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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 
conformement al que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 
2013, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si les 
despeses de l’activitat i les despeses de personal registrades en els 
comptes anuals de l’exercici de 2012 de la Fundació de la Comunitat 
Valenciana per a la Investigació Agroalimentària, Agroalimed, es 
presenten adequadament, d’acord amb els principis comptables 
aplicables, així com verificar el compliment de la legalitat vigent de la 
gestió dels fons públics durant el mencionat exercici en relació amb les 
àrees fiscalitzades.  

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

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals abreujats d’Agroalimed estan formats pel balanç 
abreujat a 31 de desembre de 2012, el compte de resultats abreujat i la 
memòria abreujada corresponents a l’exercici acabat en l’expressada 
data, i s’adjunten íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria en 
l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes van ser formulats pel gerent 
de la Fundació el 30 de març de 2013 i en el moment d’elaborar el present 
Informe (octubre de 2013) es troben pendents d’aprovació pel Patronat. 
Van ser presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat, conformement a la normativa d’aplicació, el 28 
de juny de 2013, juntament amb l’informe d’auditoria. 

L’esmentat informe d’auditoria és resultat de l’auditoria de comptes 
anuals que, atenent al que estableix la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat, realitza la Intervenció General de la Generalitat amb la 
col·laboració d’una firma d’auditoria. 

En aquest informe s’emet una opinió sense excepcions, alhora que s’hi fa 
constar que en l’elaboració dels comptes anuals la Fundació ha aplicat el 
principi d’entitat en funcionament, ja que considera que la Generalitat 
continuarà prestant el suport necessari per al manteniment de la seua 
activitat i afegeix que en els Pressupostos Generals de la Generalitat de 
l’any 2013 s’han aprovat subvencions nominatives per a la Fundació.  

En addició a això, l’informe d’auditoria conté un paràgraf d’èmfasi, ja 
que la Fundació no ha efectuat l’ampliació de la dotació fundacional 
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corresponent al deute assumit per la Generalitat en execució del Pla de 
Pagament a Proveïdors, per 1.630.466 euros, ja que no ha modificat els 
seus estatuts, tal com preveia l’Acord del Consell de 14 de setembre de 
2012. 

D’acord amb els objectius que descriu l’apartat 1, la fiscalització que hem 
efectuat ha consistit a revisar si ha estat adequada l’aplicació de la 
normativa comptable i de gestió relacionada amb les despeses de 
l’activitat i les despeses de personal registrades en el compte de resultats 
de la Fundació en l’exercici 2012. Així mateix, la revisió efectuada ha 
inclòs comprovar si s’ha fet de manera adequada la formalització i 
presentació dels comptes anuals. 

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

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1, 
i amb l’enfocament descrit en l’apartat 2.1, hem revisat el compliment, 
per part d’Agroalimed, de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels 
fons públics i a l’activitat contractual pel que fa a les àrees fiscalitzades 
durant l’exercici conclòs el 31 de desembre de 2012. 

L’esmentada revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, 
el compliment dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en la 
normativa de caràcter general que es relaciona en la Introducció al 
volum de fundacions públiques de l’Informe de fiscalització del Compte 
General de la Generalitat de l’exercici 2012 i en la normativa pròpia que 
tot seguit relacionem: 

- Estatuts de la Fundació 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.1, no s’han posat de manifest fets o circumstàncies que afecten de 
manera significativa l’adequació de les despeses de l’activitat i les 
despeses de personal registrades en el compte de resultats, als principis 
comptables d’aplicació i a l’adequada presentació dels comptes anuals. 
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Tot seguit indiquem un aspecte d’interés evidenciat en el curs de la 
fiscalització efectuada: 

a) Com indiquem en l’apartat 5.1.e, La Generalitat ha assumit en 2012 
les obligacions pendents de pagament d’Agroalimed integrades en 
el mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors (primera 
fase), per import d’1.630.466 euros. 

Mitjançant Acord del Consell de 14 de setembre de 2012 es va 
establir que la Generalitat, a través dels òrgans de govern dels seus 
ens, acordaria l’ampliació del fons social d’aquests, si bé, 
prèviament, les fundacions haurien de modificar els seus estatuts. 

Tal com informa la nota 11 de la memòria, a 31 de desembre de 
2012 la Fundació no havia adoptat els acords fundacionals prevists 
en l’Acord anterior i no havia registrat l’ampliació del seu fons 
social, sinó que havia cancel·lat la posició creditora de la 
Generalitat amb abonament en el compte 118 “Aportacions 
Generalitat a dotacions pendents”. 

Quan a això, atenent al que es va disposar, posteriorment, en 
l’Acord del Consell de 30 de maig de 2013, la Fundació hauria 
d’haver mantingut la posició creditora de la Generalitat a 31 de 
desembre de 2012. 

Podem afegir que, en fase d’al·legacions, la Fundació ha efectuat la 
reclassificació comptable pertinent a fi de mostrar el referit deute 
assumit per la Generalitat en un compte creditor. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, 
s’han evidenciat en l’exercici de 2012 els següents incompliments 
significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en 
relació amb les àrees fiscalitzades: 

a) Com s’indica en l’apartat 5.1.a, els comptes anuals d’Agroalimed 
corresponents a l’exercici de 2012 no han estat aprovats a 30 de 
juny de 2013, fet que incompleix el que disposa l’article 21.3 de la 
Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

Com que no es van aprovar els comptes anuals, el Patronat no els 
ha remés al Protectorat i aquest no els ha dipositats en el Registre 
de Fundacions, fet que incompleix les respectives obligacions 
previstes en l’article 21.8 de la Llei 8/1998.  

