resultats dels exercicis anteriors (1.364.585) - - 

 IV. Resultat de l’exercici (1.791.338) (1.559.585 14,9% 

D) Creditors a curt termini 7.216.636 8.458.556 (14,7%) 
 I.    Creditors pressupostaris 1.513.753 734.369 106,1% 

 II.  Creditors no pressupostaris 569 380 49,7% 

 IV. Administracions públiques 2.078.228 3.306.410 (37,1%) 

 V. D’altres creditors 3.624.086 4.417.397 (18,0%) 

Total passiu 35.606.987 38.640.245 (7,8%) 

Quadre 25 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

DEURE 2010 2009 Variació 
A) Despeses 21.525.290 23.389.686 (8,0%) 

2. Aprovisionaments 2.886.055 2.977.536 (3,1%) 
b) Consum de matèries primes 2.886.055 2.977.536 (3,1%) 

3. D’altres despeses de gestió ordinària 17.821.568 19.338.987 (7,8%) 
a) Despeses de personal 12.487.870 13.406.812 (6,9%) 
c) Dotacions per a amortització d’immobi. 2.565.699 2.730.189 (6,0%) 
e) D’altres despeses de gestió corrent 2.763.220 3.197.642 (13,6%) 
f) Despeses financeres i assimilables  4.778 4.344 10,0% 

4. Transferències i subvencions 753.959 871.385 (13,5%) 
b) Subvencions corrents 753.959 871.385 (13,5%) 

5. Pèrdues despeses extraordinàries 63.709 201.778 (68,4%) 
a) Pèrdues procedents de l’immobilitzat 63.709 6.778 839,9% 
d) Despeses i pèrdues d’altres exercicis - 195.000 (100,0%) 

ESTALVI - -  
HAVER 2011 2010 Variació 

B) Ingressos 19.733.953 9.983.179 97,7% 
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 246.025 232.866 5,7% 

a) Reintegraments 131.068 162.871 (19,5%) 

c) D’altres ingressos de gestió 81.168 46.297 75,3% 

f) D’altres interessos i ingressos assimilats 33.789 23.698 42,6% 

4. Transferències i subvencions 19.487.928 9.750.313 99,9% 
b) Subvencions corrents 13.018.475 711.236 1730,4% 

d) Subvencions de capital 8.283.784 9.039.077 (8,4%) 

e) Subv. i transf. per reintegrar (1.814.331) - - 

DESESTALVI 1.791.339 13.406.507 (86,6%) 

Quadre 26 
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f) Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificac. 
pressupost 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pends. 
cobrament 

III   Taxes i d’altres ingressos 1.017.000 - 1.017.000 1.516.985 1.424.875 92.110 
IV   Transferències corrents 11.031.050 - 11.031.050 10.577.238 7.354.033 3.223.205 
V     Ingressos patrimonials 26.500 - 26.500 29.506 12.392 17.114 
VII  Transferències de capital 250.500 - 250.500 727.353 250.500 476.853 

Total 12.325.050 - 12.325.050 12.851.082 9.041.800 3.809.282 
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupost. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
realitzats 

Obligacions 
pends. pagam. 

I      Despeses de personal 6.882.000 - 6.882.000 5.791.237 5.703.034 88.203 
II     Despeses de funcionament 3.996.450 (200.000) 3.796.450 2.697.093 411.089 2.286.004 
III    Despeses financeres - 200.000 200.000 134.196 12 134.184 
IV    Transferències corrents 905.600 - 905.600 748.092 135.322 612.770 
VI    Inversions reals 531.000 12.002.659 12.533.659 4.079.603 877.459 3.202.144 
VII  Transferències de capital 10.000 1.915.717 1.925.717 958.753 325.916 632.837 

Total 12.325.050 13.918.376 26.243.426 14.408.974 7.452.832 6.956.142 

Resultat pressupostari de l’exercici (1.557.892)   

Quadre 27 

RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS 

DEURE HAVER 
  IMPORT  IMPORT 

  ESTIMAT REALITZAT  ESTIMAT REALITZAT 

Variació d’existències de: - 6.822 Vendes netes 4.787.599 3.945.507 
Mercaderies - 6.822 Mercaderies 104.769 77.532 

    Prestacions de serveis 4.682.830 3.867.975 
Compres netes 4.739.094 4.180.236    

Mercaderies 73.162 20.658    
D’altres aprovisionaments 4.665.932 4.159.578    

Despeses comercials netes 60.913 171.399 Ingressos comercials nets 12.408 12.237 
RESULT. POSIT. OP. COM. - - RESUL. NEGAT. OP. COM. - 400.713 
TOTAL 4.800.007 4.358.457 TOTAL 4.800.007 4.358.457 

Quadre 28 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 

Conceptes DRN ORN Ajusts 
Resultat 
pressup. 

1. (+) Operacions no financeres 12.851.082 14.416.587 - (1.565.505) 
2. (+) Operacions amb actius financers - - - - 
3. (+) Operacions comercials 3.957.744 4.351.636 - (393.892) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 16.808.826 18.768.223 - (1.959.397) 
4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG - - - - 
5. (-)  Desviacions de finançament positives de l’exercici - - - 9.121.920 
6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici - - - 13.441.523 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT - - - 2.360.206 

Quadre 29 

BALANÇ 

  2011 2010 Variació 
A) Immobilitzat 18.234.420 14.957.461 21,9% 

 II  Immobilitzacions immaterials 201.274 220.557 (8,7%) 

 III Immobilitzacions materials 18.033.146 14.736.104 22,4% 

 V  Inversions financeres permanents - 800 (100,0%) 

C) Actiu circulant 17.440.337 15.434.449 13,0% 
 I.   Existències 18.428 25.250 (27,0%) 

 II.  Deutors 15.604.900 13.150.877 18,7% 

 IV. Tresoreria 1.817.009 2.258.322 (19,5%) 

Total actiu 35.674.756 30.391.910 17,4% 
  2011 2010 Variació 

A) Fons propis 8.856.277 7.072.837 25,2% 
 I.   Patrimoni 11.195.706 11.195.706 0,0% 

 III. Resultats dels exercicis anteriors (4.122.869) (575.321) 616,6% 

 IV. Resultat de l’exercici 1.783.441 (3.547.548) (150,3%) 

C) Creditors a llarg termini 95.355 93.287 2,2% 
D) Creditors a curt termini 26.723.124 23.225.786 15,1% 

 I.  Creditors pressupostaris 11.984.180 8.173.661 46,6% 

 II.  Creditors no pressupostaris 14.578.147 14.870.088 (2,0%) 

 III. Administracions públiques 121.237 135.262 (10,4%) 

 V. D’altres creditors 39.559 46.776 (15,4%) 

Total passiu 35.674.756 30.391.910 17,4% 

Quadre 30 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL 

DEURE 2011 2010 Variació 
A) Despeses 15.025.385 32.388.369 (53,6%) 

2. Aprovisionaments 1.650.179 1.828.280 (9,7%) 
a) Consum de mercaderies -1.583 -7.745 (79,6%) 

c) D’altres despeses externes 1.651.762 1.836.025 (10,0%) 

3. D’altres despeses de gestió ordinària 12.083.063 13.899.205 (13,1%) 
a) Despeses de personal 5.791.237 5.976.032 (3,1%) 

c) Dotacions per a amortització d’immob. 801.843 749.076 7,0% 

e). D’altres despeses de gestió corrent 5.355.787 6.956.301 (23,0%) 

f)  Despeses financeres i assimilables  134.196 217.796 (38,4%) 

4. Transferències i subvencions 1.234.945 16.550.460 (92,5%) 
b) Subvencions corrents 748.092 868.847 (13,9%) 

c) Subvencions de capital 486.853 15.681.613 (96,9%) 

5. Pèrdues despeses extraordinàries 57.198 10.423 448,8% 
c) Despeses extraordinàries 2.646 10.423 (74,6%) 

d) Despeses i pèrdues d’altres exercicis 54.551 - - 

ESTALVI 1.783.441 - - 
HAVER 2011 2010 Variació 

B) Ingressos 16.808.826 28.740.820 (41,5%) 
1. Vendes i prestacions de serveis 4.182.750 4.225.043 (1,0%) 
3. D’altres ingressos de gestió ordinària 1.318.745 1.631.849 (19,2%) 

a) Ingressos tributaris 1.232.742 1.560.215 (21,0%) 

b) Reintegraments 4.211 18.991 (77,8%) 

c) D’altres ingressos de gestió 65.810 40.876 61,0% 

f) D’altres interessos i ingressos assimilats 15.982 11.767 35,8% 

4. Transferències i subvencions 11.304.591 22.883.089 (50,6%) 
b) Subvencions corrents 10.577.238 8.213.410 28,8% 

d) Subvencions de capital 727.353 14.669.679 (95,0%) 

