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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 segons allò 
previst en el Programa Anual d’Actuació de 2013, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte comprovar si les àrees 
d’“Aprovisionaments” “Despeses de personal” i “Altres despeses 
d’explotació” registrades en els comptes anuals de l’exercici 2012 de 
l’Agència Valenciana del Turisme (AVT) es presenten adequadament, 
d’acord amb els principis comptables aplicables, com també verificar el 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant 
l’esmentat exercici en relació amb les àrees fiscalitzades. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats 
aspectes del sistema de gestió i control intern d’AVT, relacionats amb les 
àrees mencionades. En els diferents apartats d’aquest Informe indiquem 
aquelles situacions que els òrgans responsables de l’Entitat hauran 
d’atendre i millorar. 

2.  ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’AVT els componen el balanç a 31 de desembre, el 
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat 
de fluxos d’efectiu i la memòria corresponent a l’exercici acabat en la 
data expressada i s’adjunten íntegrament en l’annex d’aquest Informe. 
Aquests comptes van ser formulats pel director de l’Agència l’11 d’abril 
de 2013, aprovats pel Comité de Direcció de l’Entitat el 25 de juny de 2013 
i presentats per la Intervenció General de la Generalitat (IGG) a aquesta 
Sindicatura de Comptes el 28 de juny de 2013. L’informe d’auditoria dels 
comptes anuals ha estat presentat amb posterioritat, el 31 de juliol de 
2013. 

L’esmentat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria dels comptes 
anuals que, d’acord amb el que disposa la Llei d'Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana, realitza la Intervenció General de la Generalitat 
amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria. En aquest informe 
s’emet una opinió amb quatre excepcions i un paràgraf d’èmfasi. 

Les excepcions a l’opinió es refereixen a una limitació a l’abast en la 
comprovació de la justificació d’ajudes transformables en subvencions 
per 1.718.000 euros, per la inadequada comptabilització dels deutes 
atesos per la Generalitat en execució del mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors, a un ajust al patrimoni net per 23.501 euros amb 
abonament al passiu corrent, a una presentació inadequada de l’estat de 
fluxos d’efectiu i a una informació insuficient en la nota de la memòria 
relativa als arrendaments. El paràgraf d’èmfasi correspon a una incertesa 
per l’aplicació del principi d’empresa en funcionament. 
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De conformitat amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit a revisar si s’ha aplicat adequadament la 
normativa comptable i de gestió de les despeses registrades en 
“Aprovisionaments”, “Despeses de personal” i “Altres despeses 
d’explotació”, així com aquells altres epígrafs del compte de pèrdues i 
guanys i del balanç relacionats amb la fiscalització dels anteriors. Així 
mateix, la revisió efectuada ha inclòs la comprovació de la formalització i 
presentació adequades dels comptes anuals 

Addicionalment hem realitzat un seguiment de les conclusions i 
recomanacions que vam efectuar en l’Informe de fiscalització de 
l’exercici 2011. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que 
s’han considerat pertinents conformement als Principis i normes 
d’auditoria del sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels 
Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i a les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes 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 aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius 
perseguits i l’abast assenyalat anteriorment. 

2.2. Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els 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 de l'AVT de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i 
a l’activitat contractual en relació amb les àrees fiscalitzades durant 
l’exercici acabat el 31 de desembre de 2012. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum d’empreses públiques i altres ens de l’Informe de fiscalització del 
Compte General de la Generalitat de l’exercici 2012 i en la normativa 
pròpia de l’Entitat que tot seguit relacionem: 

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

- Llei 7/1991, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat 
per a l’exercici de 1992. 

- Decret 209/2004, de 8 d’octubre, del Consell, per mitjà del qual 
s’aprova el Reglament de l'Agència Valenciana del Turisme, 
modificat pel Decret 101/2011, de 26 d’agost, del Consell. 
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3.  CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast indicat en l’apartat 2.1, 
s’ha posat de manifest el fet assenyalat en el paràgraf següent que afecta 
de manera significativa l’adequació de les àrees “Aprovisionaments”, 
“Despeses de personal” i “Altres despeses d’explotació” als principis 
comptables d’aplicació i a la presentació adequada dels comptes anuals. 

a)  Igual com en exercicis anteriors, atesa la pràctica inexistència 
d’ingressos per a la cobertura de les despeses de l’exercici, les 
pèrdues resultants, que en 2012 han sumat 25.835.647 euros, es 
financen mitjançant les aportacions de la Generalitat. Aquestes 
aportacions, però, a 31 de desembre de 2012, han estat insuficients 
considerant que hi ha resultats negatius d’exercicis anteriors 
pendents de finançament per import de 17.938.249 euros. 

Com s’indica en l’apartat 5.1 a), d’acord amb el que estableixen les 
normes del Pla General de Comptabilitat, les bases de presentació 
de la memòria hauran d’informar dels aspectes crítics de la 
valoració i estimació de la incertesa en relació amb l’aplicació del 
principi d’empresa en funcionament. Quant a això, la nota 2.3 de la 
memòria no informa suficientment de les mesures que ha previst 
adoptar l’AVT per corregir o pal·liar tant com siga possible el seu 
dèficit estructural i, per tant, la seua dependència financera de la 
Generalitat. 

3.2  Revisió de compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, 
hem detectat durant l’exercici de 2010 els següents incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en 
relació amb les àrees fiscalitzades. 

a)  Tal com estableix la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, 
l’AVT ha inclòs en la nota 16 de la seua memòria la informació 
preceptiva sobre els ajornaments de pagament a proveïdors. A tal 
efecte, segons la dita nota, l’import dels pagaments efectuats o 
pendents d’efectuar a 31 de desembre de 2012, que superen el 
termini màxim legal establit en la llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, han pujat a un import conjunt de 42.947.361 
euros (apartat 5.1 d). 

b)  Com s’indica en l’apartat 5.4, la revisió dels expedients de personal 
ha posat de manifest dos incompliments dels articles 5 i 7 del 
conveni col·lectiu d’aplicació al personal de l’AVT, en relació amb la 
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titulació necessària per a l’exercici del lloc de treball, en un cas, i 
amb el reconeixement de triennis, en l’altre cas. 

c)  La documentació justificativa de les subvencions nominatives 
instrumentades mitjançant els convenis de col·laboració 106/12 i 
138/12, que analitzem en l’apartat 5.5.2 b), ha de ser objecte de 
revisió i comprovació per l’AVT, atés que hi hem observat 
incompliments dels articles 312.1 i 31.3 de la Llei General de 
Subvencions (LGS). 