En addició a això, el Patronat de la Fundació no ha atès l’obligació 
prevista en l’article 21.9 de la Llei 8/1998 d’elaborar i remetre al 
Protectorat en els darrers tres mesos de l’exercici de 2012 un pla 
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d’actuació que reflectisca els objectius i activitats que preveja 
desenvolupar durant l’exercici de 2013. 

b) Agroalimed no ha aprovat els acords relatius a la modificació dels 
seus estatuts en els termes establits en l’apartat 1.b de la disposició 
addicional primera del Decret 83/2012, com indica l’apartat 5.1.e. 

c) Com indiquem en l’apartat 5.1.d, durant 2012 s’han realitzat o estan 
pendents de realitzar pagaments per un import de 3.063.762 euros, 
que superen el termini 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. 

d) La Fundació no s’ha atingut a la limitació pressupostària establida 
en l’article 6.3 del Decret Llei 1/2011, en relació amb les despeses de 
personal del sector públic fundacional (apartat 5.5.b). 

e) L’expedient de contractació adjudicat per lots en l’exercici de 2012 
no s’atén al que disposen les normes generals de contractació 
establides en el TRLCSP, com indiquem en l’apartat 6.5. 

En addició a això, indiquem tot seguit un altre aspecte d’interés 
evidenciat en el curs de la fiscalització efectuada: 

a) Les funcions i responsabilitats de la Fundació com a receptora dels 
fons per al desenvolupament i execució de les actuacions sobre la 
cabanya ramadera de la Comunitat Valenciana, destinades a 
garantir un nivell de protecció de la ramaderia valenciana, haurien 
d’aclarir-se i definir-se mitjançant un marc regulador adaptat a les 
exigències de la Llei 38/2003, com indiquem en l’apartat 5.1.d. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

Mitjançant Acord de 25 de febrer de 2005, del Consell de la Generalitat, 
s’acorda la constitució de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a 
la Investigació Agroalimentària, Agroalimed, i se n’aproven els estatuts. 
Aquest acord es va elevar a escriptura pública el 29 d’abril de 2005, i es va 
inscriure en el Registre de Fundacions el 30 d’agost de 2005. 

En els estatuts de la Fundació s’estableix que tindrà per objecte fomentar 
la recerca científica, el desenvolupament tecnològic, econòmic i de la 
sanitat animal i vegetal, i la innovació dins del sector agroalimentari.  

La dotació fundacional suma 63.000 euros i es correspon amb la dotació 
inicial que va aportar i desemborsar la Generalitat. 
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L’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació és el 
Patronat, que es troba integrat per set patrons nats per raó del seu càrrec 
i per patrons honorífics. 

El 7 de desembre de 2012 es va acordar el cessament de la consellera 
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que, així mateix, va cessar com 
a presidenta de la Fundació, sense que en el moment d’elaboració del 
present Informe hagen estat acceptats formalment en el Registre de 
Fundacions els nomenaments del president i vicepresident del Patronat 
de la Fundació. Per tant, des del 7 de desembre de 2012, el Patronat de la 
Fundació no ha exercit les funcions que li corresponen en virtut de la 
normativa d’aplicació. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

D’acord amb el contingut de la memòria d’activitats de la Fundació de 
l’exercici 2012, l’activitat realitzada s’ha centrat en les següents 
actuacions: 

- Transferència de tecnologia a les explotacions, empreses i 
indústries agroalimentàries valencianes, mitjançant la difusió i 
promoció dels coneixements científics i tècnics generats per la 
investigació a través de la publicació d’articles tècnics en les 
revistes del sector agroalimentari, la participació en l’organització 
del Congrés Internacional de Citricultura 2012 i la Conferència 
Internacional d’Enginyeria Agrícola. 

- Formalitzar els convenis de col·laboració amb l’Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries per a l’explotació comercial de varietats 
de cítrics i arbres fruiters desenvolupades per aquest Institut, així 
com amb unes altres entitats. 

- Fomentar el desenvolupament de projectes d’I+D+i en les empreses 
o indústries agroalimentàries valencianes i facilitar la col·laboració 
d’aquestes amb els organismes públics d’investigació, mitjançant el 
finançament de determinats projectes d’investigació. 

- La promoció i impuls de la realització d’activitats de promoció i 
internacionalització del sector agrícola valencià de la Comunitat 
Valenciana i d’estudis de mercat, mitjançant l’assistència a fires 
nacionals i internacionals. 

- Control de qualitat ramadera mitjançant l’execució de 
determinades actuacions de prevenció, control sanitari i 
d’introducció i promoció de la traçabilitat alimentària en la 
producció primària incloses en el Pla Anual Zoosanitari de 2012 a 
través de les agrupacions de defensa sanitària. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1  Aspectes generals 

a) Aprovació i dipòsit dels comptes anuals. Pla d’Actuació de 2013. 

 Segons el que s’indica en l’apartat 4.1 en relació amb la inactivitat 
del Patronat de la Fundació, els comptes anuals d’Agroalimed 
corresponents a l’exercici de 2012 no han estat aprovats a 30 de 
juny de 2013, fet que incompleix el que disposa l’article 21.3 de la 
Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

 Com que no s’han aprovat el comptes anuals, el Patronat no els ha 
remés al Protectorat i aquest no els ha dipositats en el Registre de 
Fundacions, fet que incompleix les respectives obligacions previstes 
en l’article 21.8 de la Llei 8/1998. 