5. Guanys ingressos extraordinaris 2.739 839 226,5% 
c) Ingressos extraordinaris 2.739 839 226,5% 

DESESTALVI - 3.547.548 - 

Quadre 31 
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4.3 Conclusions generals de la fiscalització realitzada 

Com a resultat del control formal efectuat sobre els comptes anuals retuts per les entitats 
autònomes: IVE, INVASSAT, TDCCV, ICV, IVIA i IVAJ, no hem detectat incidències 
significatives. No obstant això, tot seguit indiquem una sèrie de recomanacions per a 
millorar la formulació i rendició de comptes de les referides entitats. 

a) Institut Valencià d’Estadística 

La memòria hauria de contenir la informació relativa als aspectes següents: el quadre de 
finançament, la recaptació neta en l’estat sobre el procés de gestió de l’ingrés públic i la 
requerida sobre l’immobilitzat no financer. 

b) Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 

La memòria de l’exercici hauria d’informar sobre els aspectes següents: quadre de 
finançament, immobilitzacions materials, l’estat del flux net de tresoreria, detall de la 
gestió d’ingressos i la seua recaptació neta, així com sobre el capítol de taxes, preus 
públics i privats i devolucions d’ingressos.  

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

La memòria hauria de contenir el quadre de finançament de l’exercici, l’estat de flux net de 
tresoreria i el detall de la informació requerida sobre l’immobilitzat no financer, així com 
informar sobre els principals responsables de l’Entitat. 

d) Institut Cartogràfic Valencià 

La memòria no inclou la informació sobre les operacions no pressupostàries, raó per la 
qual no n’hem pogut comprovar la coherència d’aquesta informació amb la continguda en 
altres estats comptables. 

e) Institut Valencià d’Investigacions Agràries 

En l’estat de la memòria de transferències i subvencions concedides, l’import de les 
subvencions concedides en l’exercici no es correspon amb l’import de les obligacions 
reconegudes en el capítol IV de la liquidació del pressupost de despeses. De la mateixa 
manera, en els estats de la memòria de transferències i subvencions corrents i de capital 
rebudes, hem observat diferències entre els imports liquidats que figuren en aquests estats i 
els imports recaptats que figuren en la liquidació de pressupost d’ingressos.  

En relació amb les operacions no pressupostàries, el saldo creditor no es correspon amb el 
saldo de creditors no pressupostaris del passiu del balanç. 

f) Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove 

Els imports que figuren en el detall del romanent de tresoreria en concepte de drets 
pendents de cobrament d’operacions no pressupostàries i cobraments realitzats pendents 
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d’aplicació definitiva, no es corresponen amb els imports que figuren en els seus respectius 
estats. D’altra banda, en el mateix romanent de tresoreria, els imports que figuren per 
obligacions pendents de pagament del pressupost corrent, pressuposts tancats i 
d’operacions no pressupostàries no es correspon tampoc amb els imports que figuren en els 
seus corresponents estats. 

En el resultat pressupostari no coincideix l’import de les obligacions reconegudes netes 
d’operacions no financeres amb el que figura en la liquidació del pressupost de despeses. 

L’estat de tresoreria presenta diferències entre l’import dels cobraments relatius a 
pressuposts tancats amb els que figuren en l’estat d’operacions d’aquesta naturalesa. Els 
cobraments i pagaments d’operacions comercials no s’han pogut conciliar amb l’estat 
d’operacions comercials, puix que no s’ha elaborat aquest estat. 

Hem observat també que la memòria no informa sobre l’estructura organitzativa bàsica i la 
seua organització comptable ni dels convenis de col·laboració subscrits en l’exercici. 

L’estat d’operacions no pressupostàries no inclou els moviments relatius a l’IVA, raó per 
la qual el saldo pendent de pagament a 31 de desembre de 2011, no es correspon amb el 
saldo de creditors del compte corresponent en l’epígraf de creditors del passiu del balanç. 

4.4. Seguiment de les recomanacions 

Les entitats autònomes Institut Valencià d’Estadística, Institut Valencià de Seguretat i 
Salut en el Treball, Tribunal de Defensa de la Competència de la Comunitat Valenciana, 
Institut Cartogràfic Valencià, Institut Valencià d’Investigacions Agràries i Institut Valencià 
de la Joventut, sotmeses al control formal de la rendició de comptes en l’exercici de 2011, 
van ser sotmeses a aquest mateix tipus de control en l’exercici de 2010, per la qual cosa no 
hem sol·licitat als responsables de les dites entitats que comunicaren les mesures adoptades 
o en estudi per a esmenar les incidències assenyalades en els informes de fiscalització 
emesos en exercicis anteriors, en compliment del que estableix l’article 11 de la Llei de 
Sindicatura de Comptes i en el Programa Anual d’Actuació per a 2012. 
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 22 
de desembre de 1986, així com dels respectius acords del Consell d’aquesta Sindicatura de 
Comptes en què tingué coneixement dels esborranys dels informes individuals de 
fiscalització corresponents a l’any 2011, els dits esborranys han sigut enviats als 
comptedants perquè, en els terminis concedits, hi formularen al·legacions. 

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

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

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

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

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



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2011 

 - 49 - 

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. 



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2011 

 - 50 - 

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. 



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2011 

 - 60 - 

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. 
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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 del la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació per a 2012, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si els “Ingressos per transferències rebudes” i les “Despeses per subvencions 
concedides”, registrats en els comptes anuals de l’exercici de 2011 del Servei Valencià 
d’Ocupació (d’ara endavant SERVOF o l’Entitat) es presenten adequadament d’acord 
amb els principis comptables aplicables, així com verificar el compliment de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics durant l’esmentat exercici pel que fa a les àrees 
fiscalitzades. 

En els diferents apartats d’aquest Informe assenyalem aquelles situacions que hauran de 
ser objecte d’atenció i millora per part dels òrgans responsables del SERVOF. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del SERVOF estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2011, el 
compte de resultat econòmic i patrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria 
corresponent a l’exercici terminat en aquesta data i s’adjunten íntegrament en l’annex 
d’aquest Informe. Aquests comptes van ser formulats pel director general del SERVOF, 
aprovats pel seu Consell General el 28 de juny de 2012 i presentats a aquesta 
Sindicatura Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG) conformement a 
la normativa d’aplicació, el 29 de muny de 2012. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització efectuada ha consistit a 
revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb els 
“Ingressos per transferències rebudes” i amb les “Despeses per subvencions 
concedides” registrats pel SERVOF en els comptes anuals de l’exercici de 2011 i en 
comprovar que la formalització i presentació dels comptes anuals han sigut adequades. 

A més a més, hem efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades 
en l’Informe de fiscalització del l’exercici de 2010. 

D’acord amb l’anterior, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents de conformitat amb els Principis i Normes d’Auditoria del Sector 

Públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern 
de l’Estat Espanyol i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de 
la Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 
Aquests procediments han consistit en la realització de proves selectives, revisió del 
control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut d’aplicació en aquest cas, si 
considerem els objectius perseguits i l’abast anteriorment assenyalat. 

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 el compliment, per part del SERVOF, 
de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels fons públics pel que fa a les àrees 
fiscalitzades durant l’exercici terminat el 31 de desembre de 2011. 

L’esmentada revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el compliment 
dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en: 

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. 
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- Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, Text Refós aprovat per 
Decret Legislatiu, de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat 
(TRLHPG). 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre. 

Normes específiques de l’Entitat 

- Llei 3/2000, de 17 d’abril, que crea el Servei Valencià d’Ocupació i Formació 
(SERVOF). 

- Decret 41/2001, de 27 de febrer, del Govern Valencià, que aprova el Reglament 
d’Organització i del Règim Jurídic del SERVOF. 

- Resolució de 3 de març de 2008, del director general del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, sobre delegació de competències en matèria de personal, 
gestió financera i pressupostària, contractació administrativa i gestió de 
subvencions. 

