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1. OBJECTIUS DE LA FISCALITZACIÓ 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 
conformement al que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 
2013, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte la revisió i avaluació 
de determinats aspectes del sistema de gestió i control intern dels 
“Procediments de gestió” i “Registre de la tresoreria” de l’Agència 
Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) de l’exercici de 2012. 
En els diferents apartats d’aquest Informe indiquem aquelles situacions 
que haurien d’atendre i millorar els òrgans responsables de l’Entitat. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l’AVFGA els componen el balanç a 31 de desembre 
de 2012, 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 el director de 
l’AVFGA els va formular el 30 de març de 2013 i la Intervenció General de 
la Generalitat (IGG) els va retre a aquesta Sindicatura de Comptes el 28 de 
juny de 2013, juntament amb l’informe d’auditoria. 

Aquest informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes 
anuals que, atés 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 la 
Generalitat. En aquest informe s’emet una opinió amb vuit reserves, de 
les quals una correspon a limitacions a l’abast i les altres set, a 
incompliments de principis i criteris comptables. 

Les limitacions a l’abast es refereixen als saldos dels epígrafs “Altres 
creditors i d’altres deutors”, ja que no s’han aclarit les compensacions 
realitzades entre saldos deutors i creditors del compte 579 existent en 
ambdós epígrafs i l’auditor no ha pogut obtenir el detall i composició dels 
saldos existents. 

Els incompliments de principis comptables són per inadequada 
comptabilització d’ingressos, inadequada presentació del balanç de 
determinades infraestructures i errors i omissió d’informació rellevant 
en la memòria. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit bàsicament en: 
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- Revisar els comptes anuals de l’exercici 2012, verificant que la seua 
composició i terminis d’aprovació siguen conformes amb el que 
disposa la normativa aplicable. 

- Comprovar que aquests comptes s’han retut a la Sindicatura de 
Comptes en el termini legalment establit. 

- Analitzar l’informe d’auditoria externa. 

- Revisar la situació de la tresoreria. 

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. 

2.2 Revisió dels sistemes d’informació i de control intern 

Conformement a l’objectiu assenyalat en l’apartat 1, l’abast de la present 
fiscalització ha inclòs l’anàlisi dels procediments de gestió i registre de la 
tresoreria i dels sistemes d’informació que els suporten, tant de manuals 
com les aplicacions i sistemes informàtics i l’eficàcia dels controls 
interns existents. 

L’AVFGA utilitza una aplicació de desenvolupament propi, denominada 
CPR, per a la gestió financera que té interfícies per a l’intercanvi 
d’informació amb altres aplicacions de gestió que no han estat objecte 
d’anàlisi. 

En aquest gràfic mostrem la descripció gràfica simplificada de l’entorn 
tecnològic del procés analitzat: 
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El disseny, implantació i bon funcionalment dels controls interns en els 
processos de gestió i en els sistemes d’informació és una responsabilitat 
que correspon als òrgans de direcció de l’Agència. 

Les deficiències de control intern i recomanacions que apleguen els 
apartats següents han estat comunicades íntegrament i en detall als 
interlocutors dels departaments amb la Sindicatura. 

Considerant les limitacions inherents a qualsevol sistema de control 
intern i, en concret, dels controls implantats en l’Agència, podrien existir 
fets motivats per errors o irregularitats que no hagen estat detectats en 
la revisió efectuada. 

El treball l’ha dut a terme personal especialitzat de la Sindicatura de 
Comptes. 

Cal destacar que la col·laboració dels responsables i del personal dels 
departaments implicats en la gestió de TI i en la gestió de l’Agència ha 
estat en tot moment completa, cosa que ha facilitat la bona marxa dels 
treballs d’auditoria dels sistemes d’informació. 

Hem constatat l’esforç realitzat pels responsables actuals de l’AVFGA per 
a regularitzar incidències provinents d’exercicis anteriors i implantar 
millores en els controls sobre la gestió. 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.1, s’han posat de manifest els fets o circumstàncies assenyalats en els 
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paràgrafs següents, que afecten de manera significativa l’adequació dels 
comptes anuals als principis comptables aplicables i a la seua adequada 
presentació: 

a) En l’exercici de 2011 l’AVFGA havia reflectit un saldo creditor a 31 
de desembre de 2011 en el compte d’“Operacions no 
pressupostàries. Partides pendents d’aplicació. Ingressos”, 
corresponent al compte 579 “Formalització” de 7.246.282 euros. 