d)  Pel que fa a les subvencions directes amb previsió nominativa en el 
pressupost, que es concedeixen mitjançant els convenis que 
l’Entitat qualifica de patrocini publicitari (Apartat 5.5.2 d), aquesta 
Sindicatura entén que no compleixen amb els requisits perquè les 
ajudes es puguen considerar com a destinades a una activitat 
d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat 
pública com preveu l’article 2 de l’LGS. Atés que, tal com ho 
qualifica l’AVT, la prestació a realitzar és pròpia d’un contracte de 
patrocini, s’hauria d’ajustar pel que fa a la preparació i adjudicació 
als principis del contracte privat de caràcter onerós i al que disposa 
l’article 20 del TRLCSP per a la tramitació d’aquest tipus 
d’actuacions de patrocini publicitari. 

e)  La formalització del conveni 145/12 no s’ajusta amb el que disposa 
l’article 13.2 b) i e) de l’LGS, en relació amb la prohibició de 
concessió de subvencions, tant perquè el beneficiari es troba en 
situació de concurs com pel fet de no estar al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
com s’indica en l’apartat 5.5.2 d). 

A més s’ha incomplit el que disposa l’article 34.5 de l’LGS pel que fa 
al pagament de la subvenció derivada del conveni anterior i del 
subscrit en 2010 amb aquest beneficiari. 

4.  INFORMACIÓ GENERAL 

4.1  Naturalesa i objecte 

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

D’acord amb el que estableix l’article 3.2 del Decret 185/2004, de primer 
d’octubre, del Consell de la Generalitat, per mitjà del qual s’aprova el 
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Turisme, l'Agència es 
va adscriure a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport. Després de la 
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remodelació del Consell de 7 de desembre de 2012, es troba actualment 
adscrita a la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

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

4.2  Activitat desenvolupada en l’exercici 

La informació més rellevant de l’activitat desenvolupada en 2012, 
atenent els principals objectius bàsics i línies d’actuació de l'Agència, 
s’aplega en el seu informe de gestió. 

5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1  Aspectes generals 

a)  Principi d’empresa en funcionament 

D’acord amb el que estableixen les normes de la memòria previstes 
en el Pla General de Comptabilitat, les bases de presentació de la 
memòria hauran d’informar dels aspectes crítics de la valoració i 
estimació de la incertesa en relació amb l’aplicació del principi 
d’empresa en funcionament. 

En relació amb això, la memòria de l’AVT indica que la Generalitat, 
com a soci únic, facilita el suport imprescindible per garantir-ne el 
funcionament i que aquest suport financer es mantinga des de la 
constitució de l’Entitat mitjançant aportacions corrents i de capital i 
la presentació d’avals per garantir els deutes amb entitats 
financeres. 

Igual com en exercicis anteriors, atesa la pràctica inexistència 
d’ingressos per a la cobertura de les despeses de l’exercici, les 
pèrdues resultants, que el 2012 han pujat a 25.835.647 euros, es 
financen mitjançant les aportacions de la Generalitat. Aquestes 
aportacions, però, han estat insuficients, a 31 de desembre de 2012, 
considerant que hi ha resultats negatius d’exercicis anteriors 
pendents de finançament per import de 17.938.249 euros. 

En conseqüència, la continuïtat de l’Entitat es troba condicionada al 
suport financer suficient i continuat de la Generalitat. Quant a això, 
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tenint en compte les exigències legals d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera de la Generalitat, la memòria de l’AVT 
hauria d’informar suficientment de les mesures que té previst 
adoptar per corregir o pal·liar, tant com siga possible, el seu dèficit 
estructural. 

b) Pla de sanejament i pla d’ajust del personal 

En relació amb pla de sanejament que segons l’article 7 del Decret-
llei 1/2011 han de presentar les entitats públiques amb nivells 
excessius de pèrdues o de necessitat de finançament, no hem 
obtingut evidència que l’AVT l’haja elaborat. 

La nota 17.B de la memòria informa sobre el pla d’ajust del 
personal, que el 26 de desembre de 2012 va aprovar el Comité de 
Direcció i el consegüent expedient de regulació d’ocupació, que es 
comenta en l’apartat 5.4 de l’Informe, en relació amb les despeses 
de personal. La documentació que conté l’esmentat expedient de 
regulació d’ocupació inclou dues memòries explicatives de les 
causes del comiat, en relació amb els principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i sobre la insuficiència 
pressupostària sobrevinguda i persistent de l’AVT per al 
finançament dels serveis.  

c) Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors i assumpció de deute 
per la Generalitat 

Tal com es va posar de manifest en l’Informe de fiscalització de 
l’exercici anterior, l’adhesió de la Comunitat Valenciana al 
mecanisme extraordinari de finançament per al pagament a 
proveïdors previst en l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell de 
Política Fiscal i Financera, es va aprovar mitjançant Acord del 
Consell de 30 de març de 2012 i es va formalitzar i materialitzar en 
juny de 2012. L’import corresponent a l’AVT inclòs en el dit 
mecanisme va sumar 23.500.524 euros. 

Posteriorment, mitjançant Acord del Consell de 21 de desembre de 
2012 es va aprovar la transferència de la Generalitat per l’import 
anterior a l’AVT amb càrrec al pressupost d’operacions corrents de 
l’exercici 2012 i la compensació d’aquesta transferència mitjançant 
l’assumpció per la Generalitat de les obligacions de pagament 
satisfetes per aquesta. A tal efecte, l’AVT ha comptabilitzat l’import 
anterior com a major aportació de socis de l’exercici 2012 a 31 de 
desembre de 2012, com indica la nota 9.1 de la memòria. 

d) Ajornaments de pagaments a proveïdors 

La nota 16 de la memòria aplega la informació preceptiva d’acord 
amb el que determina la Resolució de 29 de desembre de 2010, de 
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l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la 
informació a incorporar en la memòria en relació amb els 
ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials. 

En aquesta nota s’indica que durant 2012 s’han realitzat pagaments 
per import de 32.151.231 euros que excedeixen del termini màxim 
que estableix la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’implanten mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, mentre que a 31 de desembre de 2012 els saldos 
creditors que acumulen un ajornament superior al termini màxim 
legal han sumat 10.796.129 euros. En la revisió dels saldos anteriors, 
s’ha comprovat que l’inici del període de còmput dels interessos de 
demora per a l’AVT és la data de la factura, en lloc de la data de 
recepció de conformitat del bé o servei contractat, com estableix 
l’article 216.4 del TRLCSP. 