- Resolució de 22 d’abril de 2008, del director general del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, de modificació de la Resolució de 3 de març de 2008, de 
delegació de competències en matèria de personal, gestió financera i 
pressupostària, contractació administrativa i gestió de subvencions. 

Subvencions 

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

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 
General de Subvencions. 

Normes comptables 

- Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, que aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
(PGCP). 

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

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1, no s’han 
posat de manifest fets o circumstàncies que afecten de forma significativa l’adequació 
dels capítols pressupostaris relacionats amb “Ingressos per transferències rebudes” i 
“Despeses per subvencions concedides” als principis comptables d’aplicació i a 
l’adequada presentació dels comptes anuals. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, i amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, s’ha posat de 
manifest, durant l’exercici de 2011, el següent incompliment significatiu de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb les àrees fiscalitzades: 

- Com comentem en l’apartat 5.5.b) de l’Informe, la revisió dels expedients 
seleccionats de la línia T5644, “Plans formatius intersectorials” ha posat de 
manifest nombroses incidències en la seua tramitació. En dos expedients, les 
incidències suposen la concurrència d’algunes de les causes de reintegrament de 
la subvenció regulades pel l’article 37 de la Llei General de Subvencions. 



ᒒ
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

El SERVOF és una entitat autònoma de naturalesa administrativa de les previstes en 
l’article 5.1 del TRLHPG, que es troba actualment adscrita a la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació (a partir del 24 de juny de 2011). L’Entitat té personalitat jurídica 
pròpia, plena capacitat d’obrar i autonomia econòmica i administrativa per a la 
realització de les seues finalitats i la gestió del seu patrimoni. 

L’objectiu fonamental del SERVOF, d’acord amb el que preveu la seua llei de creació, 
consisteix a impulsar i executar la política de la Generalitat en matèria d’intermediació 
en el mercat del treball i d’orientació laboral, així com les polítiques actives d’ocupació 
i de formació professional que exercirà amb interrelació, i garantirà la gestió territorial i 
propera als ciutadans. 

L’estructura bàsica del SERVOF està constituïda per tres òrgans directius: el Consell 
General, Consell de Direcció i Direcció General. El Consell General és l’òrgan 
d’assessorament, consulta i participació, tripartit i paritari, en el qual s’integren les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana, 
així com representants de l’Administració autonòmica. El Consell de Direcció és 
l’òrgan col·legiat d’assessorament i participació, tripartit i paritari, sobre l’actuació del 
SERVOF. La Direcció General del SERVOF és l’òrgan executiu i les seues funcions 
estan atribuïdes, des del 24 de juny de 2011, a la Secretaria Autonòmica de Formació i 
Ocupació. 

Actualment, de la Direcció General del SERVOF depenen la Secretaria General (que es 
troba vacant) i la Direcció General d’Ocupació i Inserció Laboral, mentre que la 
Direcció General de Formació i Qualificació Professional depén de la Secretaria 
Autonòmica de Formació i Ocupació. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

En l’exercici de 2011 les competències en matèria de formació per a l’ocupació han 
sigut assumides per la Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació, d’acord amb el 
que assenyala el Decret 75/2011, de 24 de juny, del Consell. 

D’acord amb la informació facilitada, les principals activitats desenvolupades pel 
SERVOF en 2011 quant al foment d’ocupació han girat en torn als següents objectius: 

- Millorar l’ocupabilitat dels col·lectius amb més dificultats d’accés al mercat 
laboral a través d’itineraris complets d’inserció desenvolupats en els Plans 
Integrals d’Ocupació (PIO). 

- Recolzar la creació d’ocupació púbic d’interés social com a mitjà de millorar 
l’ocupabilitat dels treballadors desocupats. 

- Fomentar el contractes indefinits que facen les empreses a favor de joves, dones, 
aturats de llarga durada i majors de 45 anys, així com recolzar les 
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transformacions dels contractes temporals en fixos, a través d’un pla especial 
d’ocupació estable per a la Comunitat Valenciana. 

- Recolzar els desocupats amb perfil emprenedor perquè creen el seu propi lloc de 
treball com a autònoms o professionals per compte propi. 

- Recolzar la incorporació al mercat laboral de les dones i millorar així el seu 
percentatge de participació en la població activa. A més a més, facilitar l’entrada 
al mercat laboral dels joves que no tenen experiència laboral. 

- Recolzar la incorporació al mercat laboral dels col·lectius d’inserció molt difícil, 
com ara els desocupats amb discapacitat, les persones en situació d’exclusió 
social i les persones immigrants. 

- Actuar de forma diferencial sobre el territori, per a contrarestar les faltes 
d’oportunitats derivades de la situació geogràfica i elaborar estratègies adaptades 
a les necessitats de l’àmbit local d’actuació. 

- Considerar els sectors tradicionals especialment afectats per la situació canviant 
de l’economia, en especial a les zones industrials més especialitzades, i recolzar 
la diversificació de l’activitat econòmica alhora que adoptar un enfocament 
preventiu i facilitar els processos de recol·locació dels treballadors provinents 
d’empreses en reestructuració.  
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

La memòria dels comptes anuals de l’exercici de 2011 formulada pel SERVOF conté la 
informació mínima continguda en el PGCP, si bé, com ja hem assenyalat en els nostres 
informes d’exercicis anteriors, hauria d’ampliar-se el seu contingut en els següents 
apartats: 

- Transferències i subvencions concedides: se n’ha de completar la informació ja 
que el PGCP exigeix indicar la finalitat, les condicions o requisits de les 
subvencions concedides en l’exercici i el grau de verificació, així com els 
reintegraments de subvencions per incompliment de condicions o requisits, amb 
especificació de les causes. 

- Execució dels projectes d’inversió: falta indicar una breu explicació del projecte, 
les entitats gestores i el tipus de finançament i assenyalar si compta amb recursos 
afectats i el seu percentatge respecte al projecte final. 

- Despeses de finançament afectat: falta aportar informació sobre el coeficient de 
finançament a fi d’exercici així com les desviacions de finançament calculades, 
tant les acumulades com les imputables a l’exercici. 

A més a més, cal mencionar que no consten en la memòria els apartats relatius als 
compromisos d’ingressos i a l’immobilitzat. 

La memòria dels comptes anuals no conté una nota informativa sobre els ajornaments 
de pagament efectuats a proveïdors perquè no ho exigeix el PGCP. No obstant això, 
seria recomanable mencionar el saldo pendent de pagament als proveïdors que 
acumulen un ajornament superior al termini legal de pagament, així com, si és el cas, les 
despeses per interessos meritats per mora. 

Cal afegir que no s’ha obtingut constància que l’Entitat haja establit el seu propi sistema 
d’informació trimestral pública sobre el compliment dels terminis prevists per al 
pagament de les operacions comercials, en contra del que assenyala l’article 4.2 de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de 
Mesures de Lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials. 

5.2 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

El balanç del SERVOF a 31 de desembre de 2011, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 
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ACTIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

Immobilitzat 99.429.118 87.262.295 13,9% 

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

Immobilitzacions immaterials 1.671.599 120.961 1.281,9% 

Immobilitzacions materials 97.736.293 87.120.109 12,2% 

Terrenys i construccions  57.334.073 50.252.694 14,1% 

Instal·lacions tècniques i maquinària 4.771.658 4.111.271 16,1% 

Utillatge i mobiliari 8.884.803 8.039.147 10,5% 

D’altre immobilitzat 26.745.760 24.716.996 8,2% 

Actiu circulant 442.046.113 401.688.301 10,0% 

Deutors  438.199.002 318.550.582 37,6% 

Tresoreria 3.847.112 83.137.719 (95,4%) 

Total actiu 541.475.231 488.950.595 10,7% 

    

PASSIU 31-12-2011 31-12-2010 Variació 

Fons propis 164.365.058 159.693.944 2,9% 

Resultats d’exercicis anteriors 159.693.944 376.134.523 (57,5%) 

Resultats de l’exercici  4.671.114 (216.440.579) 102,2% 

Creditors a curt termini 377.110.173 329.256.651 14,5% 

Creditors  377.110.173 329.256.651 14,5% 

Creditors pressupostaris 294.742.292 170.625.461 72,7% 

Creditors no pressupostaris 172.082 190.999 (9,9%) 

Administracions públiques 3.633.145 2.075.161 75,1% 

D’altres creditors 78.562.654 156.365.029 (49,8%) 