En 2012 l’Agència ha realitzat un important esforç per analitzar, 
depurar i comptabilitzar degudament ingressos d’exercicis 
anteriors pendents d’aplicació que afectaven aquest compte. Com a 
resultat d’aquestes regularitzacions i d’altres moviments 
esdevinguts en l’exercici, aquest compte presentava en finalitzar 
2012 un saldo deutor d’1.185.467 euros que, tal com s’indica en la 
memòria (com a nota aclaridora 4) es troba encara pendent de 
regularitzar. 

Els moviments que han generat la diferència indicada podrien tenir 
incidència en les partides pendents de conciliar que es comenten 
en l’apartat següent. 

b) La revisió realitzada ha posat de manifest l’existència de partides 
conciliadores en un compte bancari de l’AVFGA que no estan 
justificades. La majoria d’aquestes partides procedeixen d’exercicis 
anteriors, fins a 2008, que s’arrosseguen uns quants anys sense 
aclarir. 

Els actuals gestors de l’AFVGA, com en l’apartat anterior, han 
realitzat un esforç important per aclarir totes les diferències amb 
origen en anys anteriors existents en les conciliacions bancàries, 
que actualment es realitzen setmanalment. Això no obstant en la 
data de finalització de la fiscalització (octubre de 2013) estan 
pendents de justificar moviments d’anys anteriors. 

La confirmació o esmena per l’Agència de les insuficiències en la 
justificació i en el control d’aquelles serà comunicada a aquesta 
Sindicatura per tal que en faça el seguiment, comprovació i 
qualificació. 

3.2 Revisió dels sistemes d’informació i de control intern 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, 
cal concloure que el nivell de control existent en els sistemes 
d’informació i els procediments de gestió i registre de la tresoreria 
aporta, actualment, un nivell de confiança raonable per garantir-ne una 
correcta execució, la comptabilització adequada de les operacions 
realitzades i la validesa, integritat, exactitud, confidencialitat i 
disponibilitat de la informació. 
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En el moment de realitzar el treball de camp s’havia produït ja 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. Aquesta 
mateixa circumstància, però, havia provocat l’endarreriment en la 
prevista adquisició d’una nova aplicació de gestió comptable que la 
direcció de l’AVFGA considera necessària per millorar la gestió financera. 

Encara que la conclusió general sobre el nivell de control en l’actualitat 
és positiva, durant la realització del treball s’ha identificat un conjunt de 
debilitats materials i deficiències significatives1 de control que es 
detallen en els apartats següents i les recomanacions que se’n deriven, la 
implantació de les quals contribuiria a incrementar l’ambient de control i 
a reduir la probabilitat i el risc que hi haja incorreccions significatives per 
errors o irregularitats en els comptes anuals. 

El quadre següent mostra el grau de compliment de la sèrie de controls 
que hem analitzat en la present auditoria: 

Àrea 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 
No efectius 

Controls generals TI 6 1 0 7

Procés de gestió de tresoreria 18 3 4 25

Total controls avaluats 
24 4 4 32

75,0% 12,5% 12,5% 100,0%

Quadre 1  

                                                 
1 Vegeu definicions en l’annex I. 
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Gràfic 1 

La interpretació d’aquestes dades sobre el nivell de control intern 
existent en l’Entitat, i l’eficàcia global del sistema de control intern s’ha 
d’efectuar de manera conjunta amb la resta de conclusions i 
observacions contingudes en els apartats següents. 

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 Funcional, mitjançant el 
Decret 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 

Efectius
24

Parcialment 
efectius

4
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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. 

Per a executar les funcions esmentades, l’AVFGA té subscrits acords de 
delegació amb les direccions generals de les conselleries de Presidència, 
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. 