 En addició a això, el Patronat de la Fundació no ha atés l’obligació 
prevista en l’article 21.9 de la Llei 8/1998 d’elaborar i remetre al 
Protectorat en els darrers tres mesos de l’exercici 2012 un pla 
d’actuació que reflectisca els objectius i activitats que preveja 
desenvolupar durant l’exercici 2013. 

 Finalment, cal indicar que la disposició addicional setena de la Llei 
8/1998 estableix que les fundacions que incomplisquen les 
obligacions anteriors podran ser excloses de les futures 
convocatòries de subvencions o ajudes públiques de la Generalitat 
o, si és el cas, podran ser obligades a tornar-les a la hisenda pública, 
d’acord amb les bases reguladores de les convocatòries. 

b) Principi d’empresa en funcionament 

 La nota 2 de la memòria informa sobre l’aplicació del principi 
d’empresa en funcionament. En aquest sentit, s’indica que la 
Fundació ha considerat que la seua activitat continuarà en un futur 
previsible, motiu pel qual l’aplicació dels principis i criteris 
comptables no té el propòsit de determinar el valor del patrimoni 
net pel que fa a la seua transmissió global o parcial, ni l’import 
resultant en cas de liquidació. 

 Agroalimed entén que la seua situació patrimonial a 31 de 
desembre de 2012 i l’aprovació de subvencions nominatives al seu 
favor en els pressuposts de la Generalitat per a 2013 fan sostenible 
la continuïtat de l’activitat que desenvolupa la Fundació. 

 Cal afegir que Agroalimed no s’inclou entre les fundacions a 
extingir o a integrar en una altra entitat, previstes en la normativa 
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de la Generalitat sobre mesures de reestructuració i racionalització 
del sector públic empresarial i fundacional. 

c) Transició a les noves normes comptables. Reial Decret 1491/2011 

 La nota 24 de la memòria informa sobre els aspectes derivats de la 
transició a les noves normes comptables, d’acord amb el que 
estableix la disposició transitòria única del Reial Decret 1491/2011, 
de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla 
General de Comptabilitat a les entitats sense ànim de lucre. 

 Quant a això, es comenta el canvi de criteri en la comptabilització 
dels desemborsaments realitzats per a l’organització 
d’esdeveniments futurs, que passen a ser reconeguts en el compte 
de resultats de l’Entitat com una despesa en la data en què es 
realitzen, D’aquesta manera, l’excedent d’exercicis anteriors s’ha 
vist minorat en 138.359 euros, com es mostra en la nota 11 de la 
memòria i es recull en l’apartat 5.3. 

d) Comptabilització de la subvenció per a l’execució del Pla Zoosanitari de 
2012 

 Mitjançant la Resolució de la Conselleria d’Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua, de 17 de juliol de 2012, es concedeix una 
subvenció nominativa a Agroalimed per a l’execució de 
determinades actuacions sanitàries de control, tant de preventives 
com d’eradicació de malalties de la ramaderia valenciana, i 
d’introducció i promoció de la traçabilitat alimentària en la 
producció primària incloent-hi el Pla Anual Zoosanitari per a 
l’exercici de 2012, per un import màxim d’1.063.900 euros. Aquesta 
subvenció es concedeix a Agroalimed com a entitat beneficiària de 
la línia nominativa existent en els Pressupostos de la Generalitat. 

 La nota 4.14 de la memòria, relativa a les normes de registre i 
valoració de les subvencions, donacions i llegats, indica que des de 
2009, d’acord amb la recomanació de la Sindicatura de Comptes, les 
tasques que s’han portat a terme per executar el Pla Zoosanitari es 
realitzen en execució d’un mandat de la Generalitat, motiu pel qual 
els imports de la subvenció rebuda i els pagaments efectuats en 
execució d’aquesta no han de reflectir-se en el compte de resultats. 

 No obstant això, les actuacions que  la Fundació realitza en 
execució d’aquesta subvenció com a entitat col·laboradora, segons 
qualifica la mateixa Fundació, no han estat regulades en el 
preceptiu conveni de col·laboració que s’ha de subscriure amb la 
Generalitat, tal com estableix l’article 16 de la Llei 38/2003, General 
de Subvencions i es va posar de manifest en el referit Informe de 
fiscalització d’aquesta Sindicatura. 
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 Pel que fa a això, es considera que les funcions i responsabilitats de 
la Fundació com a receptora dels fons per al desenvolupament i 
execució de les actuacions sobre la cabanya ramadera de la 
Comunitat Valenciana, destinades a garantir un nivell de protecció 
de la ramaderia valenciana, haurien d’aclarir-se i definir-se 
mitjançant un marc regulador adaptat a les exigències de la Llei 
38/2003. 

e) Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors (primera fase) i 
assumpció del deute per la Generalitat 

 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 de les 
obligacions pendents de pagament integrades en aquest 
mecanisme d’Agoalimed ha estat d’1.630.466 euros. 

 Aquestes obligacions van ser assumides per la Generalitat per 
Acord del Consell en sessió celebrada el 6 de juliol de 2012. 