Total passiu 541.475.231 488.950.595 10,7% 

Quadre 1 

El compte del resultat econòmic i patrimonial del SERVOF de 2011, juntament amb les 
dades corresponents a l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 

 

 

 

 

 

 



Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercici de 2011 

- 77 - 

DEURE 2011 2010 Variació 

Despeses 359.841.609 419.424.279 (14,2%) 

Despeses de funcionament dels serveis 70.905.878 67.280.669 5,4% 

Despeses de personal 58.259.278 54.020.847 7,8% 

D’altres despeses de gestió corrent 12.625.190 13.227.532 (4,6%) 

Despeses financeres i assimilades 21.410 32.289 (33,7%) 

Transferències i subvencions 279.327.139 350.323.095 (20,3%) 

Subvencions corrents 277.801.434 348.393.546 (20,3%) 

Subvencions de capital 1.525.705 1.929.550 (20,9%) 

Pèrdues i despeses extraordinàries 9.608.592 1.820.515 427,8% 

Pèrdues provinents de l’immobilitzat 0 21.018 (100,0%) 

Despeses extraordinàries 19.717 34.988 (43,6%) 

Despeses i pèrdues d’uns altres exercicis 9.588.876 1.764.509 443,4% 

Desestalvi  (216.440.579)  

    

HAVER 2011 2010 Variació 

Ingressos 364.512.723 202.983.701 79,6% 

D’altres ingressos de gestió ordinària 19.839.356 12.294.591 61,4% 

Reintegraments 17.844.386 9.952.871 79,3% 

D’altres ingressos de gestió 737.916 13.040 5.558,8% 

D’altres interessos i ingressos assimilats 1.257.054 2.328.680 (46,0%) 

Transferències i subvencions 341.613.440 189.459.745 80,3% 

Subvencions corrents 322.604.551 184.620.928 74,7% 

Subvencions de capital 19.008.888 4.838.816 292,8% 

Guanys i ingressos extraordinaris 3.059.927 1.229.365 148,9% 

Ingressos i beneficis d’uns altres exercicis 3.059.927 1.229.365 148,9% 

Estalvi  4.671.114   

Quadre 2 

En 2011, les despeses han disminuït un 14,2%, mentre que els ingressos han augmentat 
un 79,6%. Aquest augment s’ha degut bàsicament a la devolució d’ingressos que es va 
produir en 2010 pel reintegrament de subvencions de la Generalitat del període 2002-
2009 no aplicades a la seua finalitat, com es va posar de manifest en el nostre Informe 
de fiscalització de l’exercici de 2010. 

El compte del resultat mostra un estalvi de 4.671.114 euros. L’epígraf de despeses de 
“Transferències i subvencions” puja a 279.327.139 euros en 2011 (el 77,6% del total de 
despeses de l’exercici), amb una disminució del 20,3% respecte a 2010. 
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5.3 Estat de liquidació del pressupost 

La liquidació del pressupost del SERVOF de 2011 la mostrem tot seguit, en euros: 

 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modifi-
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
Drets pendents 
de cobrament 

3 Taxes i d’altres ingressos 0 338.037 338.037 19.488.462 13.385.630 6.102.832 
4Transferències corrents 469.042.530 12.618.291 481.660.821 322.604.551 57.625.942 264.978.609 

5 Ingressos patrimonials 0 0 0 350.895 350.895 0 

7 Transferències de capital 25.185.900 256.000 25.441.900 19.008.888 5.911.471 13.097.417 

8 Actius financers 0 70.960.806 70.960.806 0 0 0 

Total 494.228.430 84.173.134 578.401.564 361.452.796 77.273.938 284.178.857 
       

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modifi-
cacions 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents de 
pagament 

1 Despeses de personal 59.211.000 4.413.037 63.624.037 58.259.278 58.259.206 72 

2 Despeses de funcionament 14.981.800 2.340.481 17.322.281 12.861.350 7.331.322 5.530.028 

3 Despeses financeres 90.000 0 90.000 41.126 40.147 979 

4 Transferències corrents 394.759.730 74.586.440 469.346.170 277.801.434 35.040.878 242.760.556 

6 Inversions reals 23.393.580 1.829.258 25.222.838 12.836.689 2.762.853 10.073.836 

7 Transferències de capital 1.792.320 1.003.918 2.796.238 1.525.705 309.683 1.216.022 

Total 494.228.430 84.173.134 578.401.564 363.325.581 103.744.088 259.581.492 

Quadre 3 

El pressupost definitiu d’ingressos del SERVOF ha pujat a 578.401.564 euros, dels 
quals s’han reconegut drets per import de 361.452.796 euros. D’aquest import només 
s’han recaptat 77.273.938 euros, cosa que representa el 21,4% 

Pel que fa al pressupost de despeses, els crèdits definitius han pujat a 578.401.564 euros 
i s’han reconegut obligacions per import de 363.325.581 euros, cosa que representa un 
grau d’execució global del 62,8% (74,4% en 2010). Els pagaments han pujat a 
103.744.088 euros, cosa que representa un grau de realització del 28,6% (61,1% en 
2010). 

El resultat pressupostari de l’exercici de 2011 i la seua comparació amb el de l’exercici 
anterior el mostrem tot seguit, en euros: 
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Resultat pressupostari 

2011 2010 

Drets rec. 
nets 

Obligac. 
rec. netes 

Imports 
Drets rec. 

nets 
Obligac. 
rec. netes 

Imports 

1. (+) Operacions no financeres 361.452.796 363.325.581 (1.872.785) 201.754.336 433.032.202 (231.277.866) 

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

I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2) 361.452.796 363.325.581 (1.872.785) 201.754.336 433.032.202 (231.277.866) 

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

III. Saldo pressupostari de l’exercici (I+II) (1.872.785)   (231.277.866) 

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

5. (-) Desviacions de finan. positives per despeses amb finançament afectat 135.904.950   126.087.842 

6. (+) Desviacions de finan. negatives per despeses amb finançament afectat 138.128.629   359.356.538 

IV. Superàvit de finançament de l’exercici (III+4-5+6)  350.895   1.990.830 

Quadre 4 

D’acord amb la informació facilitada, el SERVOF va tramitar en 2011 una modificació 
pressupostària d’incorporació de romanents de crèdit per import de 70.960.806 euros, 
finançada amb el romanent de tresoreria de 2010 (vegeu quadre 3). 

El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2011 i de 2010 el mostrem tot seguit, en 
euros: 

 

Conceptes 31-12-2011 31-12-2010 

1. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  359.636.311  162.185.560 

    (+) del pressupost corrent 284.178.857  312.121.138   

    (+) de pressuposts tancats 154.020.107  6.429.451   

    (-) de cobrament dubtós 0  0   

    (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 78.562.654  156.365.029   

2. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT   298.547.482  172.891.629 

    (+) del pressupost corrent 260.772.946  170.521.994   

    (+) de pressuposts tancats 33.969.347  103.474   

    (+) d’operacions no pressupostàries 3.805.190  2.266.161   

3. (+) FONDS LÍQUIDS  3.847.112  83.137.719 

I.     ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT  22.905.298  87.011.382 

II.    ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT  42.030.643  (14.579.732) 

III.   ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) = (I+II)  64.935.941  72.431.650 

Quadre 5 
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5.3.1 Execució pressupostària dels capítols 4 i 7 d’ingressos 

L’execució pressupostària en 2011 dels ingressos per transferències i subvencions 
rebudes ha sigut la següent, en euros. 

 

Concepte 
Previsions 
inicials 

Modifi-
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
Drets 

pendents de 
cobrament 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Transferències de l’Estat  302.631.230 12.239.367 314.870.597 196.060.812 32.746.243 163.314.569 62,3% 16,7% 

Transferències de la Generalitat 166.411.300 341.055 166.752.355 126.505.870 24.841.830 101.664.040 75,9% 19,6% 

Transferències de l’exterior 0 37.870 37.870 37.870 37.870 0 100,0% 100,0% 

Capítol 4 469.042.530 12.618.291 481.660.821 322.604.551 57.625.942 264.978.609 67,0% 17,9% 

         

Concepte 
Previsions 

inicials 
Modifi-
cacions 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
Drets 

pendents de 
cobrament 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Transferències de l’Estat 3.860.200 250.000 4.110.200 2.761.897 2.351.187 410.710 67,2% 85,1% 

Transferències de la Generalitat 21.325.700 0 21.325.700 16.240.991 3.554.284 12.686.707 76,2% 21,9% 

Transferències de l’exterior 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 100,0% 100,0% 

Capítol 7  25.185.900 256.000 25.441.900 19.008.888 5.911.471 13.097.417 74,7% 31,1% 

Quadre 6 

Els ingressos provinents de l’Administració de l’Estat corresponen fonamentalment a 
subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als Pressuposts Generals de 
l’Estat, distribuïdes territorialment per a la seua gestió per comunitats autònomes amb 
competències assumides. 

