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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 2014, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte comprovar si les despeses i ingressos 
relatius a les àrees de contractació i subvencions, registrades en els 
comptes de l’exercici 2013 de l’Agència Valenciana del Turisme (AVT) es 
presenten adequadament, d’acord amb els principis comptables 
aplicables, així 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 de l’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 de 
2013, 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, juntament amb 
l'informe d'auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests comptes van 
ser formulats pel director de l’Agència l’11 d’abril de 2014, i a fi de 
registrar correctament determinades transaccions i incorporar i 
modificar determinada informació de la memòria, amb data 9 de maig de 
2014 s'han reformulat. Aquests comptes van ser aprovats pel Comité de 
Direcció de l’Entitat el 18 de juny de 2014 i presentats per la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG) a aquesta Sindicatura de Comptes el 30 de 
juny de 2014. L’informe d’auditoria ha estat presentat el primer d'agost 
de 2014. 

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 una excepció i dos paràgrafs d’èmfasi. 

L'excepció a l’opinió es refereix a l'efecte sobre les xifres comparatives 
del fet descrit en el paràgraf següent. 

L'Agència va registrar en l'exercici de 2012, com a major aportació del 
soci únic, els imports que l'Administració de la Generalitat havia atès en 
el seu nom, en virtut de l'adhesió d'aquesta al mecanisme extraordinari 
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de pagament a proveïdors mitjançant l'ICO, per un import de 23.500.524 
euros (nota 9.1 de la memòria) i hauria d'haver-se registrat com a deute a 
curt termini davant la Generalitat, en aplicació del que estableix l'article 
primer del Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la 
Generalitat, sobre el reintegrament de transferències corrents i de 
capital. Per això, s'hauria d'haver minvat pel dit import la partida 
"Aportacions de socis" del patrimoni net de l'Agència a 31 de desembre 
de 2012, i incrementar en el mateix import la partida "Generalitat 
Valenciana creditora" del passiu corrent a la dita data. Aquests imports 
han sigut correctament registrats a 31 de desembre de 2013, tal com 
indica la nota 9.1 de la memòria. No obstant això, en no haver-se 
reexpressat els saldos de l'exercici anterior, aquests figuren 
incorrectament registrats en les xifres comparatives de l'exercici de 2012 
del balanç de situació. 

Els paràgrafs d'èmfasi corresponen per una part a una incertesa per 
l'aplicació del principi d'empresa en funcionament i per l'altra a la 
formulació inicial dels comptes anuals de l'exercici de 2013, de data 11 
d'abril de 2014, que amb l'objecte de registrar correctament 
determinades transaccions i incorporar i modificar determinada 
informació de la memòria, s'han reformulat els comptes anuals amb 
data 9 de maig de 2014. (nota 2.6 de la memòria). El present informe 
d'auditoria conté una opinió relativa a aquests últims comptes anuals 
reformulats. 

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 que afecten les àrees de 
contractació i subvencions, així com aquells altres epígrafs del compte 
de pèrdues i guanys i del balanç relacionats amb la fiscalització de les 
àrees 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 2012. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que 
s’han considerat pertinents d'acord amb els Principis i normes d’auditoria 
del sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i amb les normes tècniques 
de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura 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. 
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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 2013, sense perjudici de la 
limitació a l'abast derivada de l'existència de contractes menors no 
inclosos en la relació certificada d'aquests contractes (vegeu l'apartat 
6.6). 

El 10 d'octubre de 2014, la IGG va presentar a aquesta Sindicatura de 
Comptes els informes d'auditoria de compliment i operativa. 

Els expedients de subvencions finançats amb fons de la Unió Europea no 
han sigut inclosos en la revisió  per a evitar duplicitats, per ser 
comprovats per l'autoritat d'auditoria, en execució del que preveu el 
Reglament (CE) 1083/2006, del Consell d'11 de juliol de 2006. 

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 2013 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 19/2013, de 25 de gener, del Consell, pel qual es modifica el 
Decret 188/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual es va 
aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria 
d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. 

- Decret 188/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual es va 
aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria 
d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació (en vigència fins al 31 de 
desembre de 2013). 

- 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. 

- Decret 71/2000, de 27 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
regulador dels convenis previstos en la Llei 3/1998. 
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- Decret 9/2000, de 25 de gener, del Consell, sobre la concessió 
d'ajudes en matèria de turisme. 

- Ordre 4/2012, de primer de febrer, de la Conselleria de Turisme, 
Cultura i Esport, per la qual es fixen les bases reguladores per a la 
convocatòria i concessió d'ajudes per part de l'AVT, modificada per 
l'Ordre 2/2013, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Economia, 
Indústria, Turisme i Ocupació. 

- Resolució de 29 de gener de 2014 del president de l'AVT, per la qual 
es divulga la creació de línies nominatives posteriors a les 
detallades en els pressupostos de la Generalitat de l'AVT per a 2013. 

- Resolució de 6 de juny de 2013 del president de l'AVT, per la qual es 
modifica l'import global màxim destinat a les ajudes dirigides als 
municipis turístics de la Comunitat Valenciana mitjançant la 
subscripció dels convenis per a l'adaptació dels municipis turístics-
Pla millor. 

- Resolució de 6 de maig de 2013 del president de l'AVT, per la qual es 
fixen els indicadors mínims previstos en l'article 7 del Decret 
71/2000, de 22 de maig, del Consell. 

- Resolució del primer de març de 2013 del president de l'AVT, per la 
qual es fa publicitat a l'import global màxim destinat a les ajudes 
dirigides als municipis turístics de la Comunitat Valenciana 
mitjançant la subscripció dels convenis per a la compensació 
financera i per a l'adaptació dels municipis turístics-“Pla Millor”. 

- Resolució de 20 de desembre de 2012 del president de l'AVT sobre la 
delegació de les atribucions en l'àmbit de l'AVT. 

- Resolució de 28 de març de 2006, de la consellera de Turisme i 
presidenta de l'AVT, sobre la delegació d'atribucions en matèria 
d'ajudes. 

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 analitzades 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 2013 han sumat 25.945.554 euros, es 
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financen mitjançant les aportacions de la Generalitat. Aquestes 
aportacions, però, a 31 de desembre de 2013, 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 a corregir o pal·liar tant com siga possible el seu 
dèficit estructural i, per tant, la seua dependència financera de la 
Generalitat. No obstant això, en la nota 3 de la memòria es detalla 
la composició del resultat negatiu de 25.945.554 euros, en la qual 
figura una referència a l'estalvi per un import d'11.643.508 euros 
que representa el 34,2% dels ingressos i correspon al reintegrament 
de subvencions per aplicació del Decret 204/1990. 

L’AVT en al·legacions indica que en el Comité de Direcció de data 18 
de juny de 2014 es va aprovar l’estudi de les mesures adreçades a 
pal·liar la situació esmentada. 

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 2013 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 2013, 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 17.821.753 
euros (apartat 5.1 d). 

b) La fiscalització dels contractes formalitzats durant l'exercici de 2013 
ha posat de manifest la seua adequada tramitació, si bé, hem 
observat determinats incompliments de la normativa aplicable a 
l'Entitat, entre els quals destaquen els següents (apartat 6.5): 

- En un dels contractes fiscalitzats (03/13) la forma de valoració 
del preu no permet que siga efectiva la ponderació establida 
en el plec de condicions. En un altre expedient (04/13), el preu, 
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que és l'únic criteri de selecció, no es troba suficientment 
definit (article 150.2 del TRLCSP).  

- En un expedient (20/12)  que s'ha tramitat pel procediment 
negociat sense publicitat, no consta la documentació 
acreditativa que el dit procés negociador s'hi haja dut a terme 
(article 169.1 del TRLCSP). 

c) De la revisió efectuada de l'àrea de subvencions destaquen els 
incompliments següents (apartats 7.2 i 7.3): 

- Les bases reguladores "Compensació financera" i "Pla millor", 
són anteriors a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (d'ara en avant LGS), sense que hagen sigut 
actualitzades, fet que ha comportat, entre altres aspectes, que 
no hagen sigut fiscalitzades prèviament ni informades pel 
servei jurídic ni que figure el termini en què s'han de justificar 
(article 17 de l’LGS). 