 Posteriorment, mitjançant Acord del Consell de 14 de setembre de 
2012 es va establir que la Generalitat, a través dels òrgans de govern 
dels seus ens, acordaria l’ampliació del fons social o equivalent del 
sector públic empresarial i fundacional. Per aplicar el que 
s’estableix anteriorment, les fundacions prèviament haurien 
d’haver modificat els seus estatuts en els termes establerts en 
l’apartat 1 b) de la disposició addicional primera del decret 83/2012, 
d’1 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Corporació Pública Empresarial Valenciana, en relació amb el canvi 
de destinació dels béns i drets que resulten de la liquidació en cas 
de dissolució de la Fundació. 

 A 31 de desembre de 2012, la Fundació no ha adoptat els acords 
fundacionals prevists en l’Acord anterior i no ha registrat 
l’ampliació del seu fons social. No obstant això, ha cancel·lat la 
posició creditora de la Generalitat amb abonament al compte 118 
“Aportacions Generalitat a dotacions pendents”. 

 Quan a això, i atenent al que posteriorment es va disposar, en virtut 
de l’Acord del Consell de 30 de maig de 2013, la Fundació hauria 
d’haver mantingut la posició creditora de la Generalitat a 31 de 
desembre de 2012. 

 Podem afegir que, en fase d’al·legacions, la Fundació ha efectuat la 
reclassificació comptable pertinent a fi de mostrar el referit deute 
assumit per la Generalitat en un compte creditor. 
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f) Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors (segona fase) 

 Mitjançant el Reial Decret Llei  4/2013, de 22 de febrer, es regula una 
nova fase del mecanisme de finançament per al pagament als 
proveïdors de les entitats locals i comunitats autònomes, en virtut 
del qual s’amplia l’àmbit subjectiu i objectiu d’aplicació per a la 
cancel·lació de les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre de 2011. 

 A tal efecte, el gerent de la Fundació va emetre el 6 de març de 2013 
un certificat d’obligacions pendents per import de 827.190 euros, de 
creditors que havien quedat excloses de la fase anterior. En addició 
a això, s’hi han inclòs obligacions per import de 45.208 euros que no 
es van acollir a l’anterior pla de pagaments, però que ja havien estat 
informades favorablement. 

g) Ajornaments de pagament a proveïdors i interessos de demora 

 La nota 23 de la memòria aplega la informació preceptiva d’acord 
amb el que determina la Resolució de 29 de desembre de 2010, de 
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la 
informació que s’ha d’incorporar en la memòria en relació amb els 
ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials. 

 Segons aquesta nota, l’import dels pagaments que s’han efectuat o 
que estan 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 sumat un import 
conjunt de 3.063.762 euros. 

 En la revisió de la informació anterior assenyalada en la memòria, 
hem observat que la Fundació ha considerat incorrectament el 
termini màxim de pagament previst en la Llei esmentada per a les 
administracions públiques (40 dies), en lloc de considerar el termini 
previst per als poders adjudicadors, entre els quals es troba la 
Fundació (75 dies). Per tant, els saldos pendents de pagament a 31 
de desembre de 2012 recollits en aquesta nota de la memòria es 
trobarien lleugerament sobrevalorats en 73.034 euros. 

 Els interessos de demora meritats pels esmentats ajornaments de 
pagament no han estat comptabilitzats per la Fundació, si bé 
s’estima que el seu import exigible no resultaria significatiu després 
de la inclusió dels deutes pendents de pagament en els 
mecanismes de pagament a proveïdors i la consegüent renúncia per 
part d’aquests al cobrament d’aquests interessos. 
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h) Poders del secretari i del gerent 

 Com ja es va posar de manifest en l’Informe de fiscalització de 
l’exercici de 2008, tant el secretari com el gerent de la Fundació 
tenen atorgats poders sense cap limitació. Aquesta circumstància 
hauria de modificar-se per tal de mantenir un bon control intern, de 
manera que s’establisca una política d’autoritzacions 
mancomunada o la necessitat, per als supòsits que així es 
determinen, d’autorització per part dels òrgans prevists en els 
estatuts. 

 A tal efecte, recomanem, així mateix, la creació de la Comissió 
Delegada prevista en l’article 23 dels estatuts de la Fundació. 

5.2 Balanç i compte de resultats 

Tot seguit mostrem, en euros, el balanç d’Agroalimed a 31 de desembre 
de 2012, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior. 

 
ACTIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 

ACTIU NO CORRENT 2.468.407 2.298.693 7,4% 

Immobilitzat intangible 2.388.508 2.208.682 8,1% 

Inversions financeres a llarg termini  63.000 63.000 0,0% 

Immobilitzat material 16.899 27.011 (37,4%)

ACTIU CORRENT 5.982.001 5.405.097 10,7% 

Usuaris i deutors de l’activitat pròpia  5.598.403 4.900.524 14,2% 

Efectiu i actius líquids equivalents 224.928 174.344 29,0% 
Deutors comercials i d’altres comptes a cobrar 158.254 195.509 (19,1%)

Periodificacions a curt termini 416 134.720 (99,7%)

Total actiu 8.450.408 7.703.790 9,7% 
   

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2012 31-12-2011 Variació 
PATRIMONI NET 4.359.983 2.696.194 61,7% 

Subvencions, donacions i llegats rebuts  2.397.553 2.227.861 7,6% 

Fons propis 1.962.430 468.333 319,0% 

PASSIU CORRENT 4.090.425 5.007.597 (18,3%)

Creditors comercials i d’altres comptes a pagar  1.641.461 1.717.392 (4,4%)