Els ingressos provinents de l’Administració autonòmica es corresponen principalment a 
les aportacions de la Generalitat al SERVOF a través de la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació, establides en la Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts 
de la Generalitat per a 2011. 

L’abast de la fiscalització de l’àrea d’ingressos establit en l’apartat 2.1 ha sigut el 
d’”Ingressos per transferències rebudes” dels capítols 4 i 7 de la liquidació del 
pressupost d’ingressos de l’exercici de 2011. Com a resultat de la fiscalització 
efectuada, en l’apartat 5.4 mostrem els comentaris sobre els aspectes més significatius 
observats. 

5.3.2 Execució pressupostària dels capítols 4 i 7 de despeses 

Com hem assenyalat en apartats anteriors, les competències en matèria de formació per 
a l’ocupació han sigut assumides per la Secretaria Autonòmica de Formació i Ocupació, 
d’acord amb el que assenyala el Decret 75/2011, de 24 de juny, del Consell. No obstant 
això, aquesta circumstància no ha tingut efecte pressupostari en l’exercici de 2011. 
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Per això, la liquidació del pressupost de 2011 del SERVOF inclou els mateixos cinc 
programes pressupostaris d’exercicis anteriors, a través dels quals gestiona les 
subvencions corrents i de capital. 

L’execució pressupostària dels citats programes en 2011 ha sigut la següent, en euros: 

 

Programa 
Pressupost 

inicial 
Modifica-

cions 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 167.482.000 20.610.859 188.092.859 128.606.030 4.481.115 68,4% 3,5% 

Formació per a l’ocupació 201.507.320 50.943.584 252.450.904 132.274.829 24.783.614 52,4% 18,7% 

Plans esp. suport a l’ocupació en sect. prod. 12.476.410 2.779.619 15.256.029 4.956.015 4.086.300 32,5% 82,5% 

Inserció laboral 12.874.000 252.377 13.126.377 11.595.683 1.324.580 88,3% 11,4% 

Administració i coordinació general 420.000 0 420.000 368.876 365.270 87,8% 99,0% 

Total capítol 4 394.759.730 74.586.440 469.346.170 277.801.434 35.040.878 59,2% 12,6% 

        

Programa 
Pressupost 

inicial 
Modifica-

cions 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 250.000 1.867 251.867 44.308 64,45 17,6% 0,1% 

Formació per a l’ocupació 1.527.320 1.002.050 2.529.370 1.474.656 309.618 58,3% 21,0% 

Plans esp. suport a l’ocupació en sect. prod. 0 0 0 0 0 - - 

Inserció laboral 15.000 0 15.000 6.742 0 44,9% 0,0% 

Administració i coordinació general 0 0 0 0 0 - - 

Total capítol 7 1.792.320 1.003.918 2.796.238 1.525.705 309.683 54,6% 20,3% 

Quadre 7 

Els principals beneficiaris de les diferents línies de subvenció, quant a obligacions 
reconegudes, tot tenint en compte els romanents incorporats, els mostrem tot seguit, en 
euros: 
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Beneficiari Import 

CIERVAL 20.219.174 

CCOO 13.125.072 

UGT 13.077.837 

Generalitat Valenciana 4.003.643 

Fundació Servei Valencià d’Ocupació 2.689.185 

Ajuntament de València 2.625.906 

Fòrum Sòcio-Industrial del Taulell 2.444.280 

Centre Especial d’Ocupació Dr. Schneider, SL 2.054.125 

Ajuntament de Carlet 2.026.695 

Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (ATEVAL) 1.543.108 

Ajuntament d’Elx 1.430.434 

Ajuntament de Castelló de la Plana 1.420.155 

CSIF 1.407.972 

Fundació CV Treball i Formació 1.383.915 

Consorci per a la Recuperació Econòmica de la Marina Alta (CREAMA) 1.348.311 

Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social 1.315.325 

Ajuntament de Paterna 1.314.879 

Ajuntament de Torrent 1.218.646 

Mancomunitat de Municipis de la Costera 1.167.570 

Companyia Valenciana per a la Integració i el Desenvolupament SL 1.167.352 

Impuls Econòmic Local, SA 1.154.203 

Modular Logística Valenciana, SL 1.153.118 

Ajuntament de Riba-roja de Túria 1.144.771 

Fundosa Bugaderies Industrials, SA 1.099.898 

Sindicat Independent 1.089.281 

Centre d’Oficis la Vall, SL 1.084.812 

Ajuntament d’Alzira 1.082.361 

Creu Roja Espanyola 1.070.183 

Associació Provincial de Mestresses de Casa i Consumidors “TYRIUS” 1.046.165 

Companyia Especial d’Ocupació i Integració, SL 1.036.829 

Mediterrània de Volants, SL 1.033.667 

Ajuntament de la Vall d’Uixó 1.017.162 

Institut de Desenvolupament d’Elda i Serveis Administratius 1.002.047 

Resta de beneficiaris 188.329.059 

Total 279.327.139 

Quadre 8 

L’execució pressupostària dels capítols 4 i 7 per programes, sense tenir en compte els 
romanents incorporats, ha sigut la següent, en euros: 
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Programa 
Pressupost 

inicial 
Modifica-

cions 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 167.482.000 812.140 168.294.140 114.122.855 1.603.789 67,8% 1,4% 

Formació per a l’ocupació 201.507.320 3.409.162 204.916.482 90.852.379 22.605.596 44,3% 24,9% 

Plans esp. suport a l’ocupació en sect. prod. 12.476.410 2.319.365 14.795.775 4.495.807 3.767.010 30,4% 83,8% 

Inserció laboral 12.874.000 0 12.874.000 11.385.269 1.324.580 88,4% 11,6% 

Administració i coordinació general 420.000 0 420.000 368.876 365.270 87,8% 99,0% 

Total capítol 4 394.759.730 6.540.667 401.300.397 221.225.185 29.666.244 55,1% 13,4% 

        

Programa 
Pressupost 

inicial 
Modifica-

cions 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 250.000 0 250.000 44.243 0 17,7% 0,0% 

Formació per a l’ocupació 1.527.320 0 1.527.320 866.030 63.287 56,7% 7,3% 

Plans esp. suport a l’ocupació en sect. prod. 0 0 0 0 0 - - 

Inserció laboral 15.000 0 15.000 6.742 0 44,9% 0,0% 

Administració i coordinació general 0 0 0 0 0 - - 

Total capítol 7 1.792.320 0 1.792.320 917.015 63.287 51,2% 6,9% 

Quadre 9 

La fiscalització realitzada ha comprés la revisió d’una mostra d’expedients dels 
programes 322.51 “Foment de l’ocupació” i 322.52 “Formació per a l’ocupació”, que 
hagueren aconseguit en l’exercici de 2011 la fase de reconeixement de l’obligació. 

Tot seguit descrivim breument els objectius bàsics d’aquests programes així com la seua 
execució pressupostària a 31 de desembre de 2011, sense incloure els romanents 
incorporats de l’exercici anterior. 

a) Programa 322.51 “Foment de l’ocupació” 

Els objectius bàsics del programa 322.51, “Foment de l’ocupació”, són fomentar 
l’ocupació estable en els col·lectius de desocupats de més difícil inserció, com ara els 
joves, les dones, persones amb discapacitat, en risc d’exclusió social i la població 
immigrant, així com recolzar l’autoocupació amb perfil d’emprenedor. 