5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS ESTATS 
COMPTABLES 

5.1  Aspectes generals 

En l’anàlisi efectuada sobre la informació comptable generada per 
l’aplicació informàtica que utilitza l’AVFGA s’han posat de manifest 
millores respecte a l’exercici anterior, de manera que hem pogut verificar 
que els estats financers, balanç, compte del resultat econòmic 
patrimonial i liquidació del pressupost de 2012 aprovats per l’AVFGA es 
corresponen amb la informació que contenen les bases de dades 
generades per l’aplicació comptable, amb la peculiaritat que els saldos 
dels comptes de creditors pressupostaris i altres deutors del balanç de 
situació s’obtenen de comptes comptables diferents als indicats en el Pla 
General de Comptabilitat Pública, a causa de la mateixa operativa 
comptable de l’AVFGA. 
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Hem realitzat proves de tractament massiu de dades per verificar que els 
estats financers retuts per l’AVFGA en 2012 es desprenen de la 
informació que contenen els sistemes d’informació utilitzats per a la 
gestió financera. Els resultats de les proves han estat, en general, 
satisfactoris. 

5.2 Balanç i compte del resultat econòmic patrimonial 

Tot seguit mostrem el balanç a 31 de desembre de 2012, juntament amb 
les xifres de l’exercici anterior: 
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ACTIU 31/12/2012 31/12/2011 Variació 

A) IMMOBILITZAT 7.715.500 6.670.904 15,7%

I. Inversions destinades a l’ús general 7.345.444 6.061.380 21,2%

   2. Infraestr. i béns d’ús general 7.345.444 6.061.380 21,2%

II. Immobilitzacions immaterials 364.546 602.912 (39,5%)

   3. Aplicacions informàtiques 1.570.054 1.415.906 10,9%

   6. Amortitzacions (1.205.508) (812.994) (48,3%)

III. Immobilitzacions materials 5.510 6.612 (16,7%)

   3. Utillatge i mobiliari 11.020 11.020 0,0%

   5. Amortitzacions (5.510) (4.408) (25,0%)

C) ACTIU CIRCULANT 96.931.574 72.843.081 33,1%

II. Deutors 88.955.358 68.065.470 30,7%

   1. Deutors pressupostaris 85.254.755 66.401.457 28,4%

   2. Deutors no pressupostaris 837.585 - -
   3. Deutors per adm. de recursos per compte 

d’altres ens públics 4.090.326 4.553.197 (10,2%)

   5. D’altres deutors 1.185.467 1 -

   6. Provisions (2.412.775) (2.889.185) 16,5%

IV. TRESORERIA 7.976.216 4.777.611 66,9%

Total actiu 104.647.074 79.513.985 31,6%

 

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

A) FONS PROPIS 7.206.984 27.462.691 (73,8%)

I. Patrimoni (3.671.143) - -

III. Resultats d’exercicis anteriors 27.462.691 653.056 4105,3%

IV. Resultats de l’exercici (16.584.565) 26.809.635 (161,9%)

D) CREDITORS A CURT TERMINI 97.440.090 52.051.293 87,2%

III. Creditors 97.440.090 52.051.293 87,2%

   1. Creditors pressupostaris  84.807.837 33.844.677 150,6%

   2. Creditors no pressupostaris 8.175.288 1.369.308 497,0%

   3. Creditors per adm. recursos  4.103.791 4.566.490 (10,1%)

   4. Administracions públiques 25.821 39.424 (34,5%)

   5. D’altres creditors  318.146 12.221.689 (97,4%)

   6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini  9.208 9.705 (5,1%)

Total passiu 104.647.074 79.513.984 31,6%

Quadre 2 

El saldo de tresoreria en el balanç de situació és de 7.976.216 euros. Els 
procediments de control sobre la tresoreria de l’AVFGA inclouen la 
realització de conciliacions mensuals dels saldos bancaris i setmanals 
sobre els saldos de fons europeus. 
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La revisió que hem realitzat de les conciliacions a 31 de desembre de 
2012 ha posat de manifest les incidències que, per la seua importància, 
es detallen en l’apartat 3, “Conclusions generals”. 

En el quadre següent mostrem el compte del resultat econòmic 
patrimonial comparat amb el de l’exercici anterior, en euros. 