En conseqüència, i tenint en compte tot això, els pagaments 
efectuats o pendents d’efectuar que superen el termini màxim legal 
han pujat a un import conjunt de 42.947.361 euros. 
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5.2 Balanç 

El balanç de l’AVT a 31 de desembre de 2012, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 

ACTIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 

ACTIU NO CORRENT 51.069.314 52.485.816 (2,7%)

Immobilitzat intangible 2.656.010 2.413.908 10,0% 

Immobilitzat material 47.863.423 4.9482.593 (3,3%)

Terrenys i construccions 38.512.450 39.966.295 (3,6%)

Instal·lacions tècniques i d’altre immob. 3.610.022 5.289.318 (31,7%)

Immobilitzat en curs i acomptes 1.741.414 2.117.614 (17,8%)

Inversions per a ser cedides 3.999.537 2.109.366 89,6% 

Inversions immobiliàries 541.027 580.461 (6,8%)

Inversions financeres a llarg termini 8.854 8.854 0,0% 

ACTIU CORRENT 71.367.281 72.230.728 (1,2%)

Deutors comercials i d’altres comp. a cobrar 68.939.932 71.594.117 (3,7%)

Inversions financeres a curt termini 2.862 185 1.447,0% 

Periodificacions a curt termini 45.064 782 5.662,7% 

Efectiu i d’altres actius líquids equival. 2.379.423 635.644 274,3% 

Total actiu 122.436.595 124.716.544 (1,8%)
    

PATRIMONI NET I PASSIU  31-12-2012 31-12-2011 Variació 

PATRIMONI NET 59.178.636 37.094.614 59,5% 

Fons propis 53.656.433 32.340.808 65,9% 

Subvencions, donacions i llegats 5.522.203 4.753.806 16,2% 

PASSIU NO CORRENT 2.961.753 6.000.252 (50,6%)

Provisions a llarg termini 1.243.729 3.421.825 (63,7%)

Deutes a llarg termini 1.718.024 2.578.427 (33,4%)

PASSIU CORRENT 60.296.206 81.621.678 (26,1%)

Provisions a curt termini 239.492 0 -

Deutes a curt termini 9.972.988 14.400.521 (30,7%)

Creditors comercials i comptes a pagar 50.083.726 67.221.157 (25,5%)

Total patrimoni net i passiu 122.436.595 124.716.544 (1,8%)

Quadre 1 

El compte de pèrdues i guanys de l’AVT de 2012, juntament amb les 
dades corresponents a l’exercici anterior, el mostrem a continuació 
expressat en euros: 
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2012 2011 Variació 
Import net de la xifra de negocis  28.237 38.124 (25,9%)
Aprovisionaments (662.878) (880.659) (24,7%)
D’altres ingressos d’explotació 73.051 450.404 (83,8%)
Despeses de personal (7.754.097) (8.489.909) (8,7%)
D’altres despeses d’explotació (13.402.570) (28.279.437) (52,6%)
Amortització de l’immobilitzat (4.275.906) (6.540.778) (34,6%)
Imputació de subvencions immobilitzat
no financer i d’altres 

25.000 25.000 0% 

Excés de provisions 762 0 - 
Deterioració i resultat per alienacions
de l’immobilitzat 1.257.833 (303.904) (513,9%)

Resultat d’explotació (24.710.568) (43.981.159) 43,8% 
Ingressos financers 4.052 17.359 (76,7%)
Despeses financeres (1.125.359) (2.553.147) (55,9%)
Diferències de canvi (3.772) (3.168) 19,1% 

Resultat financer (1.125.079) (2.538.956) 55,7% 
Resultat abans d’imposts (25.835.647) (46.520.115) 44,5% 

Resultat exercici operacions 
continuades (25.835.647) (46.520.115) 44,5% 

Resultat de l’exercici (25.835.647) (46.520.115) 44,5% 

Quadre 2 

5.3 Aprovisionaments 

La composició d’aquesta agrupació comptable, comparada amb la de 
l’exercici anterior, és la següent expressada en euros: 

Compte 2012 2011 Variació 
Consum de matèries primeres i consumibles 603.129 752.600 (19,9%)

Treballs realitzats per altres empreses 59.749 128.059 (53,3%)
Total 662.878 880.659 (24,7%)

Quadre 3 

Amb càrrec al compte “Consum de matèries primeres i consumibles”, 
l’AVT comptabilitza, fonamentalment, les compres de vivers i materials 
necessaris per a la realització dels cursos d’hostaleria que realitzen els 
CdT. La contractació d’aquests subministraments es va adjudicar el 25 de 
maig de 2012 mitjançant un procediment negociat sense publicitat, 
després que va quedar desert l’expedient licitat en 2011 mitjançant 
procediment obert (expedient 3/12, apartat 6.4). 
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5.4  Despeses de personal 

La composició de les despeses de personal de l’exercici 2012 comparada 
amb la de l’exercici anterior, es mostra en els següent quadre elaborat en 
euros: 

Compte 2012 2011 Variació 
Sous, salaris i assimilats 5.874.411 6.599.748 (11,0%) 

Càrregues socials 1.874.686 1.885.108 (0,6%) 

Provisions 0 5.052 (100,0%) 
Total 7.749.097 8.489.908 (8,7%) 

Quadre 4 

Com es pot observar en el quadre anterior, les despeses de personal 
s’han vist reduïdes en un 8,7% en relació amb l’exercici anterior com a 
conseqüència de la reducció de la plantilla mitjana, la supressió de la 
paga extraordinària de desembre i la no autorització del pagament de la 
productivitat. A més, d’acord amb el que estableix l’article 10 del Decret 
Llei 1/2012, de 5 de gener, del Consell, de Mesures Urgents per a la 
Reducció del Dèficit en la Comunitat Valenciana, l’AVT no ha efectuat 
l’aportació al pla de pensions extern a favor dels seus empleats. 

Durant l’exercici 2012 s’han produït dues altes per reincorporació al seu 
lloc de treball i cinc baixes que no han originat indemnització. La 
composició de la plantilla a 31 de desembre de 2012, juntament amb la 
variació respecte a l’exercici anterior, es mostra en el quadre següent 
elaborat per aquesta Sindicatura de Comptes, vist que el quadre que 
figura en la nota 15.1 de la memòria conté, per error, informació de la 
plantilla mitjana en lloc de referir-se a la plantilla al tancament de 
l’exercici: 

Categoria professional 
2012 2011 

Home Dona Total Home Dona Total 

Caps 20 12 32 21 11 32 

Tècnics 25 42 67 25 43 68 

Administratius i auxiliars 40 61 101 42 61 103 

Subalterns i conductors 8 9 17 8 9 17 

Total 93 124 217 96 124 220 

Quadre 5 

En compliment del que disposa l’article 30.5 de la Llei 10/2011, de 27 de 
desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2012, l’AVT, 
amb data 29 de febrer de 2012, va presentar l’escrit de sol·licitud 
d’autorització de massa salarial per a l’exercici 2012. En contestació, el 20 
de juny de 2012, la Direcció General de Pressupostos va emetre un 
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informe favorable sobre la massa salarial sol·licitada per import de 
6.479.454 euros. 