El pressupost definitiu d’aquest programa pel que fa al capítol 4, “Transferències 
corrents” ha pujat a 168.294.140 euros, L’execució per línies és la següent, en euros: 
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Línia 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

T0212 28.155.000 0 28.155.000 23.739.097 385.248 84,3% 1,6% 

T2240 37.903.000 (15.000) 37.888.000 26.079.028 520.582 68,8% 2,0% 

T2941 57.113.000 0 57.113.000 41.968.080 491.057 73,5% 1,2% 

T5605 39.533.000 1.000.000 40.533.000 18.169.303 194.813 44,8% 1,1% 

Resta de línies 4.778.000 (172.860) 4.605.140 4.167.346 12.090 90,5% 0,3% 

Total programa 
322.51 

167.482.000 812.140 168.294.140 114.122.855 1.603.789 67,8% 1,4% 

Quadre 10 

b) Programa 322.52 “Formació per a l’ocupació” 

L’objectiu bàsic del programa 322.52, “Formació per a l’ocupació”, es contribuir a una 
formació professional de qualitat per al conjunt de la població activa de la Comunitat 
Valenciana, tant els treballadors desocupats com la població ocupada, i per als 
col·lectius de població que presenten majors dificultats per a la seua incorporació al 
mercat del treball, com ara els joves i les dones. 

El pressupost definitiu d’aquest programa pel que fa al capítol 4, “Transferències 
corrents”, ha pujat a 204.916.482 euros, amb la següent execució per línies, en euros: 

 

Línia 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

T0218 67.504.400 0 67.504.400 12.331.395 1.352.934 18,3% 11,0% 

T2946 43.839.700 0 43.839.700 35.704.886 7.517.250 81,4% 21,1% 

T5644 44.392.280 3.394.162 47.786.442 24.605.123 4.889.949 51,5% 19,9% 

Resta de línies 45.770.940 15.000 45.785.940 18.210.975 8.845.463 39,8% 48,6% 

Total programa 
322.52 

201.507.320 3.409.162 204.916.482 90.852.379 22.605.596 44,3% 24,9% 

Quadre 11 

El pressupost definitiu d’aquest programa pel que fa al capítol 7, “Transferències de 
capital”, ha pujat a 1.527.320 euros, amb la següent execució, en euros: 
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Línia 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

T3146 243.000 0 243.000 238.524 0 98,2% 0,0% 

T3148 243.000 0 243.000 243.000 0 100,0% 0,0% 

Resta de línies 1.041.320 0 1.041.320 384.505 63.287 36,9% 16,5% 

Total Programa 
322.52 1.527.320 0 1.527.320 866.030 63.287 56,7% 7,3% 

Quadre 12 

L’abast de la fiscalització de l’àrea de despeses establit en l’apartat 2.1 ha sigut el de 
“Despeses per subvencions concedides” dels capítols 4 i 7 de la liquidació del 
pressupost de despeses de l’exercici de 2011. Com a resultat de la fiscalització 
efectuada, en l’apartat 5.5 mostrem els comentaris sobre els aspectes més significatius 
observats. 

5.4 Ingressos per transferències rebudes 

a) Transferències provinents de l’Estat 

Hem revisat l’adequada imputació comptable de les ajudes atorgades pel Servei Públic 
d’Ocupació Estatal (SPOE) regulades pel mitjà de l’Ordre TIN/887/2011, de 5 d’abril. 

Els drets reconeguts per aquestes ajudes imputats al capítol 4 han pujat a 188.538.098 
euros, cosa que representa el 96,2% del total dels registrats en el capítol 4. Els imputats 
al capítol 7 han pujat a 2.525.747 euros, cosa que representa el 91,4% del total dels 
drets del capítol 7. 

De conformitat amb els principis comptables públics, el reconeixement inicial d’aquests 
drets s’ha realitzat amb anterioritat a l’increment de la tresoreria de l’Entitat, donat que 
el SERVOF coneix de forma certa que l’ens concedent ha dictat l’acte de reconeixement 
de la seua correlativa obligació. 

Quant a això, l’SPOE realitza els pagaments de forma trimestral, si bé, en el cas de la 
Comunitat Valenciana, els fons són ingressats en comptes bancaris de la Generalitat, 
que posteriorment transfereix als comptes bancaris del SERVOF. A 31 de desembre de 
2011, l’Estat havia pagat la totalitat dels fons de l’Ordre TIN/887/2011. La Generalitat 
tenia, però, pendent de transferir al SERVOF un import de 239.876.787 euros. 

D’altra banda, i per aplicació del principi de prudència, l’Entitat ha anul·lat drets de tal 
forma que els drets reconeguts nets a 31 desembre de 2011 siguen coincidents amb els 
compromisos de crèdit adquirits i finançats per aquests fons estatals. 

Cal esmentar que el SERVOF ha presentat amb algun retard la informació justificativa 
que assenyala l’article 2 de l’Ordre que distribueix aquestes subvencions. 
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b) Transferències provinents de la Generalitat 

El SERVOF reconeix el dret per les transferències provinents de la Generalitat en el 
moment de l’aprovació dels pressuposts de la Generalitat per a l’exercici. Per tant ho 
reconeix amb anterioritat a què l’ens concedent haja dictat l’acte de reconeixement de la 
seua correlativa obligació. No obstant això, a 31 de desembre de 201,1 anul·la drets en 
la quantia necessària per a conciliar els drets reconeguts nets amb les despeses 
compromesos per la Generalitat. 

Tanmateix, en els registres comptables del SERVOF figuren 341.055 euros com a drets 
reconeguts pendents de cobrament per transferències provinents del Fons Europeu 
d’Ajuda a la Globalització (FEAG), que ha de percebre per mitjà de la Generalitat. 

Segons els principis comptables públics, aquest reconeixement s’hauria d’haver realitzat 
en el moment que s’haguera produït l’increment de l’actiu, o en tot cas quan l’ens 
concedent haguera dictat el reconeixement de la seua correlativa obligació. Quant a 
això, el Compte de l’Administració de la Generalitat no havia reconegut com a 
obligació l’import citat a 31 de desembre de 2011. 

A més a més, s’ha posat de manifest una discrepància en la classificació de les 
transferències rebudes pel SERVOF provinents de la Generalitat amb què figura en el 
Compte de l’Administració de la Generalitat. Els imports, doncs, que figuren en les 
respectives liquidacions són: 

 

Drets reconeguts nets pel SERVOF 
(transferències rebudes de la GV) 

Obligacions reconegudes per la Generalitat 
(transferències concedides al SERVOF) 

Capítol 4 Capítol 7 Total Capítol 4 Capítol 7 Total 

126.505.870 16.240.991 142.746.861 7.793.468 134.612.338 142.405.806 

Quadre 13 

L’origen de la discrepància anteriorment descrita radica en l’absència d’una 
classificació homogènia de despeses i ingressos entre els pressuposts de la Generalitat i 
del SERVOF des de l’exercici de 2010, com ja vam comentar en el nostre Informe de 
fiscalització del dit exercici. 

El criteri de reconeixement dels ingressos pressupostaris adoptat pel SERVOF s’adequa 
a la classificació de les previsions d’ingressos contingudes en la pròpia Llei 17/2010, de 
30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2011, en els 
annexos de la qual figuren els següents imports: 
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Previsions d’ingressos provinents de la GV 
(Pressupost SERVOF) 

Finançament a favor del SERVOF        
(Pressupost GV) 

Capítol 4 Capítol 7 Total Capítol 4 Capítol 7 Total 

166.411.300 21.325.700 187.737.000 10.692.740 177.044.260 187.737.000 

Quadre 14 

D’acord amb el que hem assenyalat, aquesta Institució insisteix en la recomanació ja 
efectuada en l’Informe de l’exercici de 2010 per tal que es prenguen les mesures de 
coordinació necessàries pels òrgans responsables de l’elaboració dels pressuposts de la 
Generalitat i del SERVOF, per a la utilització de criteris homogenis de classificació de 
despeses i ingressos que garantisquen la coherència entre els fonts de finançament i la 
destinació dels recursos. 

5.5 Despeses per subvencions concedides 

La revisió ha consistit a verificar, per la mostra d’expedients seleccionada, que la seua 
tramitació s’ha realitzat d’acord amb la normativa que hi és d’aplicació i que la seua 
imputació comptable ha sigut l’adequada. 

El criteri de selecció de línies i expedients de subvencions ha sigut el següent: 

- Dels programes 322.51 i 322.52, els pressuposts de despeses dels quals (només 
pel que fa al capítol 4) representen el 40,1% i el 53,8% respectivament del total 
del pressupost del SERVOF, hem seleccionat una línia de cada programa. De 
cada línia hem seleccionat tres expedients corresponents a un mateix programa 
d’actuació. 

- Del programa 322.52, el pressupost del capítol 7 del qual representa el 90,5% 
del total del pressupost del SERVOF, hem seleccionat els dos expedients de 
major import quant a obligacions reconegudes netes. 