- Els convenis de subvencions de concessió directa, no s'han 
registrat en la base nacional de subvencions (articles 20 de 
l'LGS i 35 i següents del Reglament de l'LGS, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, d'ara en avant RLGS). En 
al·legacions s’ha aportat la documentació acreditativa del seu 
registre en novembre de 2014. 

- En tots els convenis de subvencions de concessió directa, 
excepte en el 98/2013 i 46/2013, no s'estableix el termini de 
presentació de la documentació justificativa de la despesa 
(article 17.3 de l'LGS). A més a més no figura com a requisit 
que per al pagament de la subvenció s'acredite el pagament de 
les despeses justificades (article 31.2 de l'LGS). En al·legacions 
s’ha aportat la documentació acreditativa del seu registre en 
novembre de 2014. 

- En el conveni 113/2013 relatiu a una subvenció de concessió 
directa, el beneficiari no ha acreditat degudament, no haver 
obtingut altres subvencions, ni altres ingressos relacionats 
amb l'activitat subvencionada (article 30.4 de l'LGS). En aquest 
mateix expedient no consten els justificants de pagament de 
les factures (article 31.2 de l'LGS). 

- En l'expedient de concessió directa de subvencions 113/2013, 
no s'ha acreditat la difusió del caràcter públic de la subvenció 
(article 18.4 de l'LGS). 

- L'informe d'auditoria de compliment de l’IGG relatiu a 
l'expedient 191/2013, indica la falta de justificació en termini i 
que les despeses no poden considerar-se efectivament 
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pagades amb la cessió del dret de cobrament presentada per 
l'entitat beneficiària, cosa que hauria de comportar la pèrdua 
del dret al cobrament de la subvenció, tal com estableix 
l'article 34.3 de l'LGS. 

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 
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 2013, 
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 
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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 2013 han pujat a 25.945.554 euros, es 
financen mitjançant les aportacions de la Generalitat. Aquestes 
aportacions, però, han estat insuficients, a 31 de desembre de 2013, 
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, 
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. 

El resultat econòmic negatiu de 25.945.554 euros en l'exercici de 
2013 presenta el detall següent de les magnituds econòmiques: 

- Ingressos per import de 34.058.288 euros (100%), 33.412.000 
euros (98%) dels quals corresponen al finançament de la 
Generalitat per la Llei de Pressupostos i la resta a ingressos 
propis i desinversió. 

- Despeses per import de 20.972.962 euros que representa el 
61,6% dels ingressos. 

- Inversions per un import d'1.441.818 euros que representa el 
4,2% dels ingressos. 

- Estalvi per import d'11.643.508 euros que representa el 34,2% 
dels ingressos i és el reintegrament de les subvencions per 
aplicació del Decret 204/1990, que s'incorporarà al pressupost 
de la Generalitat en l'exercici següent. 

b) Pla de sanejament  

En relació amb l'obligació prevista en l’article 7 del Decret Llei 
1/2011 de presentar les entitats públiques amb nivells excessius de 
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pèrdues o de necessitat de finançament un pla de sanejament, no 
hem obtingut evidència que l’AVT l’haja elaborat. 

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 2013 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 
correctament l’import anterior com a deute a curt termini davant la 
Generalitat a 31 de desembre de 2013, que en l'exercici anterior 
estava comptabilitzat com a major aportació de socis. 

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 
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 2013 s’han realitzat pagaments 
per import de 10.027.511 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 2013 els saldos 
creditors que acumulen un ajornament superior al termini màxim 
legal han sumat 7.794.242 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 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 17.821.753 euros. 
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De la revisió de l'execució de la mostra de contractes seleccionats, 
s'ha posat de manifest que s'han realitzat o estan pendents de 
realitzar pagaments per un import d'1.286.074 euros, que estan 
inclosos dins de l'import indicat en la memòria i que superen el 
termini màxim legal establit en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la 
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials (d'ara en avant LMOC). 

e) Revisió dels comptes anuals 

En la revisió de la memòria dels comptes anuals s'han detectat 
diversos errors, entre els quals destaquen: 

- En la nota 11 de la memòria, el detall del saldo deutor amb la 
Generalitat conté dos imports que no són correctes, el saldo 
del pressupost és de 33.412.000 euros i figuren 33.421.000 
euros; i en cobraments de l'exercici l'import correcte és de 
43.200.112 euros i el que figura és 43.209.112 euros. 

- En la nota 16 de la memòria, en el detall dels pagaments 
realitzats i pendents de pagament a la data de tancament del 
balanç existeix un error en el total de pagaments de l'exercici 
de 2013, hi figura un import de 12.297.954 euros, quan la xifra 
correcta és 10.297.954 euros. 
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5.2 Balanç i compte de pèrdues i guanys 

El balanç de l’AVT a 31 de desembre de 2013, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, es mostra tot seguit en euros: 

ACTIU 31-12-2013 31-12-2012 Variació 

ACTIU NO CORRENT 44.611.569 51.069.314 (12,6%) 

Immobilitzat intangible 2.360.859 2.656.010 (11,1%) 

Immobilitzat material 41.733.079 47.863.423 (12,8%) 

Terrenys i construccions 37.136.728 38.512.450 (3,6%) 

Instal·lacions tècniques i d’altre immob. 2.670.117 3.610.022 (26,0%) 

Immobilitzat en curs i acomptes 158.812 1.741.414 (90,9%) 

Inversions per a ser cedides 1.767.422 3.999.537 (55,8%) 

Inversions immobiliàries 508.777 541.027 (6,0%) 

Inversions financeres a llarg termini 8.854 8.854 0,0% 

ACTIU CORRENT 33.997.935 71.367.281 (52,4%) 

Deutors comercials i d’altres comp. a cobrar 31.951.724 68.939.932 (53,7%) 

Inversions financeres a curt termini 2.480 2.862 (13,3%) 

Periodificacions a curt termini 38.011 45.064 (15,7%) 

Efectiu i d’altres actius líquids equival. 2.005.720 2.379.423 (15,7%) 

Total actiu 78.609.504 122.436.595 (35,8%) 
    

PATRIMONI NET I PASSIU  31-12-2013 31-12-2012 Variació 

PATRIMONI NET 29.220.139 59.178.636 (50,6%) 

Fons propis 25.901.695 53.656.433 (51,7%) 

Subvencions, donacions i llegats 3.318.444 5.522.203 (39,9%) 

PASSIU NO CORRENT 1.912.675 2.961.753 (35,4%) 

Provisions a llarg termini 1.912.675 1.243.729 53,8% 

Deutes a llarg termini 0 1.718.024 - 

PASSIU CORRENT 47.476.690 60.296.206 (21,3%) 

Provisions a curt termini 179.816 239.492 (24,9%) 
Deutes a curt termini 4.432.694 9.972.988 (55,6%) 
Creditors comercials i comptes a pagar 42.849.516 50.083.726 (14,04) 
Periodificacions a curt termini 14.664 0 - 

Total patrimoni net i passiu 78.609.504 122.436.595 (35,8%) 

Quadre 1 

El compte de pèrdues i guanys de l’AVT de 2013, 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 2013 2012 Variació 

Import net de la xifra de negocis  312.521 28.237 1006,8% 

Aprovisionaments (768.163) (662.878) (15,9%) 

D’altres ingressos d’explotació 69.415 73.051 (5,0%) 

Despeses de personal (8.172.415) (7.754.097) 5,4% 

D’altres despeses d’explotació (15.008.345) (13.402.570) 12,0% 

Amortització de l’immobilitzat (3.799.867) (4.275.906) (11,1%) 

Imputació de subv. immob. no financer i d’altres 2.388.579 25.000 9454,3% 

Excés de provisions 0 762 (100,0%) 

Deterioració i resultat per alienacions de l’immob. 125.582 1.257.833 (90,0%) 

Resultat d’explotació (24.852.693) (24.710.568) (0,6%) 

Ingressos financers 2.749 4.052 (32,2%) 

Despeses financeres (1.094.684) (1.125.359) (2,7%) 

Diferències de canvi (926) (3.772) (75,5%) 

Resultat financer (1.092.861) (1.125.079) (2,9%) 

Resultat abans d’impostos (25.945.554) (25.835.647) (0,4%) 

Resultat exercici operacions continuades (25.945.554) (25.835.647) (0,4%) 

Resultat de l’exercici (25.945.554) (25.835.647) (0,4%) 

Quadre 2 

5.3 Inversions per a ser cedides 

En aquest epígraf es comptabilitzen les inversions que per regla general 
s'acorden mitjançant un conveni entre la corporació local i l'Agència en 
virtut del qual les dites obres quan finalitzen seran cedides a la citada 
corporació, mitjançant la corresponent acta de cessió, després de rebre 
definitivament l'obra, segons la memòria. Aquestes actes no consta que 
s'hi hagen efectuat. 