De la revisió d’una mostra de vint expedients de personal, s’ha posat de 
manifest que un lloc de treball, de grup professional A, ha estat ocupat 
per una persona que mancava de la titulació necessària per a exercir-lo i 
que, en un altre cas, s’han reconegut triennis associats a un grup 
professional superior a la titulació del treballador, segons la informació 
que figura en els respectius expedients. Per tant, s’ha incomplit el que 
disposen a tal efecte els articles 7 i 5, respectivament, del conveni 
col·lectiu d’aplicació al personal de l’AVT. 

Finalment, en relació amb el pla d’ajust del personal al qual es fa 
referència en l’apartat 5.1b), cal assenyalar que el procediment de comiat 
col·lectiu s’ha tramitat durant 2013 i que ha afectat finalment 32 
empleats. L’execució del procediment de comiat col·lectiu ha estat 
finalment aprovada per unanimitat en la reunió del Comitè de Direcció 
de l’AVT de data 25 de juny de 2013. 

El cost de les indemnitzacions per comiat ha pujat a 535.130 euros i el de 
millora per l’adhesió voluntària de 14 treballadors ha estat de 55.188 
euros. La nota 17.B de la memòria relativa a esdeveniments posteriors al 
tancament aplega la informació pertinent a tal efecte. 

5.5  D’altres despeses d’explotació 

El saldo d’aquest epígraf, per import de 13.402.570 euros, ha 
experimentat una significativa disminució del 52,6% respecte a l’exercici 
anterior. Seguidament detallem en el quadre següent, elaborat en euros, 
el saldo d’aquesta partida, de forma comparada amb l’exercici anterior: 

Concepte 2012 2011 Variació 
Serveis exteriors 10.851.653 15.207.654 (28,6%) 

D’altres despeses de gestió corrent 2.501.971 12.973.932 (80,7%) 

Tributs 48.831 97.851 (50,1%) 
Total 13.402.570 28.279.437 (52,6%) 

Quadre 6 
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5.5.1 Serveis exteriors 

Tot seguit mostrem el desglossament de l’agrupació comptable “Serveis 
exteriors” i la comparem amb l’exercici anterior: 

Quadre 7 

Amb caràcter general, hem observat un incompliment en tots els casos 
del termini legal de pagament establit en la Llei 3/2004, de 29 de juliol. A 
més, en alguns casos hem comprovat l’existència de contractes menors 
que no han estat inclosos en la relació que ha facilitat l’Entitat (vegeu 
apartat 6.3). 

En el quadre següent desglossem en euros el saldo del compte 
“Publicitat, propaganda i relacions públiques” i el comparem amb 
l’exercici anterior: 

Concepte 2012 2011 Variació 
Publicitat i propaganda 3.001.651 5.128.752 (41,5%) 

Serveis promocions i fires 1.166.049 1.573.681 (25,9%) 

Atencions protocol·làries 28.437 3.062 828,8% 

Relacions publiques i d’altres 6.962 253.516 (97,3%) 
Total 4.203.099 6.959.011 (39,6%) 

Quadre 8 

Tot seguit comentem els aspectes més destacables que s’han posat de 
manifest com a resultat de la revisió que hem efectuat sobre una mostra 
representativa del 87,2% d’aquestes despeses. 

Amb càrrec a “Publicitat i propaganda”, l’AVT ha registrat les despeses 
corresponents a l’anualitat de l’exercici 2012, per 500.000 euros més IVA 
derivats del contracte subscrit el 7 de desembre de 2010 amb una 
companyia aèria de transport internacional de viatgers, amb una 
vigència de dos anys i per un import total d’1.500.000 euros més IVA. 

Concepte 2012 2011 Variació 
Publicitat, propaganda i rel. púb. 4.203.099 6.959.011 (39,6%)

Reparació i conservació 2.195.309 2.319.306 (5,3%)

Serveis prof. independents 2.175.208 2.344.776 (7,2%)

Arrendaments i cànons 877.628 1.833.249 (52,1%)

Altres serveis 753.783 1.017.422 (25,9%)

Subministraments 542.609 626.898 (13,4%)

Transports 66.606 66.245 3,6% 

Primes d’assegurança 34.927 40.718 (14,2%)

Serveis bancaris i similars 484 29 1.554,6% 
Total 10.851.653 15.207.654 (28,6%)
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Pel que fa al control i seguiment del contracte anterior, en l’expedient 
consta l’informe emés el 19 de desembre de 2012 per la cap del servei de 
publicitat conformement amb el servei prestat durant 2012, així com 
l’informe emés el 19 de febrer de 2013 de recepció de conformitat amb el 
contracte. 

Addicionalment, s’han registrat despeses per 2.433.241 euros en execució 
del contracte adjudicat en 2011 per a la realització d’una campanya de 
comunicació global sobre l’oferta turística de la Comunitat Valenciana 
2011/20012. L’execució d’aquest contracte va finalitzar el 31 de desembre 
de 2012, segons que consta en l’acta de recepció subscrita el 17 d’abril de 
2013. En l’informe de liquidació contractual s’indica que l’import que 
finalment s’ha executat ha estat inferior a l’adjudicat en 54.517 euros, 
com a resultat de l’anul·lació de determinades actuacions publicitàries. 
Quant a això, no hem pogut verificar si l’execució contractual ha estat 
l’adequada, tenint en compte que ni els plecs de condicions tècniques ni 
les modificacions acordades posteriorment ni l’informe de liquidació 
contenen una valoració de tallada de les actuacions previstes i/o 
realitzades per a la consegüent comprovació. 

El concepte “Servei de promocions i fires” inclou despeses per 437.780 
euros per l’execució del contracte adjudicat el 2010 per al disseny, 
construcció, transport, muntatge, decoració, manteniment, desmuntatge 
i emmagatzemament entre certàmens d’un pavelló firal destinat a 
presentar l’oferta turística de la Comunitat Valenciana en FITUR 2011-
2012, TVC 2011-2012, Expovacaciones 2011-2012, STIC 2011-2012 i INTUR 
2011-2012. Si bé el contracte establia una anualitat per a 2012 de 649.530 
euros, l’import finalment executat ha pujat a 437.780 euros, ja que no 
s’ha celebrat la fira TCV 2012. Les discrepàncies produïdes entre l’AVT i 
el contractista per la resolució contractual han estat dirimides en juny de 
2013. 