DESPESES 2012 2011 INGRESSOS 2012 2011 
A) DESPESES 227.664.734 266.892.431 B)  INGRESSOS 211.080.169 293.702.067

1.  Despeses de funcionament i serveis i 
prestacions socials  1.403.146 5.378.164 1. D’altres ingressos de gestió ordinària 2.142.585 3.341.275

   a)  Despeses de personal 778.646 952.408    b) Reintegraments 307.357 306.931

     a.1) Sous i salaris  627.845 782.430    d) D’altres ingressos de gestió 1.819.691 2.952.680

     a.2) Càrregues socials 150.802 169.978    g) D’altres interessos i ingressos  15.537 81.664

   c)  Dotació per amortització 
immobilitzat 

393.615 355.078 2. Transferències i subvencions 195.360.413 258.437.431

   d)  Var. provisions de tràfic 100.354 626.182    b) Subvencions corrents 135.874.818 166.907.149

   e)  D’altres despeses gestió corrent  130.531 3.444.496    d) Subvencions de capital 59.485.595 91.530.282

2. Transferències i i  subvencions 225.428.810 261.514.267 3. Guanys i ingressos extraordinaris  13.577.172 31.923.361

   a)  Transf. i subv. corrents 154.188.351 168.722.921    d) Ing. i beneficis d’altres exercicis  13.577.172 31.923.361

   b)  Transf. i subv. capital 71.240.459 92.791.346     

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 832.777,40 0   

   d)  Despeses i pèrdues d’altres exercicis  832.777,40 0       

ESTALVI  26.809.636 DESESTALVI 16.584.565 -

Quadre 3 

5.3 Liquidació del pressupost 

En el següent quadre mostrem la liquidació del pressupost d’ingressos i 
despeses de l’AVFGA corresponent a l’exercici 2012, en euros.  
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Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificació 
pressupost 

Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pts. 
cobrament 

3. Taxes i altres ingressos  0          300.000  300.000 1.525.096 1.424.482 100.615

4. Transferències corrents 100.772.660     72.716.129  173.488.789 137.861.971 128.958.973 8.902.998

5. Ingressos patrimonials 0                     -  0 15.537 15.410 127

7. Transferències de capital 82.351.430     25.420.215  107.771.645 59.578.944 42.342.720 17.236.224

Total 183.124.090 98.436.344 281.560.434 198.981.548 172.741.585 26.239.963

              

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificació 
pressupost 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pts. pagament

1. Despeses de personal 1.043.040 0 1.043.040 778.646 766.213 12.433
2. Despeses de 
funcionament 

281.200 600.000 881.200 842.878 720.585 122.292

3. Despeses financeres 0 0 0 0 0 0

4. Transferències corrents 99.448.420 72.416.129 171.864.549 154.188.351 128.324.204 25.864.147

6. Inversions reals 5.166.460 659.526 5.825.986 5.109.355 115.954 4.993.400

7. Transferències de capital 77.184.970 24.760.689 101.945.659 71.240.459 40.843.332 30.397.127

Total 183.124.090 98.436.344 281.560.434 232.159.689 170.770.288 61.389.400

Resultat pressupostari de l’exercici -33.178.140 

Quadre 4 

En l’exercici 2012 l’AVFGA ha imputat al pressupost de manera adequada 
les subvencions reconegudes en els pressuposts de la Generalitat 
d’aquest exercici. 

6. REVISIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERN 

L’objectiu de la fiscalització realitzada ha inclòs avaluar l’eficàcia dels 
sistemes d’informació i de control intern mitjançant els quals es gestiona 
la tresoreria de l’AVFGA. 

D’acord amb això hem revisat l’eficàcia dels controls generals dels 
sistemes d’informació i dels controls implantats en les aplicacions 
informàtiques utilitzades per donar suport al procés de gestió de la 
tresoreria, com també el procés de generació dels apunts comptables 
relacionats amb aquesta gestió que es traslladen a la informació 
financera i pressupostària. 

En l’annex I es descriu succintament la metodologia de treball que ha 
seguit l’auditoria de l’eficàcia dels sistemes d’informació i de control 
intern recollida en el present Informe. 

6.1  Controls Generals de Tecnologies de la Informació (CGTI) 

Els controls generals són les polítiques i procediments que s’apliquen a 
la totalitat o a gran part dels sistemes d’informació d’una entitat, 
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incloent-hi la infraestructura tecnològica, i que ajuden a assegurar-ne el 
funcionament correcte. 