El saldo que figura en el dit compte, en euros, amb les dades de l'exercici 
anterior, és el següent: 
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Descripció 2013 2012 
Recinte fira de Torrevella 1.767.422 0 

Àrea Recreativa de Montant  0 56.534 

Pavimentació Illa de Tabarca  0 1.431.920 

Inversions Agència Pla PIP* 0 2.363.579 

O.I.T. Onil  0 29.050 

Graderia per a representacions culturals. Alcalà de Xivert  0 27.786 

Passarel·la de vianants sobre riu Túria a Xulilla  0 72.649 

Tancat Museu del Mar. Torrevella  0 15.930 

Cobertes laterals església de Torís  0 58.623 

Total inversions gestionades per a la seua cessió 1.767.422 4.056.071 
* PIP: Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana. 

Quadre 3 

En l'exercici 2013 ha hagut addicions per un import de 36.357 euros 
(pavimentació illa de Tabarca) i traspassos per un import d'1.767.422 
euros (recinte fira de Torrevella), i s'han donat de baixa de l'inventari de 
l'Agència inversions per un import de 4.092.428 euros, que s'han registrat 
en el compte de pèrdues i guanys com a subvencions de capital en 
espècie concedides (vegeu l'apartat 5.8.2). 

Al tancament de l'exercici de 2012 l'Agència tenia elements totalment 
amortitzats per valor de 56.534 euros. 

5.4 Deutors comercials i altres comptes 

La composició d'aquest epígraf comparada amb la de l'exercici anterior, 
és la següent, en euros: 

 

Concepte 2013 2012 Variació 

Clients per vendes i prestació de serveis 163.680 21.043 677,8% 

Personal 0 80 - 

Altres crèdits amb administracions públiques 30.170 2.896 941,8% 

Generalitat deutora 31.757.874 68.915.913 (53,9%) 

Total 31.951.724 68.939.932 (53,7%) 

Quadre 4 

El detall del saldo deutor de la Generalitat a 31 de desembre de 2013, 
correspon a transferències i subvencions de la Generalitat pendents de 
cobrament. Els moviments registrats en l'exercici de 2013 en aquest 
compte, en euros, són: 
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Saldo a 31 de desembre de 2012 68.915.913 

Subvencions segons l'LPG 2013 33.412.000 

Cobraments en l'exercici 2013 (38.638.569) 

Compensació deutes a proveïdors (4.561.543) 

Reintegrament subvenció Decret 204/1990 exercici 2012 (27.369.927) 

Saldo a 31 de desembre de 2013 31.757.874 

Quadre 5 

L'AVT s'ha adherit als diversos mecanismes de pagament a proveïdors 
que ha posat en marxa la Generalitat. Durant l'exercici de 2013 va ser 
objecte de compensació 4.561.543 euros. Així mateix, un import de 
5.659.097 euros que forma part del saldo a 31 de desembre de 2013, s'ha 
inclòs en el citat mecanisme en 2013, encara que el pagament es va 
efectuar en 2014. 

5.5 Fons propis 

La composició dels fons propis de l'exercici de 2013 comparada amb la de 
l'exercici anterior és la següent, en euros: 

Compte 2013 2012 Variació 

Capital 2.547.047 2.547.047 0,0% 

Reserves (77.152) (1.793) 4203,0% 

Resultats d'exercicis anteriors (17.938.249) (17.938.249) 0,0% 

Aportacions de socis 67.315.603 94.885.075 (29,1%) 

Resultat de l'exercici (25.945.554) (25.835.647) 0,4% 

Total 25.901.695 53.656.433 (51,7%) 

Quadre 6 

Els moviments registrats en el compte d'“Aportacions de socis" en 
l'exercici de 2013, són els següents, en euros: 

Saldo a 31 de desembre de 2012 94.885.075 

Subvencions segons l'LPG 2013 33.412.000 

Subvenció de la Generalitat del deute de l'Agència (23.500.524) 

Compensació pèrdues 2012 (25.837.440) 

Reintegrament Decret 204/1990 exercici 2013 (11.643.508) 

Saldo a 31 de desembre de 2013 67.315.603 

Quadre 7 
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La compensació de pèrdues de l'exercici de 2012 correspon a la suma de 
les pèrdues de l'exercici de 2012 més les reserves negatives a 31 de 
desembre de 2012. L'import del reintegrament del Decret 204/1990 de 
l'exercici de 2013 s'obté de les dades pressupostàries del total de la 
consignació definitiva menys les obligacions reconegudes a 31 de 
desembre de 2013. 

La subvenció per part de la Generalitat del deute de l'Agència, a 31 de 
desembre de 2013, ja s'ha comptabilitzat correctament en el compte 
"Generalitat Valenciana creditora". 

5.6 Creditors comercials i altres comptes per pagar 

La composició d'aquet epígraf comparada amb la de l'exercici anterior, és 
la següent, en euros: 

 

Concepte 2013 2012 Variació 

Creditors diversos 30.858.029 45.693.239 (32,5%) 

Personal 5.656 616 818,2% 

Altres deutes amb administ. públiques 315.670 520.408 (39,3%) 

Generalitat creditora 11.670.101 3.869.403 201,6% 

Acompte clients 60 60 0,0% 

Total 42.849.516 50.083.726 (14,4%) 

Quadre 8 

Del saldo de "Generalitat Valenciana, creditora", 11.643.508 euros 
corresponen al reintegrament segons el Decret 204/1990 de l'exercici de 
2013 i la resta correspon al PIP dels exercicis anteriors. 

5.7 Aprovisionaments 

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

 

Compte 2013 2012 Variació 

Consum de matèries primeres i consumibles 570.601 603.129 (5,4%) 

Treballs realitzats per altres empreses 197.561 59.749 230,7% 

Total 768.162 662.878 15,9% 

Quadre 9 

Amb càrrec al compte “Consum de matèries primeres i consumibles”, 
l’AVT comptabilitza, fonamentalment, les compres de vivers i materials 
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necessaris per a la realització dels cursos d’hostaleria que realitzen els 
CdT. La contractació d’aquests subministraments es va adjudicar el 5 
d'agost de 2013 mitjançant un procediment obert (expedient 04/13, 
apartat 6.4). 

5.8  D’altres despeses d’explotació 

El saldo d’aquest epígraf, per import de 15.008.345 euros, ha 
experimentat un increment del 12,0% respecte a l’exercici anterior. El seu 
detall, en euros, comparat amb 2012 és el següent: 

 

Concepte 2012 2011 Variació 

Serveis exteriors 8.609.162 10.851.653 (20,7%) 

D’altres despeses de gestió corrent 6.343.552 2.501.971 153,5% 

Tributs 51.092 48.831 4,6% 

Pèrdues, deterioració i variació de 
prov. per operacions comercials 

4.539 115 3847,0% 

Total 15.008.345 13.402.570 12,0% 

Quadre 10 

5.8.1 Serveis exteriors 

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

Quadre 11 

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 

Concepte 2013 2013 Variació 
Publicitat, propaganda i rel. púb. 1.708.626 4.203.099 (59,3%) 

Reparació i conservació 2.177.020 2.195.309 (0,8%) 

Serveis prof. independents 2.058.558 2.175.208 (5,4%) 

Arrendaments i cànons 1.119.861 877.628 27,6% 

Altres serveis 879.446 753.783 16,7% 

Subministraments 571.440 542.609 5,3% 

Transports 58.539 68.606 (14,7%) 

Primes d’assegurança 35.320 34.927 1,1% 

Serveis bancaris i similars 352 484 (27,3%) 

Total 8.609.162 10.851.653 (20,7%) 
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que no han estat inclosos en la relació que ha facilitat l’Entitat (vegeu 
apartat 6.5). 