D’altra banda, amb càrrec al compte “Reparació i conservació” l’AVT 
registra principalment, despeses d’aquesta naturalesa com ara 
conservació d’equips, neteja de la seu central i dels diferents centres 
dependents de l’AVT, reparació d’elements d’immobilitzat i reparació de 
construccions del turisme litoral. La major part de les despeses de 
construccions del turisme litoral es va efectuar a través dels ajuntaments 
de la Comunitat Valenciana, mitjançant encomanes de gestió de l’AVT 
per al manteniment de les infraestructures de les respectives àrees 
d’influència. 

Finalment, recomanem que els documents comptables continguen la 
data de cadascuna de les signatures i que, en tots els casos, hi conste la 
data de conformitat del servei. 
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5.5.2 D’altres despeses de gestió corrent 

Les despeses comptabilitzades per l’AVT amb càrrec a aquesta agrupació 
comptable, que han pujat a 2.501.971 euros, han experimentat una 
significativa reducció del 80,7% respecte de l’exercici anterior, tal com 
mostrem en el quadre següent elaborat en euros: 

Quadre 9 

El detall per beneficiaris i naturalesa de les subvencions concedides per 
l’AVT en l’exercici de 2012, que mostren la seua comptabilitat, és el que 
mostra el quadre següent, en euros: 

Beneficiaris Corrents Capital Total 2012 
Ajuntaments 273.132 1.082.311 1.355.442 54,17%

Associacions i fundacions  888.416 0 888.416 35,51%

Ens públics 35.577 0 35.577 1,42%

Empreses privades 161.498 11.405 172.903 6,91%

Beques 49.633 0 49.633 1,98%
Total 1.408.256 1.093.716 2.501.971 100%

Quadre 10 

En el quadre següent es mostra la variació de l’exercici 2012 respecte de 
l’anterior: 

Beneficiaris Total 2012 Total 2011 Variació
 2012-2011 

Ajuntaments 1.355.442 5.198.882 (73,9%)

Associacions i fundacions 888.416 3.370.493 (73,6%)

Ens públics 35.577 135.466 (73,7%)

Empreses privades 172.903 4.044.424 (95,7%)

Beques 49.633 224.667 (77,9%)
Total 2.501.971 12.973.932 (80,7%)

Quadre 11 

a) Ajuntaments 

Les subvencions concedides per l’AVT a ajuntaments han disminuït 
en un 73,9% respecte de l’exercici anterior, després que hagen 
quedat sense efecte determinades ajudes per compensació 

 2012 2011 Variació 
Subvencions corrents  1.408.256 5.973.980 (76,4%) 

Subvencions de capital  1.093.715 6.999.952 (84,4%) 
Total 2.501.871 12.973.932 (80,7%) 
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financera a municipis turístics convocades mitjançant Resolució de 
21 de febrer de 2012 per la presidenta de l’AVT. 

A més de les subvencions anteriors, l’AVT ha formalitzat convenis 
amb diferents municipis per a la concessió d’ajudes previstes 
nominativament en la línia “Impuls imatge de destinacions 
turístiques” dels pressupostos de l’Entitat aprovats mitjançant la 
Llei de Pressupostos de la Generalitat o autoritzades posteriorment 
mitjançant modificacions pressupostàries. 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre una mostra del 67% de 
les subvencions corrents, s’ha posat de manifest que els convenis 
inclouen una clàusula genèrica per a la realització d’actuacions 
addicionals a les previstes en el seu objecte, motiu pel qual no es 
concreta suficientment l’activitat subvencionada; no requereixen la 
presentació de la documentació acreditativa del pagament, i no 
estableixen el termini de justificació. Quant a la documentació 
presentada, s’ha observat, en un cas, que la factura no recull els 
preus unitaris dels serveis prestats a l’Ajuntament. 

Les subvencions de capital a ajuntaments, per 1.082.311 euros, 
engloben les concedides mitjançant convenis de col·laboració de 
caràcter plurianual, per al desenvolupament del Pla de 
Competitivitat Turística, i les concedides mitjançant Resolució de 5 
de juliol de 2012 de la presidenta de l’AVT, per a l’adequació de 
recursos turístics en municipis i mancomunitats de l’interior. En la 
revisió efectuada d’aquestes despeses no hem observat incidències 
significatives. 

b) Associacions i fundacions 

Les subvencions corrents que l’AVT ha concedit en l’exercici 2012 
agrupades en “Associacions i fundacions” han pujat a 888.416 euros. 
Per a fer-ne la revisió hem seleccionat una mostra representativa 
del 71,9% de les despeses imputades a aquest compte, per import 
de 638.966 euros. La pràctica totalitat d’aquest import correspon a 
ajudes concedides directament perquè estan previstes de manera 
nominativa en la Llei de Pressuposts de la Generalitat per a 2012 o 
en les respectives modificacions pressupostàries, com mostrem tot 
seguit en el quadre següent elaborat en euros: 
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Núm. 
exped. 

Llei de Pressupostos GV 2012 
Import 

Descripció 

109/12 
Associació Empresarial d’Hostaleria de Benidorm i de 
la Costa Blanca (Hosbec) per a actuacions de 
màrqueting i comunicació turística 2012 

208.990

129/12 
Fundació Turisme València Convention Bureau per a 
activitats de màrqueting conjuntes de promoció i 
difusió de la ciutat de València. 

90.000

106/12 
Confederació Empresarial Hotelera de la CV per a la 
realització d’activitats de màrqueting, producte 
gastronòmic  

85.000

107/12 
Federació Empreses Càmpings CV Promoció mercat 
Nacional i Internacional 

50.000

138/12 Patronat Turisme de Peníscola per a actuacions 
promocionals Festivals de música 2012 

42.000

Total LPGV 2012 475.990
 Modificacions Pressupostos GV 2012 Import 
 Descripció  

148/12 Associació Club Productes Allotjament Interior CV per 
a la realització d’una sèrie d’accions durant 2012 

60.000

153/12 Consell de Cambres de Comerç de la CV 50.000

178/12 
HOSBEC. Club producte first class 2012 oferta hotelera 
5 estreles CV 

25.000

Total modificacions pressupostàries  135.000
Total 610.990

Quadre 12 

Totes aquestes ajudes s’han formalitzat mitjançant els respectius 
convenis de col·laboració, que han estat remesos al Registre de 
Convenis, de conformitat al que disposa el Decret 20/1993, de 8 de 
febrer. 