La nostra revisió s’ha centrat en les àrees de “Gestió de canvis en 
aplicacions”, “Accés a dades i programes” i “Continuïtat de l’activitat”, tal 
com són definides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. La revisió d’aquestes s’ha limitat al subconjunt de controls que 
s’han considerat més rellevants d’acord amb l’objectiu i abast de la 
present auditoria, és a dir, dels relacionats amb la gestió de la tresoreria. 

L’Agència se sotmet anualment a revisions sobre el seu sistema de gestió 
de la seguretat de la informació. 

La següent taula i gràfic mostren el grau de compliment dels set controls 
generals que s’han revisat en l’auditoria. 

Àrea 

Eficàcia dels controls  
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 
No efectius 

Gestió de canvis 2 0 0 2

Controls d’accés lògics 2 1 0 3

Continuïtat de l’activitat 2 0 0 2

Total controls avaluats 
6 1 0 7

85,7% 14,3% 0,0% 100,0%

Quadre 5 – Eficàcia dels CGTI 
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Gràfic 2 – Eficàcia dels CGTI 

Les principals deficiències de control intern que hem identificat arran de 
la revisió efectuada i les recomanacions que se’n deriven i que en cas 
d’implantar-s’hi contribuirien a incrementar l’ambient de control i a 
reduir la probabilitat i el risc d’incidències de control són: 

Accés a dades i programes 

1. L’AVFGA té un procediment per a la revisió dels usuaris autoritzats 
en els sistemes d’informació. Tanmateix en l’aplicació CPR, el 
procediment no es pot aplicar degut a restriccions de la mateixa 
aplicació. 

Aquesta circumstància representa un risc mitjà de l’existència 
d’usuaris amb capacitats en l’aplicació que no s’ajusten a les 
tasques que tenen assignades o obsolets que no siguen detectats, 
de manera que es podrien produir accessos no autoritzats. 

Recomanem realitzar els canvis oportuns per a garantir l’efectivitat 
dels controls sobre els accessos d’usuaris a l’aplicació CPR. 

6.2 Controls en el procés de gestió de la tresoreria 

Els controls incorporats en les aplicacions informàtiques de gestió tenen 
per finalitat assegurar la integritat, exactitud i validesa de les 
transaccions i dades durant tot el processament (manual o automatitzat) 
de les operacions de gestió de la tresoreria. El seu propòsit és establir 
procediments de control específics a fi d’assegurar raonablement que 
totes les transaccions són autoritzades i registrades, i que són 
processades de manera completa, adequada i oportuna. 
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Hem analitzat el disseny del procés de gestió de la tresoreria i la 
configuració de les aplicacions que li donen suport, a fi d’identificar els 
riscs existents i els controls implantats per mitigar-los i de comprovar si 
funcionen adequadament. 

La següent taula i el gràfic mostren el grau de compliment dels 25 
controls interns del procés de gestió de tresoreria que han estat 
identificats i analitzats en el present treball. 

Controls del procés de gestió de 
la tresoreria 

Eficàcia dels controls 
Total 

controls 
revisats Efectius 

Parcial-
ment 

efectius 
No efectius 

Total controls avaluats 
18 3 4 25

72,0% 12,0% 16,0% 100,0%

Quadre 6 
 

 
Gràfic 3 

Les principals deficiències de control intern de gestió de la tresoreria i en 
les aplicacions informàtiques que s’han identificat en la revisió 
efectuada són les següents. 

1.  L’Agència no disposa de Servei d’Intervenció, de manera que la 
responsabilitat que “la comptabilitat siga precisa, completa i 
realitzada en temps” correspon al Servei d’Auditoria interna, segons 
la seua norma de creació. No consta que en 2012 s’haja revisat si ha 
estat adequada la comptabilització dels documents comptables ni 

Efectius
18

Parcialment 
efectius

3

No efectius
4
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la conformitat dels pagaments. Encara que en el Pla d’Auditories 
2012-2013 s’ha previst una auditoria de “Comptabilitat i pagaments 
de l’organisme pagador”, després de la realitzada en 2010, aquestes 
contemplen únicament els controls que exigeix las normativa 
europea per a les ajudes FEAGA i FEADER i no sobre la 
comptabilització adequada dels documents comptables ni la 
conformitat dels pagaments. 