Beneficiaris creditors 1.231.747 1.138.320 8,2% 

Deutes a curt termini  1.209.723 2.142.444 (43,5%)
Provisions a curt termini 7.494 9.441 (20,6%)

Total patrimoni net i passiu 8.450.408 7.703.791 9,7% 

Quadre 1 

Tot seguit mostrem en euros el compte de resultats d’Agroalimed de 
2012, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 
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COMPTE DE RESULTATS  2012 2011 Variació 

Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats al 
resultat de l’exercici 1.145.879 2.349.471 (51,2%)

Treballs realitzats per l’Entitat per al seu actiu 181.500 165.200 9,9%

D’altres ingressos d’explotació   37.857 23.710 59,7%

Ingressos de l’Entitat per l’activitat pròpia  0 8.000 (100,0%)

Vendes i d’altres ingressos ordinaris de l’activitat mercantil 0 70.339 (100,0%)

Deterioració i resultat per alienació d’immobilitzat  (1.934) (564.238) (99,7%)

Amortització de l’immobilitzat (11.374) (10.956) 3,8%

Ajudes monetàries i d’altres (54.669) (7.800) 600,9%

Aprovisionaments (298.578) (226.578) 31,8%

D’altres despeses de l’activitat  (435.870) (1.121.114) (61,1%)

Despeses de personal (522.567) (615.015) (15,0%)

A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT  40.244 71.018 (43,3%)

Ingressos financers 1.345 1.103  21,9%

Despeses financeres  (39.600) (31.382) 26,2%

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (38.255) (30.279) (26,3%)

A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS  1.989 40.739 (95,1%)

Impost sobre beneficis - - -

A.4) VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET RECONEGUDA EN 
L’EXCEDENT DE L’EXERCICI 

1.989 40.739 (95,1%)

E) AJUSTS PER CANVIS DE CRITERI (adaptació NOU
PGCESFL) 

(138.359) 0 -

H) D’ALTRES VARIACIONS VARIACIONES 1.630.466 0 -

I) RESULTAT TOTAL VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET
EN L’EXERCICI 

1.494.097 40.739 3.567,5%

Quadre 2 

Tal com hem indicat en l’apartat 2.1, l’abast de la fiscalització s’ha estés 
a les següents despeses: “Ajudes monetàries i d’altres”, 
“Aprovisionaments”, “Despeses de personal” i “D’altres despeses de 
l’activitat”. Aquestes despeses per import d’1.311.684 euros, representen 
el 96,1% de les despeses registrades amb càrrec al compte de resultats de 
2012. 

5.3 Ajudes monetàries i d’altres 

Tot seguit oferim un detall comparat de la composició de la partida: 
 

Comptes 2012 2011 Variació 
Reintegrament d’ajudes i assignac.  32.559 0 -

Ajudes monetàries  22.110 7.800 183,5%
Total ajudes monetàries i d’altres 54.669 7.800 600,9%

Quadre 3 
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Amb càrrec a “Reintegrament d’ajudes i assignacions” Agroalimed ha 
registrat el reintegrament a la Generalitat de les transferències 
corresponents a l’exercici 2011 no aplicades a la seua finalitat, per import 
de 32.559 euros, en aplicació del Decret 204/1990. Mitjançant Acord del 
Consell de 3 d’agost de 2012 s’ha procedit a compensar-les. 

En el compte “Ajudes monetàries” s’han registrat les despeses 
realitzades en 2012 en l’organització del XII Congrés Internacional de 
Citricultura que es va celebrar a València entre els dies 18 i 23 de 
novembre de 2012, en execució del conveni de col·laboració formalitzat 
l’11 de desembre de 2006. 

Com indiquem en l’apartat 5.1, en 2012 Agroalimed ha modificat el criteri 
de comptabilització de les despeses derivades de l’organització 
d’esdeveniments futurs, de manera que els desemborsaments efectuats 
passen a comptabilitzar-se com a despeses de l’exercici en què es 
realitzen. Així doncs, i atés que des de 2007 la Fundació havia 
comptabilitzat aquests desemborsaments com a despeses anticipades en 
el compte 480, en 2012 ha comptabilitzat un ajust amb càrrec a aquest 
compte i amb abonament a reserves per un import de 81.428 euros, en 
relació amb el conveni anterior.  

5.4 Aprovisionaments 

Les despeses per aprovisionaments, per import de 298.578 euros, 
representen el 21,9% de les despeses registrades en el compte de 
resultats de l’exercici de 2012. En el quadre següent, en mostrem el 
desglossament, comparat amb l’exercici anterior i expressat en euros. 

 
Concepte 2012 2011 Variació 

Observatori de Preus Agroalimentaris 117.812 149.493 (21,2%)

Mapa Sanitari Avícola 2011-2012 94.366 23.591 300,0% 

Caracterització Qualitat Làctia 2011-2012 86.400 23.600 266,1% 

SIG Cunícola Com. Valenciana 0 29.893 (100,0%)
Total aprovisionaments 298.578 226.577 31,8% 

Quadre 4 

La fiscalització ha consistit a revisar si ha estat adequada la gestió, 
formalització i comptabilització, així com el compliment de la normativa 
interna i de contractació d’una mostra de despeses que ha arribat al 
100% de les comptabilitzades en l’exercici. En addició a això, hem 
verificat que el pagament s’ajusta als terminis establits en la Llei 3/2004 i 
que la despesa s’adequa als objectius fundacionals. 