Dins del concepte “Publicitat, propaganda i relacions públiques” l'AVT 
comptabilitza el contracte adjudicat el 4 de juliol de 2013, mitjançant el 
procediment obert (expedient 3/13, apartat 6.4).  

5.8.2 D’altres despeses de gestió corrent 

Les despeses comptabilitzades per l’AVT amb càrrec a aquesta agrupació 
comptable, que han pujat a 6.343.552 euros, han experimentat un 
significatiu augment del 153,5% respecte de l’exercici anterior, tal com 
mostrem en el quadre següent elaborat en euros: 

Quadre 12 

El detall per beneficiaris i naturalesa de les subvencions concedides per 
l’AVT en l’exercici de 2013, que mostren la seua comptabilitat, és el que 
mostra el quadre següent, en euros: 

Beneficiaris Corrents Capital Total 2012 

Ajuntaments 1.110.475 380.270 3.977.271 5.468.016 

Associacions i fundacions  748.699 0 58.623 807.322 

Ens públics 67.308 0 0 67.308 

Beques 906  0 906 

Total 1.927.388 380.270 4.035.894 6.343.552 

Quadre 13 

En el quadre següent es mostra la variació de l’exercici 2013 respecte de 
l’anterior: 

  

 2013 2013 Variació 

Subvencions corrents  1.927.388 1.408.256 36,9% 

Subvencions de capital  380.270 1.093.715 (65,2%) 

Subvencions en espècie 4.035.894 0 - 

Total 6.343.552 2.501.971 153,5% 
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Beneficiaris Total 2013 Total 2012 
Variació 
2013-2012 

Ajuntaments 5.468.016 1.355.442 303,4% 

Associacions i fundacions 807.322 888.416 (9,1%) 

Ens públics 67.308 35.577 89,2% 

Empreses privades 0 172.903 (100,0%) 

Beques 906 49.633 (98,2%) 

Total 6.343.552 2.501.971 153,5% 

Quadre 14 

a) Ajuntaments 

Les subvencions concedides per l’AVT a ajuntaments s'han 
incrementat en un 303,4% respecte de l’exercici anterior, ja que en 
l'exercici anterior no s'efectuaren cessions a ajuntaments per 
subvencions en espècie. 

Les subvencions en espècie en aquest exercici 2013 corresponen a 
les baixes de les "Inversions gestionades per a ser cedides" per un 
import de 4.056.071 euros, menys els elements d'aquet epígraf que 
a 31 de desembre estaven totalment amortitzats per un import de 
56.534 euros i un alta d'un projecte per import de 36.358 euros. Hem 
verificat l'acabament de l'obra d'aquests projectes mitjançant la 
carta de recepció i l'autorització de la baixa d'aquest immobilitzat 
per part del director de l'AVT, on notificava als beneficiaris la 
corresponent subvenció en espècie (vegeu l'apartat 5.3). 

Del total de subvencions corrents a ajuntaments, se n'ha verificat 
un 39,9% que puja a un total de 443.191 euros que corresponen a 
vuit convenis de "Compensació financera" i a un conveni de 
col·laboració per concessió directa. 

De total de les subvencions de capital a ajuntaments, se n'ha 
revisat un 20,3%, 77.301 euros, que corresponen a dos convenis del 
Pla Millor i a una subvenció a un ajuntament de concessió directa. 
En aquest compte s'ha comptabilitzat una despesa de 200.000 euros 
per subvencions relativa a l'anualitat inicialment de 250.000 euros 
de l'exercici de 2013 d'un conveni signat el 10 de juny de 2010, de la 
qual no s'ha executat cap import. D'acord amb la clàusula cinquena 
del conveni s'ha presentat un aval bancari pel dit import. 

b) Associacions i fundacions 

Les subvencions corrents que l’AVT ha concedit en l’exercici 2013 
agrupades en “Associacions i fundacions” han pujat a 748.699 euros. 
Per a fer-ne la revisió hem seleccionat una mostra representativa 
del 75,7% de les despeses imputades a aquest compte, per import 
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de 566.650 euros. La pràctica totalitat d’aquest import correspon a 
ajudes concedides directament, sense que estiguen previstes de 
manera nominativa en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per 
a 2013, sinó en les respectives modificacions pressupostàries, com 
mostrem tot seguit en l'apartat 7 d'aquest Informe. 

c) Ens públics 

Per a la revisió de les subvencions concedides a ens públics en 
l’exercici 2013, per 67.308 euros, s’ha examinat el conveni subscrit 
amb el Consell de Cambres per un import de 53.709 euros i que 
representa un 79,8% del total. 

La revisió d'aquestes subvencions es mostra en l'apartat 7 d'aquest 
Informe. 

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. 

L'òrgan de contractació és el president de l'AVT el qual té delegades les 
facultats ordinàries de contractació en el vicepresident i en la Direcció de 
l'AVT, per als contractes d'un límit màxim de 200.000 euros i 18.000 
euros, respectivament, segons la Resolució de 20 de desembre de 2012, 
del president de l'AVT. 

6.2 Perfil del contractant 

De la revisió del perfil de contractant en relació amb el compliment de la 
normativa que el regula, cal indicar el següent: 

- Els documents publicats en el perfil de contractant corresponents 
a la mostra de contractes revisats no estan signats ni 
electrònicament ni hologràficament. Quant a això, per a millorar 
les garanties previstes en el TRCLSP, i en la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, 
respecte a l'autenticitat i integritat dels documents electrònics 
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publicats, aquests documents haurien de ser signats 
electrònicament. 

- La composició de la mesa de contractació d'assistència permanent 
a l'òrgan de contractació de l'AVT no s'ha publicat en el perfil de 
contractant, i s'han publicat únicament en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana. Aquesta circumstància ha sigut esmenada 
per l'Entitat en el mes de juliol de 2014. 

6.3 Contractes formalitzats 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 i 
d’aquesta Sindicatura, hem elaborat, en euros, el quadre següent, en el 
qual indiquem el nombre i import dels contractes formalitzats en 
l’exercici 2013, detallats per tipus i procediment d’adjudicació: 

CONTRACTES 2013 

Tipus de 
contractes 

Procediment d'adjudicació 
Import de formalització en 

euros (IVA exclòs) 
Nombre de 
contractes 

Obres Obert 280.664 100,0% 1 100,0% 

  Subtotal 280.664 100,0% 1 100,0% 

Subministraments 
Obert 1.789.308 97,5% 4 66,7% 

Altres* 46.027 2,5% 2 33,3% 

  Subtotal 1.835.335 100,0% 6 100,0% 

Serveis 

Obert 3.860.769 96,1% 6 42,9% 

Negociat 56.933 1,4% 2 14,3% 

Altres* 100.644 2,5% 6 42,9% 

  Subtotal 4.018.346 100,0% 14 100,0% 

Total 6.134.345 100,0% 21 100,0% 

* Contractes de serveis i subministraments derivats de l'adhesió de l'AVT al sistema d'adquisició 
centralitzada de la Central de Compres de la Generalitat 

Quadre 15 

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 2013, hem seleccionat la mostra detallada en el 
quadre següent, elaborat en euros, que representa un 82,9% de l’import 
total formalitzat en l’exercici: 
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Núm. 
expedient 

Objecte 
Procedi. 
adjud. 