En tots els casos, s’ha remés a la Direcció General de Projectes i 
Fons Europeus de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, 
informe de no subjecció a l’article 107.1 del Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea, subscrit pel director de l’AVT. 

Les modificacions pressupostàries que emparen els convenis que 
aplega el quadre anterior han estat publicades en el DOCV el 9 de 
gener de 2013. 

Tot seguit s’exposen els aspectes més destacables que s’han posat 
de manifest com a resultat de la revisió efectuada: 

Amb caràcter general, no s’ha acreditat el pagament de les despeses 
justificades, ja que no s’ha previst aquesta exigència en els 
respectius convenis, circumstància aquesta que l’AVT ha de revisar 
per tal d’adequar-se al que disposa l’article 31.2 de l’LGS. També 
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hem observat, amb caràcter general, que els convenis no 
estableixen el termini de presentació de la documentació 
justificativa de la despesa, motiu pel qual haurien de ser objecte de 
revisió. 

En relació amb el Conveni 109/12, si bé la subvenció nominativa 
prevista en la línia pressupostària SE000034 “Actuacions de 
màrqueting amb entitats col·laboradores i agents del sector” pujava 
a 355.000 euros, l’import finalment concedit ha sumat 208.990 
euros, ja que únicament s’han presentant justificants per aquesta 
quantitat. 

L’acreditació d’haver promogut la concurrència en les 
contractacions a què es refereix l’article 31.3 de la Llei General de 
Subvencions (LGS) no es presenta en tots els casos, en comptes 
d’això l’Entitat aporta un certificat per justificar el compliment 
d’aquest requisit, emparant-se en el que preveu el Conveni. Quant a 
això, l’AVT hauria d’exigir en tots els casos l’acreditació necessària 
a fi de comprovar que les contractacions efectuades pels 
beneficiaris s’han realitzat amb criteris d’eficiència i economia. 

La documentació justificativa presentada per l’associació 
beneficiària inclou justificants per un import conjunt de 46.444 
euros corresponents a un informe sobre el mercat britànic, als quals 
acompanya un certificat acreditatiu segons el qual l’empresa 
contractada és l’única que pot prestar els estudis requerits. 

Per la seua banda, la documentació justificativa del Conveni 178/12, 
per 25.000 euros, més IVA, conté factures corresponents a deu 
mensualitats per honoraris professionals que no es troben 
desglossats ni prou descrits en les factures ni en la documentació 
complementària. A petició d’aquesta Sindicatura, i a l’objecte de 
verificar el compliment del que disposa l’article 31.1 de l’LGS, una 
vegada finalitzat el treball de camp, l’AVT ha aportat el contracte 
subscrit per HOSBEC amb el promotor comercial per a la prestació 
de serveis professionals relatius a l’actuació subvencionada. 

Es recomana a l’AVT que l’acreditació corresponent a les 
prestacions de serveis contractades per les entitats beneficiàries 
incloga documentació suficient a fi de comprovar la relació directa i 
indubitativa que manté amb l’activitat subvencionada. 

La documentació justificativa del Conveni 106/12 conté set factures 
per un import conjunt de 16.003 euros que resulta difícil de 
desglossar conceptualment de manera precisa per identificar el 
servei efectivament prestat, motiu pel qual no s’ha pogut verificar 
el compliment del que disposa l’article 31.1 de l’LGS. Aquestes 
factures tampoc no inclouen preus unitaris, cosa que incompleix el 
que disposa l’article 30.3 de la dita Llei. 
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De l’import total justificat en execució del Conveni anterior, per 
85.139 euros, 24.120 euros corresponen a factures emeses per la 
Fundació d’Hostaleria Valenciana, entitat vinculada a la 
Confederació Empresarial Hotelera. Quant a aquesta qüestió, hem 
d’assenyalar que l’expedient no acredita fefaentment la 
concurrència en la contractació prevista en l’article 31.3 de l’LGS 
amb la referida Fundació. Finalment, la documentació que figura en 
l’expedient no permet comprovar que l’activitat finalment 
realitzada i justificada per la Confederació siga la prevista 
inicialment en el Conveni, ja que la informació que s’ha presentat 
no és homogènia.   

Els informes de l’Advocacia de la Generalitat sobre els convenis 
106/12 i 107/12 contenen observacions de caràcter essencial que 
l’AVT no ha considerat en la redacció final d’aquests, com ara la 
manca de concreció de les actuacions de màrqueting que cal 
realitzar. Aquesta manca de concreció l’hem observada així mateix 
en el conveni 138/12. 

Quant a la documentació justificativa del Conveni 138/12, hem 
observat que justificants per import de 37.968 euros corresponen a 
la realització d’una activitat no prevista en el Conveni, cosa que 
incompleix el que disposa l’article 31.1 de l’LGS. 

Finalment, recomanem a l’AVT que inicie les actuacions 
necessàries a fi d’adoptar les mesures previstes en l’LGS en relació 
amb les incidències anteriorment indicades. A més, recomanem 
que aplique major rigor en la realització de les actuacions de 
comprovació de subvencions prevista en l’article 32 de l’LGS. 

Quan a això, l’AVT manifesta en fase d’al·legacions que ha tornat a 
comprovar si s’han justificat adequadament les subvencions 
relacionades amb els convenis 106/12 i 138/12, a fi d’adoptar les 
mesures oportunes en cas d’advertir deficiències quant a la realitat 
i la regularitat de les operacions que han sigut finançades amb les 
subvencions; així mateix manifesta que com a mesura cautelar ha 
acordat retenir el pagament dels imports reconeguts als 
beneficiaris. 

c) Ens públics 

Per a la revisió de les subvencions concedides a ens públics en 
l’exercici 2012, per 35.577 euros, s’ha examinat el conveni subscrit 
amb l’Institut Valencià de la Música per a la realització d’un castell 
piromusical a Peníscola, per 23.887 euros. 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre aquest conveni, 
reiterem el que indica l’apartat anterior pel que fa a la manca de 
concreció de les actuacions a realitzar, tal com indica l’informe de 
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l’Advocacia General de la Generalitat. Així mateix, igual com en els 
convenis revisats que s’inclouen en l’apartat anterior, en aquest 
conveni no s’inclou l’exigència d’acreditar el pagament dels 
justificants presentats. 

d) Empreses privades 

Les subvencions concedides per l’AVT a empreses privades, segons 
la seua classificació comptable, han pujat a 172.903 euros, dels 
quals 161.498 euros tenen naturalesa corrent i 11.405 euros són de 
capital. 