La revisió que hem portat a terme ha posat de manifest com a aspectes 
més significatius els següents: 
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Observatori de Preus Agroalimentaris 

En execució del conveni subscrit amb la Universitat Politècnica de 
València el 15 de setembre de 2011, per a la realització d’“Estudis sobre 
l’evolució dels preus citrícoles de la Comunitat Valenciana de les 
campanyes 2011-2012”, Agroalimed ha registrat despeses per import de 
117.812 euros. 

La finalitat principal del conveni és l’elaboració d’un estudi per conéixer 
els preus dels principals productes alimentaris valencians, introduir els 
preus en l’aplicació informàtica, determinar els factors que intervenen 
en la formació d’aquests i quantificar i analitzar els marges comercials 
generats. Tot això, en exercici de les funcions de finançament d’aquesta 
mena d’estudis per part d’Agroalimed, previstes en el Decret 150/2006, 
pel qual es crea l’Observatori de Preus dels Productes Agroalimentaris de 
la Comunitat Valenciana. 

Aquestes despeses es troben pendents de pagament en el moment de 
realització del present treball (octubre de 2013), és a dir, que s’ha excedit 
el termini previst en la Llei 3/2004. 

Mapa Sanitari Avícola 2011-2012 

El 6 de juny de 2011, Agroalimed va adjudicar el contracte per a elaborar 
el Mapa Sanitari Avícola de la Comunitat Valenciana 2011-2012, per un 
import de 99.964 euros més IVA, amb un termini d’execució de dotze 
mesos. El contracte va ser subscrit el 10 de juny de 2011 amb el Centre de 
Qualitat Avícola i Alimentació Animal de la Comunitat Valenciana 
(CECAV). 

Les despeses en execució d’aquest contracte, per 94.366 euros (IVA 
inclòs), es troben pendents de pagament en la data de realització del 
present Informe (octubre de 2013), és a dir, que s’ha excedit el termini 
previst en la Llei 3/2004. 

Caracterització Qualitat Làctia 2011-2012 

El 6 de juny de 2011, Agroalimed va adjudicar el contracte per a la 
identificació dels paràmetres representatius de la qualitat de la llet i 
derivats de la Comunitat Valenciana en 2011-2012, per import de 100.000 
euros més IVA i amb un termini d’execució de dotze mesos. Aquest 
contracte va ser formalitzat el 10 de juny de 2011 amb el Centre de 
Suport Tecnològic Lacti de la Comunitat Valenciana (CEATEL). 

Les despeses registrades en 2012 en execució d’aquest contracte han 
pujat a 86.400 euros (IVA inclòs). Aquestes despeses s’han pagat en 2012 
fora del termini marcat per la Llei 3/2004. 
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Meritació del pagament 

Per tal de comptabilitzar adequadament les despeses registrades en 
“Aprovisionaments”, d’acord amb el principi de meritació, la Fundació 
hauria d’establir els procediments necessaris a fi de conéixer el grau 
d’execució dels treballs contractats, de manera que en cada exercici 
econòmic es registren les despeses que l’afecten, amb independència de 
la data de pagament. Aquests procediments haurien de contribuir així 
mateix a millorar el control intern de la Fundació. 

5.5 Despeses de personal 

Tot seguit detallem l’evolució de les despeses de personal d’Agroalimed, 
entre els exercicis 2012 i 2011, en euros: 

 
Compte 2012 2011 Variació 

Sous, salaris i assimilats 390.200 483.349 (19,3%) 

Càrregues socials 132.367 131.667 0,5% 
Total 522.567 615.015 (15,0%) 

Quadre 5 

La nota 16 de la memòria, relativa a “D’altra informació”, assenyala que 
el nombre mitjà de persones ocupades en l’exercici 2012 ha estat de 18 
treballadors, igual com en l’exercici anterior. 

a) Variació de les despeses de personal entre 2011 i 2012. 

Les despeses de personal de l’exercici 2012, per import de 522.567 
euros, han experimentat una reducció del 15% en relació amb 
l’exercici anterior. Aquesta disminució ha estat determinada, 
fonamentalment, per la supressió de la paga extraordinària de 
desembre de 2012, en aplicació del Decret Llei 6/2012, de 28 de 
setembre, del Consell, i per l’aplicació d’un expedient de regulació 
d’ocupació als treballadors amb contracte temporal que es comenta 
més avant. 

b) Comparació de la despesa comptabilitzada amb la consignació 
pressupostària i expedient de regulació d’ocupació 

Els pressuposts d’Agroalimed preveuen una dotació per a despeses 
de personal de l’exercici 2012 de 448.802 euros, mentre que les 
despeses efectivament realitzades han sumat 522.567 euros. En 
conseqüència, la Fundació no s’ha atès a la limitació pressupostària 
establida en l’article 6.3 del Decret Llei 1/2011 per a les despeses de 
personal del sector públic empresarial i fundacional. No obstant 
això, la memòria d’activitats explica aquestes diferències. 
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En aplicació del que disposa l’article 6 del Decret Llei 1/2012, de 5 de 
gener, del Consell, en 2012 la Fundació va tramitar un expedient de 
regulació d’ocupació per a la reducció de la jornada laboral de deu 
treballadors a 25 hores setmanals, tal com informa la nota 16.3 de la 
memòria. 

c) Conveni col·lectiu 

En la revisió dels expedients de personal s’ha observat que les seues 
retribucions s’ajusten al XII i XIII Conveni col·lectiu d’àmbit estatal 
per als centres d’educació universitària i investigació. Això no 
obstant, el XIII Conveni col·lectiu, que va entrar en vigor el 21 de 
juliol de 2012, exclou expressament del seu àmbit d’aplicació el 
personal de les fundacions públiques, circumstància aquesta que la 
Fundació hauria de revisar a fi d’adaptar les condicions dels seus 
treballadors a un conveni col·lectiu que li siga d’aplicació efectiva. 