Import 
contracte 
(euros) 

03/13 

Serveis d'adaptació i ampliació de la creativitat i creació de noves 
peces, producció i execució d'una programació d'actuacions 
promocionals i de difusió en el marc d'una campanya de 
comunicació global de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana 
durant un període de dos anys (2013-2015) 

Obert 3.600.000 

04/13 
Subministrament de primeres matèries per a la formació dels 
Centres de Turisme (CdT) de l’AVT durant les anualitats 2013 a 2015 

Obert 1.150.171 

10/13 
Obra d'instal·lació de nova cimentació per a estabilitzar l'edifici CdT 
“Domingo Devesa” de Benidorm i drenatge de la urbanització 

Obert 280.664 

20/12 
Servei per a l'ampliació de la mostra Frontur-Egatur CV en 2013 (lot 
1) i servei para l'ampliació de la mostra Familitur CV en 2013 (lot 2) 

Negociat 56.933 

Total 5.087.768 

Quadre 16 

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, adjudicació i formalització, 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 i 
valoració en els diversos procediments que així ho requerisquen. 

6.5  Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Com a resultat de la revisió efectuada dels expedients de contractació 
seleccionats, tot seguit indiquem les observacions que els responsables 
de l'Entitat haurien de tenir en compte: 

Incidències comunes 

a) La classificació de les ofertes no la realitza l'òrgan de contractació, 
ni tampoc el requeriment de la documentació, d'acord amb els 
apartats 1 i 2 de l'article 151 del TRLCSP, respectivament. 

b) La comunicació de la formalització dels contractes al Registre 
Oficial de Contractes de la Generalitat, s'ha realitzat una vegada 
transcorregut el termini màxim establit en l'article 4.1 de l'Ordre 
11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració 
Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament i 
comunicació de dades al Registre Oficial de Contractes de la 
Generalitat. 

c) De la revisió de la gestió dels pagaments hem observat la 
possibilitat que determinades persones de l'AVT poden realitzar 
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pagament per sí mateixes, de manera indistinta i solidària, fins a 
un màxim de tres mil euros, tal com disposa l'últim paràgraf de 
l'apartat quatre de la Resolució de 20 de desembre de 2012, del 
president de l'AVT sobre delegació d'atribucions en el seu àmbit 
(DOCV 28 de desembre de 2012), fet que es considera una debilitat 
de control intern. 

1) Expedient 03/13 

Contracte de serveis subscrit el 18 de setembre de 2013 per un 
import de 3.600.000 euros i un termini d'execució de 24 mesos, 
tramitat pel procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i 
urgent, amb un pressupost de licitació de 4.800.000 euros. 

- La declaració d'urgència de la tramitació de l'expedient 
acordada per l'òrgan de contractació, no està suficientment 
motivada, tal com exigeix l'article 112.1 del TRLCSP, si bé 
figura en l'ordre d'inici. 

- La necessitat i idoneïtat del contracte es basa en els bons 
resultats obtinguts amb la campanya de comunicació global 
derivada de l'execució d'un contracte anterior subscrit l'any 
2011 i acabat el 31 de desembre de 2012 (expedient 33/10). No 
obstant això, de la revisió de l'execució del dit contracte, 
l'avaluació de l'impacte de les campanyes contractades, en la 
qual es basa la necessitat d'una nova contractació, no està 
suficientment justificada. 

- La fórmula que valora la proposició econòmica, amb una 
ponderació sobre la puntuació total del 40%, no permet que la 
importància relativa concedida en el plec a l'oferta econòmica, 
en relació amb els altres criteris de valoració previstos, siga 
totalment efectiva, tal com es desprén de l'article 150 del 
TRLCSP, incidència que hauria de ser corregida per l'AVT. 

- La fórmula que valora l'"eficàcia del pla de mitjans en línia i 
fora de línia" amb una ponderació sobre la puntuació total del 
20%, atorga puntuacions no proporcionades adequadament. 
En els diferents subapartats per a valorar aquest criteri s'han 
atorgat únicament dos tipus de puntuació, mínima i màxima, 
sense que haja puntuacions intermitjanes. 

- La designació específica dels membres de la mesa de 
contractació no s'ha publicat en el perfil de contractant de 
l'AVT, tal com exigeix l'article 21.4 del Reial Decret 817/2009, 
de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment l'LCSP. La 
clàusula 14 del PCAP no identifica les persones concretes que 
componen la mesa. 
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- No s'han formalitzat les dues modificacions del contracte 
acordades mitjançant sengles resolucions de l'òrgan de 
contractació, de dates 16 de desembre de 2013 i 25 de juliol de 
2014, tal com exigeix l'article 219.2 en relació amb l'article 
156.1, els dos del TRLCSP, encara que cap no afecta l'import 
total del contracte. 

 La primera modificació hauria d'haver-se considerat en el 
mateix document de formalització del contracte (de data 18 de 
setembre de 2013) i no amb una resolució posterior tres mesos 
després (de 16 de desembre de 2013), ja que a la signatura del 
contracte ja havia finalitzat la campanya d'estiu (mesos de 
maig, juny i juliol) considerada en l'oferta de l'adjudicatari i 
prevista en els plecs com la campanya anual més important. 

 La segona modificació, conseqüència del cessament de les 
emissions d'un mitjà de comunicació inclòs en l'oferta de 
l'adjudicatari (RTVV i els seus ens dependents), es va produir 
el 29 de novembre de 2013. No obstant això, no s'ha acordat la 
modificació del contracte fins a passats vuit mesos de la dita 
circumstància (el 25 de juliol de 2014). En al·legacions s’aporta 
l’annex al contracte de la formalització de la modificació de 5 
d’agost de 2014. 

2) Expedient 04/13 

Contracte de subministraments subscrit el 30 d'agost de 2013 per 
un import d'1.150.171 euros, tramitat pel procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada i ordinària, amb un termini 
d'execució de 24 mesos, amb un pressupost de licitació d'1.264.968 
euros. 

- L'únic criteri d'adjudicació previst en els plecs, el preu, no es 
troba suficientment definit als efectes d'una adequada 
valoració posterior, en no especificar si la ponderació de la 
puntuació màxima que s'ha d'aplicar s'efectua sobre un preu 
global o sobre el preu de cada un dels dotze annexos a què es 
refereix el plec de condicions (article 150.2 del TRLCSP). 

3) Expedient 10/13 

Contracte d'obres subscrit el 23 de setembre de 2013 per un import 
de 280.664 euros i un termini d'execució de cinc mesos, tramitat pel 
procediment obert i urgent, amb un pressupost de licitació de 
548.386 euros. 

- La declaració d'urgència es motiva d'acord amb l'article 112.1 
del TRLCSP, però de l'expedient es desprén que la necessitat 
d'executar l'obra es retrotrau a l'any 2008. No obstant això, no 
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s'inicia la tramitació de l'expedient fins a l'exercici de 2013, 
al·legant motius pressupostaris. 

 En la tramitació de l'expedient hi ha un retard en l'inici de 
l'execució material  de l'obra de quasi dos mesos (desembre de 
2013) des de la subscripció de l'acta de comprovació de 
replanteig (8 d'octubre de 2013) per estar pendent d'obtenir la 
llicència d'obra. L'acabament del contracte es demora fins al 
30 de maig de 2014, fet que comporta un retard de quasi tres 
mesos respecte al termini d'execució previst en el contracte. 
Les dues ampliacions de termini, que, a sol·licitud del 
contractista, va acordar l'òrgan de contractació, no s'han 
formalitzat d'acord amb el que estableix l'article 219.2 en 
relació amb l'article 156.1, els dos del TRLCSP. 

- L'adjudicatari va presentar una baixa respecte el pressupost 
de licitació del 48,8%. Quant a això i tenint en compte les 
proposicions econòmiques presentades per la resta de 
licitadors amb una baixa mitjana del 37,8% i tenint en compte 
que el projecte d'execució de l'obra va ser actualitzat en 
desembre de 2012, recomanem que en projectes futurs 
s'ajusten els preus als del mercat amb major precisió. 

4) Expedient 20/12 (Lots 1 i 2) 

Contractes de serveis subscrits el 28 de febrer de 2013 per un import 
conjunt de 56.933 euros i un termini d'execució de deu mesos, 
tramitat pel procediment negociat sense publicitat i ordinari, amb 
un pressupost total de 57.800 euros. 