- A més a més, del programa 322.51 (capítol 4) hem seleccionat quatre expedients 
de la línia T5605, que van ser revisats en l’exercici anterior. Hem verificat el 
compliment de les obligacions imposades, entre d’altres, les del manteniment 
dels llocs que havien sigut objecte de subvenció. 

- També hem seleccionat del programa 322.52 (capítol 4) quatre expedients de la 
línia T2946, que van ser revisats en l’exercici anterior. Aquestes concessions van 
contravenir diversos preceptes de la seua ordre reguladora, que no van permetre 
verificar la raó de l’objectiu i regularitat de les activitats subvencionades. 

D’acord amb els criteris mencionats, els expedients revisats han sigut els següents: 
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Programa 
pressupostari 

Capítol Línia Programa d’actuació Expedient 

1 322.51 4 T2941 Subv. a entitats i corporacions locals EMCORP/2011/557/03  

2 322.51 4 T2941 Subv. a entitats i corporacions locals EMCORP/2011/887/46  

3 322.51 4 T2941 Subv. a entitats i corporacions locals EMCORP/2011/261/46  

4 322.52 4 T5644 Plans formatius intersectorials FFI15/2009/2  

5 322.52 4 T5644 Plans formatius intersectorials FFI15/2009/6  

6 322.52 4 T5644 Plans formatius intersectorials FFI15/2009/5  

7 322.52 7 T3146 Inversions - Línia nominativa FLNIN/2011/1/46 

8 322.52 7 T3148 Inversions - Línia nominativa FLNIN/2011/2/46  

Quadre 15 

També, els expedients de l’exercici anterior que han sigut objecte de seguiment són: 

 

 

Programa 
pressupostari 

Capítol Línia Programa d’actuació Expedient 

1 322.51 4 T5605 Foment de l’ocupació estable ECON10/2010/1379/03 

2 322.51 4 T5605 Foment de l’ocupació estable ECON10/2010/1647/03 

3 322.51 4 T5605 Foment de l’ocupació estable ECON10/2010/982/46 

4 322.51 4 T5605 Foment de l’ocupació estable ECON10/2010/2290/46 

5 322.52 4 T2946 Programes d’escoles taller FOEST/2010/10/12 

6 322.52 4 T2946 Programes d’escoles taller FOEST/2010/22/46 

7 322.52 4 T2946 Programes d’escoles taller FOEST/2010/4/46 

8 322.52 4 T2946 Programes d’escoles taller FOEST/2010/11/46 

Quadre 16 

Tot seguit detallem les observacions que s’han posat de manifest com a conseqüència 
del treball realitzat en la revisió dels expedients: 

a) Línia T2941 “Ocupació pública i desenvolupament local” 

La dotació inicial de la línia de subvencions T2941 va pujar a 57.113.000 euros. 
L’execució del pressupost definitiu ha sigut del 73,5%, i el grau de pagament de les 
obligacions de l’1,2%, que és molt baix (vegeu quadre 10). 

La tramitació de la línia de subvenció ha sigut, en general, adequada. Tanmateix, igual 
que en convocatòries anteriors, hem constatat l’incompliment de l’article 34.7.a) de la 
Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 
2011, que estableix que es pot fer efectiu un màxim del 60% de la subvenció en el 
moment de la concessió. L’article 12 de l’Ordre que regula aquestes subvencions 
considera acomptes del 100% de la subvenció concedida. 



Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercici de 2011 

- 89 - 

L’Entitat ens ha indicat quant això que s’ha previst suprimir els acomptes del 100% en 
futures convocatòries. Tanmateix no hem pogut comprovar aquesta circumstància ja que 
no es convoquen aquestes ajudes en l’exercici de 2012. 

D’altra banda, com a aspecte de millora en la distribució d’aquestes ajudes i que ja vam 
posar de manifest en el nostre informe de l’exercici de 2010, recomanem que el criteri 
de repartiment del primer tram es limite expressament tot fixant la quantia en funció de 
les sol·licituds presentades, de tal manera que no s’excedisca del crèdit disponible. 
També recomanem que els criteris de repartiment del sobrant una vegada cobert el 
primer tram siguen objecte de ponderació en les bases. 

A més a més, i com ja vam assenyalar en el nostre informe de l’exercici anterior, 
recomanem detallar el criteri de selecció dels treballadors pel que fa a l’adequació del 
candidat al lloc de treball oferit, de tal manera que es puga atorgar una major puntuació 
a aquelles persones que compten amb una formació addicional a la requerida per al lloc 
de treball. 

b) Línia T5644 “Plans formatius intersectorials” 

La dotació inicial de la línia de subvenció T5644 ha pujat a 44.392.280 euros. Durant 
l’exercici de 2011 es van augmentar els crèdits en 3.394.162 euros. L’execució del 
pressupost definitiu va ser del 51,5% i el grau de pagament de les obligacions del 19,9% 
(vegeu quadre 11). Aquests percentatges no poden considerar-se satisfactoris donada la 
data a què van ser referits. 

Hem detectat nombroses incidències en els expedients d’aquesta línia. Tot seguit en 
detallem dues, que representen la concurrència d’algunes causes de reintegrament de la 
subvenció regulades per l’article 37 de la Llei General de Subvencions (LGS): 

- En dos dels expedients revisats, la quantia de la subvenció definitiva que ha 
segut reconeguda com a obligació de pagament pel SERVOF supera els imports 
justificatius acceptats pels informes d’auditoria emesos per un auditor de 
comptes inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, com assenyala 
l’article 74 del Reglament de Subvencions. Els imports que serien causa de 
reintegrament pujarien a 8.824 euros (FFI15/2009/2) i 14.976 euros 
(FFI15/2009/5). 

 En al·legacions, l’Entitat ens ha indicat que ha iniciat el procediment de 
reintegrament de l’expedient FFI15/2009/2 i que es farà el mateix en el cas de 
l’expedient FFI15/2009/5. 

- A més a més, segons es desprén de la documentació continguda en els 
expedients, i com a conseqüència de les actuacions de seguiment i control 
realitzades pel SERVOF, s’haurien de descertificar i minorar la subvenció 
concedida per l’incompliment dels requisits fixats en els respectius projectes de 
determinades accions formatives. D’acord amb això, els imports que serien 
causa de reintegrament pujarien a 17.762 euros (FFI15/2009/2), 188.109 euros 
(FFI15/2009/5) i 52.618 euros (FFI15/2009/6). 
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Unes altres incidències observades en la tramitació dels expedients revisats han sigut les 
següents: 

- En l’Ordre per la qual es convoca i regula aquesta subvenció no consta expressió 
que la concessió s’efectue mitjançant un règim de concurrència competitiva, 
com manaria l’article 23 de l’LGS. 

- L’article 8 de l’Ordre indica els criteris que s’han d’utilitzar per a valorar els 
plans formatius. Tanmateix, són criteris que no especifiquen fórmules que 
permeten valorar objectivament les distintes sol·licituds, de tal manera que no es 
detalla el barem o escala que s’aplicarà per a atorgar una major o menor 
puntuació. Recomanem quant a això fixar la fórmula objectiva que permeta 
determinar la valoració de tots els aspectes possibles. 

- L’article 9 indica que la subvenció que s‘ha de concedir es determinarà tot tenint 
en compte el pressupost establit i els mòduls econòmics. Tanmateix no es 
concreta que la valoració tècnica dels plans formatius siga un criteri per a 
l’atorgament de la subvenció i la seua quantificació. En conseqüència, la 
determinació de les accions formatives que són subvencionables, i per tant la 
quantia total de l’ajuda per a cadascun dels sol·licitants, no té en consideració un 
barem objectivable que depenga de la valoració realitzada al pla formatiu. 

- La distribució de la subvenció entre les organitzacions sindicals s’ha realitzat 
conformement al nombre de delegats de personal segons figura en l’article 9.2 
de l’Ordre, excepte per la quantitat concedida per a les dues organitzacions 
sindicals majoritàries (FFI15/2009/2 i FFI15/2009/5), a les quals se’ls ha atorgat 
la mateixa quantia malgrat que no tenen el mateix nombre de representants. 

- No hi ha un criteri objectiu de distribució de la subvenció entre las 
organitzacions empresarials sol·licitants d’aquestes ajudes (article 9.2 de 
l’Ordre). 

- No hi constància documental que la proposta de distribució de les subvencions 
haja sigut informada pel Consell Valencià de Formació Professional o per algun 
dels seus grups de treball (article 9.6 de l’Ordre). 