5.6 Altres despeses de l’activitat 

Amb càrrec a aquesta partida, la Fundació ha registrat despeses durant 
2012 per import de 435.742 euros, que representen el 31,9% de les 
despeses del compte de resultats, que ha disminuït en un 61,1% respecte 
de l’exercici anterior. En el quadre següent mostrem el seu 
desglossament, de manera comparada amb l’exercici anterior, expressat 
en euros: 

 
   Concepte 2012 2011 Variació 

Despeses en investigació  i desenvolupament  347.805 989.611 (64,9%)

Edicions, publicacions i d’altres transferències 54.618 102.000 (46,5%)

Serveis de professionals independents 13.882 13.235 4,9% 

Subministraments 7.183 0 - 

D’altres serveis  7.139 9.258 (22,9%)

Arrendaments i cànons  3.444 4.950 (30,4%)

Primes d’assegurances 1.331 1.345 (1,0%)

Serveis bancaris i similars  206 1 (19.136,4%)

Reparacions i conservació 132 464 (71,5%)

Total altres despeses de l’activitat  435.742 1.120.864 (61,1%)

Quadre 6 

Les despeses més representatives corresponen a “Despeses en 
investigació i desenvolupament”, per import de 347.805 euros, que 
representa el 79,8% del total. En el quadre següent mostrem el 
desglossament per projectes comparat amb el de l’exercici anterior en 
euros: 
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Despeses en investigació i desenvolupament 2012 2011 Variació 

I+D Projecte “Cultivars” Hortalisses 181.500 165.200 9,9% 

I+D+i Lluita Ceratitis capitata Wiedemann 116.488 450.000 (74,1%)

I+D+i Cria Ephestia 2010-2011 32.450 32.450 0,0% 

I+D+i Eficàcia emissió feromones Chilo  10.043 14.750 (31,9%)

I+D+i Assajos tractament morrut roig 6.000 6.000 0,0% 

I+D+i Projecte investigació mercats  1.324 10.543 (87,4%)

I+D+i Co-digestió anaeròbica residus  0 74.104 (100,0%)

I+D+i Producció suc caqui i indúst. gra.  0 50.363 (100,0%)

I+D+i Control del Chilo supressalis  0 40.628 (100,0%)

I+D+i Estudi valorització palla arròs  0 30.000 (100,0%)

I+D+i Emissors morrut roig 0 24.000 (100,0%)

I+D+i Atracció cromàtica morrut roig 0 14.875 (100,0%)

I+D+i Formulat fongs entomopatògens  0 14.750 (100,0%)

I+D+i Avaluació tractaments safanòria  0 12.500 (100,0%)

I+D+i Problemàtica conreu escarola 0 11.800 (100,0%)

I+D+i Posada disposició material vegetal  0 10.030 (100,0%)

I+D+i Conveni “Global Nature” 0 8.985 (100,0%)

I+D+i Possibilitats de la garrofa  0 8.850 (100,0%)

I+D+i Ametla amarga  0 8.750 (100,0%)

I+D+i Centre Tec. Hortofructícola de Carlet 0 869 (100,0%)

I+D+i Necrosi foliar caqui  0 162 (100,0%)
TOTAL  347.805 989.611 (64,9%)

Quadre 7 

Hem seleccionat per a revisar-les, les despeses relatives als projectes 
“I+D Projecte Cultivars Hortalisses” i “I+D+i Lluita Ceratitis capitata 
Wiedemann”, sense que s’hagen observat incidències pel que fa a 
l’adequada contractació i comptabilització. 

Amb càrrec a “Edicions, publicacions i altres transferències” s’han 
registrat despeses per import de 54.618 euros, en execució del contracte 
subscrit en l’exercici per a la inserció de publicacions en les revistes 
d’organitzacions professionals d’agricultors i organitzacions de les 
cooperatives agràries, per a la difusió de les novetats tecnològiques 
relacionades amb el sector agrari i alimentari, que analitzem en l’apartat 
6.5. 

En totes les factures hem comprovat que els terminis de pagament no 
s’han ajustat al que disposa la Llei 3/2004 i que no hi consta la data de 
recepció ni la data de la conformitat del servei prestat. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Normativa i grau d’aplicació 

La contractació d’Agroalimed està subjecta al Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre. 

La Fundació té la consideració de poder adjudicador que no és 
l’Administració pública, definit en l’article 3.3 d’aquesta llei. 

Això representa que en la preparació dels contractes de la Fundació 
haurà de seguir les regles establides en l’article 137 del TRLCSP, mentre 
que en la seua adjudicació s’aplicarà allò que estipula l’article 190 per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada i en l’article 191 per als 
contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

Tot això amb independència de les regles generals establides en el 
TRLCSP, que són aplicables a tot el sector públic. 

6.2  Instruccions de contractació 

El 29 d’abril de 2008, el Patronat de la Fundació, com a òrgan de 
contractació, va aprovar, en virtut del que disposa l’article 175 de l’LCSP, 
unes instruccions d’obligat compliment intern, a fi de regular els 
procediments de contractació d’Agroalimed dels contractes no subjectes 
a regulació harmonitzada. 