- El plec de clàusules administratives particulars aplega els 
aspectes tècnics i econòmics objecte de negociació, però no 
consta en l'expedient la documentació acreditativa que el dit 
procés negociador s'haja dut a terme, tal com exigeix l'article 
169.1 del TRLCSP. 

- Els criteris de valoració indicats en els plecs no es defineixen 
amb precisió, a causa de la falta de concreció de determinats 
aspectes per valorar que permetrien a les empreses candidates 
ajustar les seues ofertes amb major exactitud a les necessitats 
de l'AVT. 

- De la revisió de l'execució dels dos contractes, hem observat 
l'absència de comprovació i seguiment per part dels 
responsables de l'Entitat que la realització de les jornades i les 
enquestes objecte dels dos contractes s'ajusta a les respectives 
ofertes presentades, les característiques  de les quals van ser 
valorades per a determinar l'oferta econòmicament més 
avantatjosa, en concret, el personal efectivament destinat a 
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realitzar les jornades, les enquestes efectivament realitzades i 
el termini de lliurament de les enquestes. 

6.6 Contractes menors 

Quant a la contractació menor, l'AVT ha proporcionat a aquesta 
Sindicatura una relació en què certifica que s'han efectuat 196 contractes 
menors en l'exercici de 2013 per un import total de 2.111.122 euros. 
Posteriorment, a causa de l'existència d'errors, es proporciona una nova 
relació rectificada en la qual s'indica que els contractes menors foren 256 
per un import de 2.462.129 euros. No obstant això, com a resultat del 
treball realitzat, hem observat l'existència de contractes menors no 
inclosos en aquesta relació. 

A partir de la dita relació i en compliment del que disposa l'Ordre 
11/2013, de 17 de juny, de la Conselleria d'Hisenda i Administració 
Pública, per la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació 
de dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, hem detectat 
dos contractes menors no comunicats al Registre Oficial de Contractes de 
la Generalitat per a la seua inscripció. 

A més a més, de la relació de contractes facilitada, hem seleccionat una 
mostra de vint contractes per a comprovar si es justifica adequadament 
l'elecció del contractista. 

De la mostra revisada, hem observat que en nou contractes no existeix 
selecció o adequada justificació del contractista, dels quals cinc tenen 
per objecte la prestació de serveis de formació per a impartir cursos en 
distints centres de turisme. En aquest sentit, hem comprovat que en dos 
casos s'ha contractat la mateixa persona, i els contractes superaven 
l'import de 18.000 euros. En tres contractes dels nou revisats no es deixa 
constatació de l’aprovació de la despesa, tal com exigeix l'article 111.1 
del TRLCSP. 

Hem detectat també l'existència de pagaments per subministrament 
d'electricitat per un import de 39.336 euros, sense que s'hi haja seguit el 
procediment de contractació. 

6.7 Seguiment de contractes formalitzats en exercicis anteriors 

Així mateix, hem dut a terme un seguiment de sis contractes 
formalitzats en exercicis anteriors que han continuat executant-se en 
2013 i que relacionem tot seguit: 
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Núm. 
expedient 

Objecte Proced. 
adjud. 

Import 
contracte 
(euros) 

33/10 * 
Campanya de comunicació global sobre l'oferta turística de la Comunitat 
Valenciana 2011-2012 

Obert 4.220.246 

04/11 

Lot 3 

Servei de logística en els centres dependents de l'AVT durant el període 
2011-2013 (Internacional) 

Obert 73.976 

03/12 
Subministrament de matèries primes per a la formació dels Centres de 
Turisme (CdT) de l'AVT 

Negociat 520.115 

08/12 
Servei de posada a disposició d'una nova plataforma web per al portal 
turístic de la Comunitat Valenciana i la seua connectivitat amb Internet 

Obert 128.700 

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

Obert 1.276.000 

14/12 
Fabricació, muntatge i desmuntatge d'un estand de fira destinat a prestar 
l'oferta turística de la Comunitat Valenciana en Fitur’2013 

Obert 459.700 

Total 6.678.737 

* Contracte 33/10 finalitzat el 31 de desembre de 2012, però rebut en 2013. 

Quadre 17 

Com a resultat del seguiment efectuat dels expedients que es mostren en 
el quadre anterior, les deficiències més significatives observades són: 

a) L'informe de l'expedient 33/10 és insuficient, entre altres motius 
perquè no detalla la valoració econòmica de les diverses accions 
publicitàries realitzades i l'avaluació de l'impacte de les distintes 
campanyes publicitàries no està concretat ni justificat. 

b) L'acte formal i positiu de recepció o conformitat del 
subministrament o servei dels contractes 33/10, 03/12 i 14/12, s'ha 
realitzat una vegada transcorregut el termini d'un mes des de 
l'acabament del contracte, en contra del que disposa l'article 222.2 
del TRLCSP. Amb un retard de dos mesos i mig, sis mesos i un mes, 
respectivament. 

7. FISCALITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES 

7.1 Realització de convenis 

L'AVT utilitza la fórmula del conveni per a regular les subvencions 
concedides, així com per a l'assumpció de despeses i ingressos en què 
participen diverses entitats. 

D'acord amb la informació facilitada per l'Entitat hem elaborat en quadre 
següent, en euros, en el qual indiquem el nombre i l'import dels 
convenis vigents en l'exercici, detallats per tipus i procediment de 
concessió: 
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Tipus de convenis Import 
Nombre de 
convenis 

En concurrència competitiva 1.189.621 140 

De concessió directa 1.140.635 21 

Convenis especials 1.072.927 49 

Total 3.403.183 210 

Quadre 18 

De la relació de convenis especials, 261.927 euros corresponen a convenis 
d'ingressos per participar els patronats i ajuntaments en l'estand de la 
Fira Fitur 2013. D'aquest import, 250.000 euros corresponen a l'anualitat 
d'un conveni que es va signar en l'exercici de 2010 i no s'ha executat cap 
import en aquest exercici (vegeu l'apartat 5.8.2) i la resta correspon a 
convenis per comandes de gestió que l'Agència registra com a despesa 
per reparacions i conservació que no han sigut objecte de fiscalització 
per estar fora de l'abast d'aquest treball. 

La mostra s'ha seleccionat de la relació de convenis relatius a 
subvencions concedides, tant de concurrència competitiva com de 
concessió directa. 

La revisió ha consistit a verificar per a la mostra seleccionada si la 
tramitació s'ha realitzat d'acord amb la normativa aplicable i que la seua 
imputació comptable ha sigut l'adequada. 

7.2 Revisió de subvencions en concurrència competitiva 

A partir de la relació de convenis, n'hem seleccionat deu que representen 
el 36,5% del total de subvencions concedides en concurrència 
competitiva i que mostrem, en euros, en el quadre següent: 
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Núm. 
conveni 

Objecte 
Tipus de 
subvenció 

Import 
Data 

conveni 

49/210 Compensació financera Corrent 6.027 26/12/2012 

52/210 Compensació financera Corrent 186.426 26/12/2012 

70/210 Compensació financera Corrent 29.025 26/12/2012 

109/210 Compensació financera Corrent 44.835 26/12/2012 

118/210 Compensació financera Corrent 6.770 26/12/2012 

120/210 Compensació financera Corrent 15.404 26/12/2012 

132/210 Compensació financera Corrent 43.761 26/12/2012 

139/210 Compensació financera Corrent 65.942 26/12/2012 

173/210 

Millora i adequació de la 
ruta del Palmeral i 
instal·lació nova 
senyalització. “Pla Millor” 

Capital 16.216 12/08/2013 

181/210 

Reforma i millora eficient 
de l'enllumenat públic 
urbanització La Llastra, 
fase I. “Pla Millor” 

Capital 20.389 27/08/2013 

Total 434.795  

Quadre 19 

Aquestes ajudes van adreçades a municipis turístics de la Comunitat 
Valenciana mitjançant subscripció de convenis per a la compensació 
financera i per a l'adaptació dels municipis turístics al “Pla Millor”. Les 
seues bases reguladores s'apleguen en el Decret 71/2000, de 22 de maig, 
del Consell, pel qual s'aprova el Reglament regulador dels convenis 
previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat. 