L’absència d’aquest control implica un risc alt que, en el cas que les 
despeses comptabilitzades no complisquen amb els requisits legals 
de tramitació o que es produïsquen pagaments indeguts, aquests 
fets no siguen detectats. 

Recomanem que el Pla d’Auditories establisca auditories anuals que 
garantisquen la comptabilitat adequada de les despeses i 
obligacions reconegudes de tota l’activitat i que aquests es porten a 
terme. 

2. El Servei Econòmic i Financer té, entre altres funcions, la de 
comptabilitat i pagaments de tots els fets de caràcter econòmic. En 
aquest servei hi ha persones que posseeixen, simultàniament, 
permisos per comptabilitzar i aprovar els pagaments en l’aplicació 
informàtica. Aquest fet, a més, incompleix el que estableix l’annex I 
del Reglament CE 885-2006, com a criteri d’autorització de 
l’organisme pagador. 

Hi ha un risc alt de no detectar pagaments indeguts o no autoritzats 
si aquests es produïren. 

Recomanem establir els mecanismes necessaris que asseguren una 
segregació adequada de funcions i que garantisquen la supervisió 
adequada de les accions. Si la dotació de personal no ho permetera 
s’hauran d’establir controls alternatius, revisions periòdiques, 
mostreig, etc. 

3.  Hem observat deficiències en la restricció d’accés a determinades 
carpetes que contenen dades de gestió financera rellevants de 
l’AVFGA. 

Hi ha un risc mitjà que es produïsquen accessos no autoritzats a la 
dita informació. 

Recomanem establir i formalitzar un procediment que limite l’accés 
a la informació rellevant de l’AVFGA de forma que només puguen 
accedir a aquestes dades les persones que ho necessiten per a les 
seues funcions i que impedisca modificacions no autoritzades. 

D’acord amb la informació facilitada posteriorment, l’AVFGA ha 
millorat els controls d’accés a aquesta informació. 
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4.  Entre els procediments establits en l’Agència no es preveu la 
conciliació de les propostes de pagament amb la quantitat 
finalment pagada pel que fa a tercers i comptes bancaris 
destinataris. 

Hi ha un risc mitjà que, en el cas que els pagaments realitzats no es 
corresponguen amb els comptabilitzats i/o amb els aprovats, 
aquesta circumstància no siga detectada. 

Es recomana establir mecanismes de verificació dels pagaments a 
remetre a les entitats financeres i/o verificacions periòdiques sobre 
els pagaments individualitzats realitzats. 

5.  L’Agència porta a terme procediments de gestió de fons que no 
aplega el Manual de procediments, mitjançant els quals es garanteix 
que, per a les ajudes cofinançades, en sol·licitar els fons de la Unió 
Europea ja es disposen dels fons de la Generalitat i del Ministeri. 

Aquest procediment, però, no es troba aprovat. Hi ha un risc mitjà 
que se sol·liciten fons al FEGA (els quals s’han de transferir en un 
termini màxim de cinc dies) i que no es puga transferir la part 
corresponent al finançament de la Generalitat o del Ministeri. 

En addició a això, hi ha un risc mitjà que endarreriments en 
l’aportació dels fons de la part de subvencions finançades per la 
Generalitat i/o per l’Estat puguen provocar pèrdues o 
reintegraments de fons europeus. 

Recomanem formalitzar i aprovar el procediment que garantisca 
que abans de la sol·licitud dels fons europeus, disposen dels fons 
autonòmics i estatals. Per a evitar retards en les aportacions 
financeres haurien de formalitzar-se els corresponents acords entre 
les administracions. 

6. La recaptació de deutes de l’AVFGA mitjançant procediment 
executiu la realitza l’AEAT a través de la Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públiques (CHAP). La CHAP no facilita a l’Agència 
ni la informació sobre la recaptació en executiva ni els fons 
recaptats en els terminis requerits per a una gestió adequada. 

Hi ha un risc mitjà que aquesta circumstància impedisca un control 
adequat dels fons recaptats en executiva. 

Recomanem establir un conveni amb la CHAP que permeta 
actualitzar periòdicament la informació de deutors i preveja el 
règim de traspàs dels fons recaptats en executiva. 
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En el gràfic següent mostrem la classificació de les recomanacions 
segons els criteris combinats de risc potencial que s’ha de mitigar i el 
cost d’implantar-les. 