El 7 de desembre de 2011 es van modificar aquestes instruccions de 
contractació a fi d’adaptar-les al Decret-Llei 1/2011, de 30 de setembre, 
del Consell, de Mesures Urgents de Règim Enconòmic i Financer del 
Sector Públic Empresarial i Fundacional. 

Pel que fa a la revisió efectuada sobre el contingut d’aquestes 
instruccions, recomanem una major claredat en la redacció dels supòsits 
d’aplicació del procediment restringit en la contractació i la necessitat de 
regular el procediment de modificació de contractes i els seus requisits, 
així com les pròrrogues. En addició a això, es recomana una clara 
identificació de l’òrgan de contractació. 

6.3  Perfil de contractant 

La Fundació disposa de seu electrònica (lloc web institucional). El seu 
perfil de contractant està plenament integrat en la Plataforma de la 
Generalitat. En conseqüència, s’ha donat compliment al 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 l’únic expedient de contractació formalitzat en 
l’exercici que s’aplega en l’apartat següent, hem observat que ha estat 
degudament inclòs en el perfil de contractant. Així mateix, hem 
comprovat que tots els documents, a excepció de les instruccions de 
contractació, estan signats electrònicament i contenen un dispositiu que 
permet acreditar de manera fefaent el moment d’inici de la difusió 
pública de la informació publicada. 

6.4 Contractes adjudicats en l’exercici 

D’acord amb la informació que ha facilitat la Fundació i contrastada amb 
l’obtinguda del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, en 
l’exercici de 2012 únicament s’ha formalitzat l’expedient de contractació 
que tot seguit assenyalem, en euros: 

 
Tipus de 
contracte Procediment d’adjudicació Import adjudicació 

 (IVA inclòs) 

Serveis 

Obert: (*) 81.600 100,0% 

Lot 1 19.200 23,5%
Lot 2 19.200 23,5%
Lot 3 17.200 21,1%
Lot 4 14.000 17,2%

 Lot 5 12.000 14,7%
Total 81.600 100,0%

(*) Objecte del contracte: la inclusió d’informació tècnica i econòmica en l’interior de publicacions 
escrites periòdiques d’actualitat agroalimentària. 

Quadre 8 

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 si la 
comptabilització de la despesa ha estat adequada. 

També hem comprovat que la tramitació dels contractes s’ha ajustat al 
que estableixen les instruccions de contractació de la Fundació. 

6.5 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Com a resultat de la revisió efectuada del contracte que es mostra en el 
quadre anterior, s’han posat de manifest les següents incidències en 
relació amb l’adequat compliment de les regles generals d’aplicació a 
tots els contractes del sector públic i al que preveuen les instruccions de 
contractació de la Fundació: 

a) Si bé els plecs del contracte estableixen que s’adjudicarà pel 
procediment obert, una vegada rebudes les ofertes dels cinc 
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licitadors, la Fundació negocia amb aquests els aspectes tècnics i 
econòmics del contracte, com si es tractés d’un procediment 
negociat. 

b) Els criteris d’adjudicació prevists en el plec de condicions 
administratives particulars no s’utilitzen com a criteris de selecció 
dels adjudicataris de cada lot. L’adjudicació dels cinc lots entre les 
cinc ofertes presentades s’ha efectuat atenent a uns criteris de 
repartiment i valoració distints dels previstos en els plecs. 

c) En els plecs no es regula la documentació requerida per tal que el 
contractista acredite els requisits mínims de solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica, tal com exigeix l’article 62 del 
TRLCSP. 

d) En tots els casos, les certificacions acreditatives del compliment de 
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social haurien d’estar 
expedides amb anterioritat a la celebració del contracte, a fi de 
verificar les prohibicions de contractar de l’article 60 del TRLCSP. 

e) Els pagaments no s’han efectuat en els terminis prevists en la Llei 
3/2004. 

f) En els respectius contractes hauria d’haver-se especificat el nombre 
de publicacions de les revistes de divulgació especialitzada del 
sector que han de realitzar cadascun dels adjudicataris, així com el 
preu unitari de cada publicació. 

g) Aquests contractes han estat comunicats fora de termini al Registre 
de Contractes. 

7.  RECOMANACIONS 

En l’apartar 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 cal efectuar les recomanacions que tot seguit referim: 

a) Per a una millora del control intern, haurien de revisar-se els poders 
del secretari i del gerent de la Fundació, com indiquem en l’apartat 
5.1.h. 

b) Per tal de comptabilitzar adequadament les despeses registrades en 
“Aprovisionaments”, d’acord amb el principi de meritació, la 
Fundació hauria d’establir els procediments necessaris a fi de 
conèixer el grau d’execució dels treballs contractats, com indiquem 
en l’apartat 5.4. 



Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària, 
“Agroalimed”. Exercici de 2012 

90 

c) Els interessos de demora meritats pels ajornaments de pagament a 
proveïdors haurien de comptabilitzar-se, com indiquem en l’apartat 
5.1.d. 

d) Recomanem a la Fundació l’adhesió al corresponent conveni 
col·lectiu que li siga d’aplicació efectiva, com indiquem en l’apartat 
5.4.c. 

e) Les instruccions de contractació haurien de revisar-se tenint en 
compte el que indiquen els apartats 6.2 i 6.3. 