- Les resolucions i notificacions d’aquestes subvencions s’han realitzat amb 
posterioritat al termini màxim establit en l’article 9.6 de l’Ordre. 

- Les concessions d’aquestes subvencions no han sigut publicades en el diari 
oficial corresponent (article 18 de l’LGS). 

- En cap dels tres expedients consten, en el compte justificatiu, els criteris de 
repartiment dels costs generals i/o indirectes com indica l’article 18.1 de l’Ordre 
i 72.d del Reglament de Subvencions. 

- L’Entitat que ha executat l’expedient FFI15/2009/2 no té caràcter de membre 
associat del beneficiari, segons es desprén dels seus estatuts. Per tant la figura de 
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la subcontractació és la que hauria de donar-se a la relació entre l’entitat 
sol·licitant amb l’entitat que ha executat el pla de formació. 

A més a més, i com a aspecte per a tenir en compte en pròximes convocatòries, 
recomanem establir que l’avaluació de l’eficàcia, eficiència i impacte d’aquests plans 
formatius per part del SERVOF tinga caràcter preceptiu i no siga de caràcter potestatiu 
com es desprén de la redacció de l’article 14 de l’Ordre. En tot cas, no consta que el 
SERVOF haja realitzat aquesta avaluació externa respecte de les accions de formació 
contínua de la convocatòria objecte de fiscalització. 

c) Línies T3146 i T3148 “Inversions en infraestructures didàctiques” 

La dotació inicial de cadascuna d’aquestes línies va pujar a 243.000 euros. L’execució 
del pressupost definitiu d’aquestes línies a 31 de desembre de 2011 ha sigut del 98,2% i 
del 100% respectivament, sense que s’haja efectuat cap pagament en tots dos casos 
(vegeu quadre 12). 

Aquestes línies consideren la concessió de dues subvencions nominatives a dos 
beneficiaris per a finançar inversions que possibiliten els cursos de formació 
professional. 

La tramitació i justificació d’aquestes ajudes ha sigut, en general, adequada, sense que 
s’hi hagen posat de manifest observacions destacables. 

Seguiment d’expedients revisats en l’exercici anterior 

d) Línia T5605 “Ocupació estable i plans integrals d’ocupació” 

Hem realitzat el seguiment de quatre expedients que van ser revisats per aquesta 
Sindicatura en l’exercici de 2010 a fi de verificar el compliment de les obligacions 
imposades en les respectives resolucions de concessió. En particular hem comprovat 
que: 

- S’ha comunicat als treballadors contractats el cofinançament pel Fons Social 
Europeu de les ajudes concedides i s’ha esmenat així la incidència descrita en el 
nostre informe de l’exercici anterior respecte a l’absència d’aquesta 
documentació en tres dels quatre expedients. 

- S’han mantingut els llocs de treball subvencionats un mínim de dos anys amb les 
següents excepcions: a), un treballador no va estar d’alta durant dos anys de 
forma ininterrompuda a causa d’una excedència voluntària de 31 dies naturals 
(expedient ECON10/2010/982/46) i b), un treballador es troba actualment 
d’excedència voluntària sense haver assolit el mínim de dos anys (expedient 
ECON10/2010/1379/03). En aquest cas no pot considerar-se complit el requisit 
de manteniment de l’ocupació si no hi ha termini temporal delimitat respecte a 
les excedències voluntàries. Per tant, aquest aspecte suposaria la concurrència 
d’alguna de les causes de reintegrament regulades per l’article 37 de l’LGS. 

 Quant a això, l’ordre de concessió ha de regular que el lloc de treball 
subvencionat es mantinga de forma ininterrompuda, o bé especificar les 
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condicions quant a la duració o circumstàncies en les quals siguen admissibles 
les baixes temporals. 

e) Línia T2946 “Escoles taller, cases d’ofici, tallers d’ocupació i unitats de 
promoció i desenvolupament” 

Hem realitzat el seguiment de quatre expedients que van ser revisats per aquesta 
Sindicatura en l’exercici de 2010 a fi de verificar el procediment de justificació de la 
subvenció. 

La revisió efectuada no ha posat de manifest incidències destacables, llevat del cas de 
l’expedient FOEST/2010/11/46 en el qual figura una alumna que va ser donada d’alta 
sense figurar inicialment en l’acta de selecció d’alumnes-treballadors. 

En tot cas indiquem els següents aspectes de millora: 

- Recomanem que, a fi d’assegurar l’aprofitament de la fase de formació en 
alternança amb la pràctica professional, l’Ordre reguladora establisca l’obligació 
d’assistir, igual com ocorre en l’etapa formativa, a les ensenyances 
teoricopràctiques que s’impartisquen. Així mateix, que s’establisquen les 
conseqüències de la no assistència o falta d’aprofitament i, si és el cas, el 
nombre de faltes no justificades que puguen comportar l’exclusió del programa. 

- Recomanem detallar en la convocatòria el criteri d’actuació en cas d’empat en la 
puntuació obtinguda pels distints aspirants, situació que ha concorregut en tres 
dels quatre expedients revisats (FOEST/2010/22/46, FOEST/2010/4/46 i 
FOEST/2010/10/12).  



穰خ

Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercici de 2011 

- 93 - 

6. RECOMANACIONS 

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

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

Podem destacar que el SERVOF, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de Comptes de 
5 de juliol de 2012, ha traslladat les mesures adoptades per a atendre les incidències 
assenyalades en l’informe de l’exercici anterior, que han sigut objecte de comprovació 
en el curs de la fiscalització. 

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

a.1) S’hi ha millorat el control sobre el manteniment de l’ocupació en 
aquelles subvencions que ho consideren com a requisit, mitjançant un 
encreuament automatitzat amb les dades de la Seguretat Social respecte 
als treballadors subvencionats. 

a.2) S’hi han adoptat mesures per a reduir els incompliments de les ordres 
reguladores, com ara manuals, guies i llistats de comprovació en els quals 
es computen de manera exhaustiva els extrems recollits en les ordres. 

a.3) S’hi ha establit un percentatge màxim, quant a les despeses de docència, 
de despeses general, materials i tècnics que es generen en l’execució de 
les accions, així com de la despeses en personal de suport i coordinació. 

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

b.1) Establir en la convocatòria la ponderació corresponent als criteris que 
l’òrgan col·legiat ha de valorar en les ajudes que es concedeixen en 
règim de concurrència competitiva, preferentment mitjançant fórmules 
objectives (apartat 5.5.b). 

b.2) Completar el contingut de la memòria dels comptes anuals en els 
següents aspectes: execució dels projectes d’inversió, compromisos 
d’ingressos, despeses amb finançament afectat i immobilitzat no financer 
(apartat 5.1). 

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

c.1) Adoptar mesures de coordinació necessàries pels òrgans responsables de 
l’elaboració dels pressuposts de la Generalitat i del SERVOF, per a la 
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utilització de criteris homogenis de classificació de despeses i ingressos 
que garantisquen la coherència entre les fonts de finançament i la 
destinació dels recursos (apartat 5.4.b). 

c.2) Millorar determinats aspectes en la tramitació de les ordres reguladores 
dels plans formatius, que s’han posat de manifest en l’apartat 5.5.b). 

c.3) Especificar en les ordres reguladores d’ajudes per al foment d’ocupació 
que el lloc de treball subvencionat ha de mantenir-se de forma 
ininterrompuda o bé assenyalar les condicions quant a la duració o 
circumstàncies en les quals siguen admissibles les baixes temporals 
(apartat 5.5.d). 

c.4) Revisar les subvencions concedides en aquells aspectes en què la 
fiscalització ha posat de manifest incidències que derivarien en alguna de 
les causes de reintegrament regulades per l’article 37 de l’LGS (apartat 
5.5). 



INFORME DE FISCALITZAC IÓ DEL COMPTE 
GENERAL DE LA GENERALITAT DE 

L’EXERCICI  DE 2011  

 

- Volum I Compte de l’Administració de la Generalitat  

- Volum II Entitats autònomes 

- Volum III Empreses públiques i d’altres ens 

- Volum IV Fundacions del sector públic de la Generalitat  

- Annexos: Annex I: Comptes anuals dels comptedants 

 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes 

sobre les dites al·legacions  

 

Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la seua 
reunió del dia 11 de desembre de 2012.  

València, 11 de desembre de 2012 

EL SÍNDIC MAJOR 
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