 

 
Gràfic 4 

7. SEGUIMENT DE LES RECOMANCIONS 

L’AVFGA, mitjançant escrit a la Sindicatura de Comptes d’11 de juny de 
2013, ha traslladat les mesures adoptades a fi d’atendre les 
recomanacions assenyalades en l’Informe de l’exercici de 2011. 

D’acord amb la informació rebuda, s’han abordat dues de les 
recomanacions realitzades, mentre que les altres tres es troben pendents 
d’implantació per a exercicis futurs. 

a) En l’avantprojecte de pressupostos per a 2014 s’ha resolt la següent 
incidència posada de manifest en l’Informe de l’exercici anterior. 

a.1) Per tal d’elaborar adequadament els pressupostos 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 dipositats. 

b) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions 
proposades en informes d’exercicis anterior: 
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b.1) En l’elaboració del seu pressupost de despeses, l’Entitat ha de 
desagregar, tant quant al pressupost inicial com al definitiu, 
els seus recursos i els seus crèdits als nivells pressupostaris 
que la normativa pressupostària estableix. 

b.2) L’Agència hauria d’adoptar les mesures necessàries per 
millorar les seues aplicacions comptables, a fi d’evitar els 
errors en la confecció dels estats pressupostaris de la 
memòria. 

b.3) 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, motiu pel qual recomanem que s’agiliten els 
treballs necessaris per a la consegüent imputació al 
pressupost. 

b.4) L’AVFGA ha de continuar aclarint els criteris d’imputació 
comptable, tant en comptabilitat pressupostària com en 
patrimonial, a fi de mostrar de manera clara i verificable en els 
seus comptes anuals l’activitat econòmica i financera 
realitzada en l’exercici i la seua situació patrimonial. A tal 
efecte, seria desitjable que la comptabilitat mostrés de manera 
separada els distints nivells de gestió dels recursos públics, ja 
siga per compte propi, per compte de la Unió Europea o de 
manera delegada en l’Administració de la Generalitat. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Enfocament metodològic de l’auditoria de sistemes d’informació 
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El treball realitzat s’ha estructurat en dos grans blocs: 

a) Revisió dels controls generals establits en els sistemes 
d’informació que donen suport al procés de gestió revisat i a la 
gestió econòmica i financera. 

Com que el procés de gestió i les aplicacions informàtiques 
revisades tenen el suport dels sistemes d’informació, l’auditoria ha 
inclòs l’anàlisi dels controls generals de l’entorn de tecnologies de 
la informació, que estableixen un marc general de confiança 
respecte del funcionament dels controls en els processos i 
aplicacions de gestió. 

Per tal de poder confiar en els controls implantats en les aplicacions 
informàtiques és requisit fonamental que els controls generals de 
l’entorn de TI siguen efectius i, per tant, que permeten garantir el 
bon funcionament d’aquells, ja que, en cas contrari, no es podrà 
confiar en els controls automàtics que hi són inclosos. 

b) Revisió dels controls interns del procés de gestió de la tresoreria 

La finalitat és determinar si el nivell de control existent en les 
aplicacions i l’eficàcia dels controls rellevants garanteixen 
l’execució correcta del procés de gestió revisat i mitiguen el risc 
d’errors i irregularitats, alhora que garanteixen la validesa, 
integritat i exactitud de la informació. En síntesi, el procediment 
seguit ha consistit en: 

1r  Adquirir una comprensió adequada del procés de gestió 
auditat i identificar els riscs existents en cada fase del procés i 
els controls implantats per l’Agència; conéixer i entendre els 
sistemes informàtics involucrats, els fluxos de dades que 
generen les operacions i com impacten en els estats financers. 

2n Analitzar tant els controls automàtics inclosos en les 
aplicacions informàtiques com els controls manuals establits 
per mitigar els riscs existents. 

El propòsit d’aquesta avaluació és determinar si els controls 
implantats en els processos són suficients i són eficaços quant 
al seu disseny (estan dissenyats adequadament per cobrir els 
riscs d’errors en els estats financers en cadascun dels 
processos analitzats), alhora que s’identifiquen els controls 
rellevants o controls clau. 