En el quadre següent, elaborat en euros, s’aplega la mostra de 
subvencions corrents seleccionades per a revisar-les, per un import 
de 143.000 euros: 

Núm. 
conveni  Beneficiari/concepte Import 

145/12 
Lucentum Baloncesto Alicante, SAD. Conveni per al 
foment i promoció de la CV i la seua marca turística 
en les competicions esportives 2012 

110.000

174/12 
Mafusma Ibérica, SLU. Conveni per al foment i 
promoció de la CV i la seua marca turística en les 
competicions esportives 2012 

25.000

-  Serveis Turístics Marjal, SLU. Guardamar 4.000

-  Serveis Turístics Marjal, SLU. Crevillent 4.000
Total 143.000

Quadre 13 

Les dues primeres subvencions han estat previstes en l’annex al 
pressupost de l’AVT, dins de la línia SE000942 “Patrocinis esportius 
CV”. Aquestes subvencions s’han concedit de manera directa, ja 
que estaven previstes nominativament en els Pressupostos de la 
Generalitat i han estat formalitzades mitjançant sengles convenis 
de col·laboració, els quals s’han remés al Registre de Convenis 
d’acord amb el que disposa el Decret 20/1993, de 8 de febrer. 

Aquests convenis apleguen una clàusula de compatibilitat amb la 
normativa europea sobre ajudes públiques i, a tal efecte, l’AVT ha 
remés a la Direcció General de Projectes i Fons Europeus de la 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, informe de no 
subjecció a l’article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió 
Europea, subscrit pel director de l’AVT.  

Tots dos convenis es van subscriure amb entitats esportives 
valencianes amb objecte de promoure i difondre la marca 
Comunitat Valenciana en el desenvolupament normal de la seua 
activitat. 
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Per tant, entenem que els patrocinis anteriors no reuneixen els 
requisits prevists en l’article 2 de l’LGS per a considerar-los 
subvencions, sinó que tenen prestacions pròpies del contracte de 
patrocini publicitari, per la qual cosa aquests patrocinis s’haurien 
d’haver formalitzat amb un document contractual ajustat als 
principis d’un contracte onerós i sotmetre’s al que disposa l’article 
20 de la Llei de Contractes del Sector Públic. D’aquesta manera, els 
pressupostos de l’AVT no són la cobertura jurídica adequada de les 
contractacions directes que en matèria de patrocini es decidisquen 
efectuar en cada exercici. D’igual manera es pronuncia l’Advocacia 
de la Generalitat en els seus respectius informes. 

No obstant això, d’altra banda, tot seguit detallem les incidències 
de caràcter general observades en la revisió de la documentació 
justificativa dels respectius expedients: 

- Pel que fa a l’acreditació d’haver promogut la concurrència i 
d’haver efectuat el pagament dels justificants presentats, així 
com a la no previsió en el conveni del termini de presentació 
de la documentació justificativa, reiterem el que hem indicat 
anteriorment respecte de les subvencions nominatives a 
“Associacions i fundacions”. 

- En l’expedient no consta que l’AVT haja comprovat la 
realització de la totalitat de les actuacions promocionals 
convingudes. 

Quant a la revisió del Conveni 145/12, subscrit amb Lucentum 
Baloncesto Alicante, SAD, l’11 de juny de 2012, per 110.000 euros, 
assenyalem tot seguit alguns aspectes que ha d’observar l’AVT. 

- L’objecte del conveni és la difusió de la marca turística 
“Comunitat Valenciana” i la promoció de la destinació en el 
mercat nacional a través de les competicions esportives en les 
quals participa el primer equip professional, en la Lliga ACB de 
bàsquet professional. Això no obstant, a la data de subscripció 
del conveni, les actuacions promocionals que s’hi preveien, 
corresponents a la temporada 2011/2012, ja s’havien efectuat, 
com es desprén de la documentació justificativa presentada, 
sense l’existència de cap document contractual o conveni 
regulador previ o d’informe explicatiu de les raons que van 
motivar la realització d’aquestes actuacions. 

- Com que l’AVT ha considerat que aquest conveni instrumenta 
una subvenció, s’hauria d’haver ajustat al que disposa l’article 
13.2 b) i e) de l’LGS, en relació amb la prohibició de concessió 
de subvencions, tant per trobar-se el beneficiari en situació de 
concurs com per no estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Aquesta 
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prohibició es troba així mateix regulada en l’article 60 del 
TRLCSP per contractar amb l’Administració. En conseqüència, 
l’AVT hauria d’adoptar les mesures pertinents tenint en 
compte que el pagament d’aquesta subvenció es va efectuar el 
27 de juny de 2012. 

- Addicionalment, hem comprovat que la subvenció 
formalitzada així mateix mitjançant conveni de col·laboració, 
per la previsió nominativa de l’exercici pressupostari 2010, ha 
estat satisfeta amb data 26 d’abril de 2012, per 180.000 euros. 
Quant a això, i segons que disposa l’article 34.5 de l’LGS, l’AVT 
no hauria d’haver efectuat el pagament de la subvenció. 

El Conveni 174/12 el va subscriure amb Mafusma Ibérica, SL, el 12 
de novembre de 2012, per a la promoció i difusió de la marca 
turística Comunitat Valenciana i la promoció de la destinació en el 
mercat nacional a través de les activitats esportives en què 
participe en el campionat de “Ral·lis d’asfalt per a 2012”, per 
l’import pressupostari disponible finalment, de 25.000 euros. En 
aquesta qüestió reiterem les indicacions d’apartats anteriors 
respecte de la manca de concreció de les activitats esportives a 
realitzar i de la necessitat que l’AVT adopte les mesures pertinents 
a tal efecte. 

6.  FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1  Normativa i grau d’aplicació 

L’AVT, com a empresa pública de la Generalitat, forma part del sector 
públic definit en l’àmbit subjectiu d’aplicació del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), amb la consideració 
d’Administració Pública, en els termes prevists en l’article 3.2 d’aquesta 
llei. 

Per tant, l’AVT està subjecta al que disposa el TRLCSP per a les 
administracions públiques, tant en matèria de preparació, selecció i 
adjudicació com en allò regulat sobre els efectes, el compliment i 
l’extinció dels contractes administratius. 