7.2.1 Incidències comunes 

Les bases reguladores són anteriors a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, sense que haja sigut objecte d'actualització, i 
presenta per tant les següents incidències derivades del l'incompliment 
de l'article 17 de l'LGS. 

a) No han sigut objecte de fiscalització prèvia 

b) No hi ha un informe previ del servei jurídic 

c) Tant en el programa "Pla Millor" com en el de "Compensació 
financera" no s'especifica el termini en què serà notificada la 
resolució de la concessió. 

d) Quant al "Pla Millor", no s'especifiquen els òrgans competents per a 
resoldre'l, ni s'exigeix en el conveni ni en les bases reguladores, el 
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termini per a la justificació de la despesa. Tampoc no figura el 
termini ni la forma en què ha de ser acreditat el compliment de la 
finalitat de la subvenció. 

 Tampoc no es fa referència a les mesures de garantia, ni a la 
comptabilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ni als 
criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions 
imposades a l'hora de concedir les subvencions. 

7.2.2 Incidències particulars 

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

1. Els convenis de subvencions del "Pla Millor" no es van incloure en 
el registre de subvencions, si bé s'han inscrit en octubre de 2014. 

2. En els dos convenis revisats del "Pla Millor", no es compleix 
l'article 14.2 a del Decret 71/2000, ja que el certificat que el 
sol·licitant assumirà totes les despeses referents a la tramitació i 
obtenció de llicències és posterior al 31 de març de 2013, quan 
hauria ser anterior a aquesta data que és quan es presenta la 
sol·licitud. 

3. L'objecte del conveni del "Pla Millor" 181/210, no garanteix que el 
projecte siga capaç d'aconseguir la diversificació d'ofertes i nous 
productes turístics, com indica l'article 15.2 del Decret 71/2000. 
Aquest projecte, segons l'article 13 del Decret 71/2000, hauria de 
ser acord amb la conservació dels recursos naturals, la recuperació 
de tradicionals factors culturals i l'adequació del producte turístic 
a les exigències de la demanda. En aquest sentit, la millora i 
reforma de l'enllumenat públic d'una urbanització entenem que 
no és el cas. 

7.3 Revisió de subvencions en concessió directa 

A partir de la relació dels convenis facilitats per l'AVT en concessió 
directa, n'hem seleccionat vuit, dos dels quals pertanyen a ajuntaments i 
la resta a associacions i fundacions, i representen el 75,0% del total de 
subvencions de concessió directa. 

Solament dos d'aquests convenis de concessió directa han sigut ajudes 
previstes en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2013 i la resta 
mitjançant modificacions pressupostàries, tal com mostrem en el quadre 
següent, elaborat en euros: 
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Núm. 
conveni 

Llei de Pressupost Generalitat 2013 

Descripció 

Data  

conveni 
Import conveni 

Import 
concedit 

73/2013 
Realització en 2013 d'estudis de 
monitorització de mercats 

03/07/2013 50.000 49.643 

98/2013 
Implantació en el seu àmbit territorial 
d'un centre BTT 

17/06/2013 45.000 40.938 

 

Núm. 
Conveni 

Modificacions pressupostos 
Generalitat 2013 

Descripció 

Data  

conveni Import conveni Import 
concedit 

46/2013 
Celebració de l'Obert d'Espanya de Golf 
masculí 2013 a València 

16/04/2013 50.000 50.000 

93/2013 
Desenvolupament en 2013 d’actuacions 
d'interés comú en matèria de qualitat 

26/07/2013 80.000 48.669 

96/2013 
Realització d'actuacions de màrqueting 
i comunicació turística 2013 

03/07/2013 385.000 314.511 

113/2013 
Realització d'actuacions de promoció i 
publicitat durant 2013 

11/12/2013 45.000 45.000 

133/2013 
Realització d'actuacions de promoció i 
difusió del producte gastronòmic en el 
mercat nacional i internacional 

04/02/2013 90.000 89.203 

191/2013 Realització d'actuacions de promoció  18/12/2013 76.583 63.292 

Quadre 20 

Totes aquestes ajudes han sigut formalitzades per respectius convenis 
de col·laboració que han sigut tramesos al Registre de Convenis, segons 
el que disposa el Decret 20/1993, de 8 de febrer, però en un termini 
superior als 15 dies que fixa l'article 3.1 d'aquesta norma. 

En tots els casos s'ha tramés a la Direcció General de Projectes i Fons 
Europeus de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, un 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 mostrats 
en el quadre anterior, han sigut publicades en el DOCV el 29 de gener de 
2014, posteriorment a la concessió i signatura dels convenis. Aquestes 
subvencions no són de caràcter excepcional, tal com dicta l'article 22.2 
de l'LGS, ja que la majoria són recurrents d'exercicis anteriors. L'Agència 
hauria d'incloure en la Llei de Pressupostos de cada exercici aquestes 
subvencions de caràcter nominatiu i no aprovar-les via modificacions 
pressupostàries aprovades pel conseller. 

A continuació exposem els aspectes més destacables manifestats com a 
resultat de la revisió efectuada: 
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7.3.1 Incidències comunes 

Les incidències comunes trobades en la revisió dels convenis i 
subvencions són les següents: 

a) En tots els convenis, excepte en el 98/2013 i 46/2013, no s'estableix 
el termini de presentació de la documentació justificativa de la 
despesa que segons l'article 17.3 de l'LGS, haurien de contenir les 
bases reguladores i en aquest cas el conveni. 

b) En la majoria dels convenis revisats s'especifica que les factures 
siguen originals i en l'expedient estan les còpies compulsades, fet 
que hauria de recollir el conveni. 

c) En tots els convenis revisats, excepte en el 98/2013 no s'exigeix que 
per al pagament de la subvenció siga requisit imprescindible 
acreditar el pagament de les despeses justificades, d'acord amb 
l'article 31.2 de l'LGS. 

d) No s'han registrat en la Base Nacional de Subvencions (article 20 de 
l'LGS). En al·legacions s’ha aportat la documentació que n’acredita 
el registre en novembre de 2014. 

7.3.2 Incidències particulars 

1) Conveni 73/2013 

 L'objecte d'aquest conveni subscrit el 3 de juliol de 2013 estableix la 
col·laboració entre l'Agència i una associació per al 
desenvolupament d'actuacions conjuntes dirigides a analitzar i fer 
un seguiment continuat de les reserves de viatge efectuades durant 
2013 per turistes britànics en els hotels de la Costa Blanca 
mitjançant agències de viatge i operadors turístics. 

 Les incidències detectades són les següents: 

a) Tal com exigeix el conveni, no hi ha en l'expedient una 
memòria tècnica amb el logotip i amb les acciones realitzades 
i els resultats obtinguts. 

b) No han presentat l'acreditació d'haver demanat tres ofertes, 
sinó una certificació en la qual es justifica la falta de petició 
d'ofertes perquè el contracte és anterior a la signatura del 
conveni i perquè estimen que l'empresa contractada és l'única 
que hi ha en el mercat que pot proporcionar les dades amb el 
nivell de detall requerit. 
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2) Conveni 46/2013 

Les incidències detectades en la revisió d'aquest expedient són les 
següents: 

a) No consta cap sol·licitud per part de l'entitat beneficiària per a 
subscriure's a aquest conveni. 

b) En el moment de pagament de la subvenció no s'ha acreditat 
estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

c) La factura de 42.030 euros amb la qual es justifica part de la 
despesa, és de data 20 de desembre de 2013, posterior a la data 
del compte justificatiu, fet que incompleix l'article 31.2 de 
l'LGS. 

3) Conveni 93/2013 

En aquest conveni de data 26 de juliol de 2013, la clàusula relativa a 
la declaració responsable d'estar al corrent del pagament de les 
obligacions tributàries, Seguretat Social i Generalitat per 
reintegrament d'altres subvencions, no inclou els membres 
associats del beneficiari que s'han compromès també a efectuar les 
activitats subvencionades (article 11.2 de l'LGS). A més amés, el 
beneficiari no ha presentat els justificants de pagament de les 
factures (article 31.2 de l'LGS). 