3r  Comprovar, mitjançant les proves oportunes d’auditoria, si el 
funcionament operatiu dels controls rellevants seleccionats és 
eficaç. 
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Criteris d’avaluació dels controls interns 

A fi de facilitar la comprensió de l’eficàcia dels controls, aquests s’han 
categoritzat en els nivells següents: 

Efectius Parcialment efectius No efectius 

El control s’ha implantat 
totalment i no presenta 
debilitats de cap mena 

 

El control no s’ha 
implantat totalment o 

presenta alguna 
debilitat.  

El control no s’ha arribat a 
implantar o es realitza un 

control irregular de 
l’activitat o no es guarda 

evidència del control. 

Criteris per a la categorització de les recomanacions 

Les recomanacions efectuades es basen en les deficiències de control 
intern detectades. N’hem establit la categorització en funció dels criteris 
de risc i cost d’implantació. 

El principal criteri de priorització suggerit per abordar la resolució 
d’aquestes deficiències es basa en el risc potencial que representa la 
incidència detectada. Les primeres actuacions que s’hauran de dur a 
terme seran aquelles que mitiguen els riscs de nivell alt. Tot seguit 
s’hauria d’actuar sobre les accions que mitiguen riscs de nivell mitjà i, en 
última instància, s’abordaran aquelles accions que mitiguen riscs de 
nivell baix. 

També assenyalem una indicació del cost o complexitat d’implantació 
del control suggerit, de manera que es puga efectuar una avaluació 
cost/benefici de les recomanacions proposades. 

Tot seguit detallem els criteris de categorització utilitzats. 
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Criteri Descripció Nivell 

Risc 

Probabilitat de 
contingència o 
vulnerabilitat 
d’acord amb 
l’impacte 
potencial de la 
incidència 
detectada. 

Alt 

Aspectes de control o debilitats materials que poden 
arribar a afectar de manera molt significativa el control 
intern o que poden representar un risc d’incorrecció 
material en els comptes anuals. 

Mitjà 

Aspectes de control o deficiències significatives que no 
representen una bona pràctica i que podrien repercutir 
en el sistema de control intern o en la integritat de les 
dades.  

Baix 

Deficiències de control intern però que no l’afecten 
significativament, ni és probable que arriben a 
representar un risc d’incorrecció material en els 
comptes anuals, però que al nostre parer han de ser 
considerades per la direcció de l’Entitat. 

Cost 

Valoració 
aproximada o
estimativa dels
recursos que
han de destinar-
se a l’execució
de l’acció
recomanada 

Alt 
Aspecte de control o deficiència que té una solució 
complexa i/o que requereix un temps d’implantació més 
llarg i/o un cost elevat. 

Mitjà Aspecte de control o deficiència que té una solució 
intermèdia en duració i en dificultat. 

Baix Aspecte de control o deficiència que té una solució fàcil i 
ràpida. 

Segons la secció 850 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, les incidències detectades en la revisió dels controls interns es 
classifiquen de la següent manera: 

- Una deficiència de control intern existeix quan el disseny o el 
funcionament d’un control no permet al personal de l’entitat o a la 
seua direcció, en el curs ordinari de les operacions, prevenir o 
detectar errors o irregularitats en un termini raonable. Poden ser 
deficiència de disseny de control (quan un control necessari per 
assolir l’objectiu de control no existeix o no s’ha dissenyat 
adequadament) o deficiències de funcionament (quan un control 
dissenyat adequadament no opera tal com va ser dissenyat o la 
persona que l’executa no el realitza eficaçment). 

- Una deficiència significativa és una deficiència en el control intern 
o una combinació de deficiències que afecten adversament la 
capacitat de l’entitat per iniciar, autoritzar, registrar, processar o 
reportar informació financera o pressupostària de manera fiable, 
d’acord amb els principis o normes comptables i/o pressupostàries 
aplicables, i existeix una probabilitat, no gens remota, que una 
manifestació errònia en els comptes anuals, que no siga clarament 
trivial, no siga previnguda o detectada. 
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- Una debilitat material és una deficiència significativa en el control 
intern o una combinació d’aquestes, respecte de les quals existeix 
una possibilitat raonable que una manifestació errònia significativa 
en els comptes anuals no siga previnguda o detectava i esmenada 
en el termini oportú. 