6.2 Perfil del contractant 

L’AVT no disposa de seu electrònica (lloc web institucional) diferenciada 
de la seu de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. El 
seu perfil de contractant està plenament integrat en la Plataforma de la 
Generalitat. Per tant, s’ha complit el que disposa l’article 3 de l’Ordre de 
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació de 17 de setembre de 
2008, per la qual s’aprova la Plataforma de Contractació de la Generalitat. 
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En la revisió efectuada de la mostra d’expedients de contractació que 
s’aplega en l’apartat següent, 6.4, hem observat que els contractes 
revisats s’han inclòs degudament en el perfil de contractant de l’AVT. 
Així mateix, hem comprovat que tots els documents s’han signat 
electrònicament i contenen un dispositiu que permet acreditar 
fefaentment el moment d’inici de la difusió pública de la informació 
publicada. 

6.3 Contractes adjudicats en l’exercici 

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

Tipus de 
contracte  

Procediment 
d’adjudicació 

Import adjudicació 
(IVA exclòs) Número 

Subministraments 

Obert 1.024.776 66,3% 6 85,7%

Negociat SP 520.115 33,7% 1 14,3%

Subtotal 1.544.892 100,0% 7 100,0%

Serveis 

Obert 1.938.022 97,1% 5 71,4%
Negociat SP 58.500 2,9% 2 28,6%

Subtotal 1.996.522 100,0% 7 100,0%
Total 3.541.414  14  

Quadre 14 

A més a més, durant 2012 s’han efectuat contractes menors per un 
import conjunt de 927.406 euros, segons la informació que ha facilitat 
l’Entitat. No obstant això, com a resultat del treball realitzat hem 
observat l’existència de contractes menors no inclosos en aquesta 
relació. 

6.4  Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per 
l’AVT en l’exercici de 2012, hem seleccionat la mostra detallada en el 
quadre següent, elaborat en euros, que representa un 67,3% de l’import 
total adjudicat en l’exercici: 
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Núm. Procediment 
adjudicació Objecte Import 

adjudicació 

13/12 Obert 
Suport, gestió i desenvolupament 
evolutiu de la plataforma de distribució 
turística de la CV Travel Open Apps 

1.276.000 

03/12 
Negociat 

sense 
publicitat 

Subministrament de primeres matèries 
per a la formació dels Centres de 
Turisme (CdT) de l’AVT 

520.115 

14/12 Obert 

Fabricació, muntatge i desmuntatge 
d’un estand firal destinat a presentar 
l’oferta turística de la Comunitat 
Valenciana a Fitur’2013 

459.700 

08/12 Obert 

Servei de posada a disposició d’una 
nova plataforma web per al portal 
turístic de la Comunitat Valenciana i la 
seua connectivitat amb Internet  

128.700 

Total 2.384.515 

Quadre 15 

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

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

6.5  Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Com a resultat de la revisió efectuada, no hem observat incompliments 
significatius de la normativa d’aplicació, a excepció de l’incompliment 
del termini màxim legal de pagament previst en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre. Quant a les incidències que han de tenir en compte els 
responsables de l’AVT per a millorar la gestió contractual, tot seguit 
indiquem les següents recomanacions: 

a) La fórmula utilitzada per valorar les ofertes econòmiques hauria de 
permetre, raonablement, que la importància relativa assignada en 
els plecs de clàusules administratives particulars per a aquesta 
valoració en relació amb els altres criteris prevists, siga totalment 
efectiva. 

b) L’expedient 14/12 no conté l’acta de recepció prevista en l’article 
222.2 del TRLCSP. 
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7.  RECOMANACIONS 

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

A més a més, cal efectuar les recomanacions que indiquem a 
continuació, destacant prèviament les recomanacions d’informes d’anys 
anteriors que han sigut ateses per l’Entitat. 

A tal efecte l'AVT, mitjançant un escrit de data 20 de juny de 2013 tramés 
en aquesta Sindicatura de Comptes, ens ha comunicat les mesures 
adoptades per a atendre les incidències assenyalades en l'Informe de 
l’exercici anterior; mesures que han sigut objecte de comprovació en el 
curs de la present fiscalització. 

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

a.1) L’AVT ha continuat amb les gestions iniciades en exercicis 
anteriors a fi d’aclarir els termes de les cessions d’elements 
d’immobilitzat que li han sigut efectuades per a l’exercici de la 
seua activitat, per tal de valorar i registrar comptablement de 
manera adequada els elements cedits. 

a.2)  L’AVT ha millorat el seguiment de l’execució del contracte 
publicitari que s’indica en l’apartat 5.5.1, a fi de verificar la 
realitat i adequació de les actuacions promocionals acordades. 

a.3)  Les modificacions dels contractes s’han ajustat al que preveu 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 

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

b.1) L’AVT hauria d’exigir als beneficiaris de subvencions la 
documentació acreditativa de la concurrència promoguda en 
les contractacions efectuades en execució de la subvenció 
obtinguda (apartat 5.5.2). 

b.2) Quant a la naturalesa i concepte de les despeses 
subvencionables, recomanem a l’AVT que els convenis 
delimiten i definisquen amb precisió les despeses que 
subvencionarà, per tal que tinguen una relació directa amb 
l’activitat subvencionada, així com la documentació que s’ha 
de presentar per acreditar-les de manera adequada i suficient 
(apartat 5.5.2). 
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b.3)  Els convenis que formalitza l’AVT com a instruments de 
concessió de subvencions haurien de contenir, en tots els 
casos, les clàusules necessàries per a efectuar el control 
adequat de la subvenció i exigir l’acreditació del pagament de 
les despeses justificades, com s’indica en l’apartat 5.5.2. 

b.4)  L’AVT ha d’exigir el compliment de totes les actuacions a 
realitzar que s’especifiquen en els convenis, com s’indica en 
l’apartat 5.5.2. 

b.5)  Els convenis han d’establir, en tots els casos, el termini de 
presentació de la documentació justificativa de la despesa 
(apartat 5.5.2). 

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

c.1)  L’inici del període de còmput dels interessos de demora hauria 
de ser la data de recepció de conformitat amb el bé o servei 
contractat, per comptes de la data de la factura, com s’indica 
en l’apartat 5.1 d). 

c.2)  Els informes de l’Advocacia de la Generalitat sobre els 
convenis que indiquem en l’apartat 5.5.2 contenen 
observacions de caràcter essencial que l’AVT hauria d’haver 
considerat en la redacció final d’aquests convenis, com ara la 
manca de concreció de les actuacions de màrqueting a 
realitzar. 

c.3)  La fórmula utilitzada per valorar les ofertes econòmiques 
hauria de permetre, raonablement, que la importància relativa 
assignada en els plecs de clàusules administratives particulars 
per a aquesta valoració en relació amb els altres criteris 
prevists, siga totalment efectiva (apartat 6.5). 

 