4) Conveni 113/2013 

 L'11 de desembre de 2013 es va signar un conveni de col·laboració 
amb un ajuntament per a donar suport a totes aquelles actuacions 
de promoció i publicitat durant 2013 que afavorisquen la 
consolidació del municipi com a destinació turística. Atès l'objecte 
d'aquesta subvenció, seria convenient que s'atorgués en règim de 
concurrència competitiva, perquè altres municipis de la Comunitat 
Valenciana poguessen optar a aquestes ajudes de promoció 
turística. 

 En la revisió d'aquest expedient s'han detectat les incidències 
següents: 

a) Quant a les obligacions del beneficiari segons el conveni: 

 - No s'ha fet publicitat del caràcter públic de la subvenció, 
 contravenint en el que determina l'article 18.4 de l'LGS. 

 - En una contractació no s'ha acredita haver promogut la 
 concurrència a què es refereix l'article 31.3 de l'LGS. 
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 - No hi ha cap certificat que acredite no haver obtingut una 
 altra subvenció per a aquestes activitats. En el seu lloc, el 27 
 de març de 2014 es presenta un certificat del secretari en 
 què es relacionen les despeses finançades per altres 
 subvencions. A més a més. No s'acredita si ha hagut 
 ingressos per entrades o altres recursos, com exigeix 
 l'article 30.4 de l'LGS. 

b) Quant a altres qüestions: 

- El beneficiari ha presentat còpies compulsades de les 
factures i no hi figura cap segell que constate que aqueix 
document s'aplica a aqueixa subvenció. 

- No s'han presentat els justificants de pagament de les 
factures (article 31.2 de l'LGS). 

- En el conveni no s'especifica que hi haja una memòria 
d'acció justificativa del compliment de les condicions 
imposades en la concessió, tal com estableix l'article 72 de 
l’RLGS. 

5) Conveni 133/2013 

 En l'expedient no consta: 

a) L'informe de l'àrea de màrqueting i comunicació de l'Agència 
que acredite les actuacions contractades pel beneficiari 
s’ajusten a allò que estipula el conveni, amb especial esment a 
l’aplicació del principi de concurrència, quan així ho exigeix el 
conveni. 

6) Conveni 191/2013 

Aquest conveni que es va signar el 18 de desembre de 2013 
correspon a un acord per a realitzar accions de promoció durant 
2013. Aquestes actuacions promocionals i de publicitat consistiran 
en un estudi d’investigació de mercats i una campanya de 
publicitat. 

Segons el conveni, es considerarà efectivament pagada la despesa a 
l’efecte de considerar-la subvencionable, amb la cessió del dret de 
cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la 
despesa realitzada o amb el lliurament dels dits creditors d’un 
efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia 
d’assegurances. 

Quant a això, el 29 de gener de 2014, es va presentar la 
documentació suport de la cessió del dret de cobrament. 
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Prèviament s’havia notificat un embargament judicial sobre el dret 
de cobrament a la subvenció. 

El beneficiari no ha presentat tampoc la declaració sobre el caràcter 
compensable o no de l’IVA. 

Segons l’informe d’auditoria de l’IGG, la falta de justificació en 
termini i que les despeses no es poden considerar efectivament 
pagades amb la cessió del dret de cobrament presentada per 
l’entitat beneficiària, hauria de comportar la pèrdua del dret al 
cobrament, tal com es dedueix de l’article 34.3 de l’LGS. 

7.4 Seguiment d'expedients d'exercicis anteriors 

Mitjançant l'escrit de data 19 de maig de 2014, l'AVT en contestació al 
que demana aquesta Sindicatura sobre les conclusions i recomanacions 
efectuades en exercicis anteriors indicava el següent: 
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Núm. 
expedient 

Situació/ actuació AVT 

136/11 
Resolució de reintegrament de 196.073 euros i pèrdua de dret al cobrament de 
200.000 euros. Actualment es troba en termini de recurs 
contenciosoadministratiu. 

226/11 
Arxiu de l'expedient de comprovació. Després d'analitzar la documentació 
presentada per la Fundació es va considerar degudament esmenada la incidència 
detectada. 

183/11 
Pèrdua del dret al cobrament per import de 74.663 euros. Actualment es troba en 
termini de recurs contenciosoadministratiu. 

098/11 
Pèrdua del dret al cobrament per import de 30.000 euros. Actualment es troba en 
termini de recurs contenciosoadministratiu. 

170/11 
Arxiu de l'expedient de comprovació. Després d'analitzar la documentació 
presentada per la Fundació es va considerar degudament esmenada la incidència 
detectada. 

182/11 
Arxiu de l'expedient de comprovació. Després d'analitzar la documentació 
presentada per la Fundació es va considerar degudament esmenada la incidència 
detectada. 

105/11 
Reintegrament per import de 15.485 euros inclosos interessos de demora per 
reintegrament. Amb data 5 de maig de 2014, es va rebre el reintegrament de la 
quantitat esmentada. 

109/11 
Pèrdua del dret al cobrament per import de 21.874 euros. Contra la dita Resolució 
l'interessat ha recorregut en reposició presentant justificants de pagament per 
import de 12.960 euros, en fase de resolució. 

106/12 

Arxiu de l'expedient de comprovació. Després d'analitzar la documentació 
presentada per la Confederació com a conseqüència del requeriment efectuat el 
passat 22 d'octubre de 2013, es va considerar degudament esmenada la 
incidència detectada. 

138/12 
Resultat de l’actuació de comprovació. Després del requeriment efectuat el passat 
22 d'octubre de 2013, la seua resolució es troba en fase d'estudi i anàlisi. 

145/12 

Resultat de l’actuació de comprovació. Consulta a l'Advocacia General, sobre com 
donar compliment a allò que indica la Sindicatura de Comptes (inici de 
l'expedient de reintegrament por import de 110.000 euros, referit al conveni de 
2012, així com del procediment de reintegrament per import de 180.000 euros 
corresponents al conveni expedient 140/10 

Quadre 21 

Quant a això, s'han facilitat les resolucions de reintegrament i pèrdua de 
dret al cobrament dels expedients 136/11, 183/11, 098/11, 105/11 i 109/11. 

El 4 d'agost de 2014 es va dictar una resolució de pèrdua de dret al 
cobrament per import de 110.000 euros referent a l'expedient 145/12. 

Hem evidenciat l'esmena de les incidències que l'AVT va comunicar als 
beneficiaris de la subvenció en relació amb els expedients 226/11, 170/11 
i 182/11. L'Entitat té pendent resoldre l'expedient 138/12. 
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Segons un informe de l'Advocacia de la Generalitat, no es deu iniciar el 
procediment de reintegrament de l'expedient 140/10. 

Per acabar i, en relació amb els convenis de col·laboració subscrits el 31 
de març de 2009 i el 5 de setembre de 2011 per dues entitats locals i 
l'AVT, als quals es feia referència en l'Informe de fiscalització de 
l'exercici de 2011, es mantenen determinats incompliments que s'hi 
indicaven, sense que l'AVT haja realitzat el procediment de pèrdua del 
dret al cobrament davant les incidències considerades inesmenables. En 
aquest sentit, correspon a aquesta Entitat comprovar l'adequada 
concessió i justificació de la subvenció, així com realitzar l'activitat i el 
compliment de la finalitat per a la qual va ser concedida (articles 32 i 41 
de l'LGS). Segons els registres comptables de l'AVT, a 22 d'octubre de 
2014, el pendent de pagament per aquest concepte era de 2.541.243 
euros. 

8.  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 19 de maig de 2014 
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 exigit el compliment de totes les actuacions per 
realitzar que s’especifiquen en els convenis. 

a.2)  L’inici del període de còmput dels interessos de demora s'ha 
corregit en ser la data de recepció de conformitat amb el bé o 
servei contractat, per comptes de la data de la factura. 

a.3)  S'han considerat els aspectes indicats pels informes de 
l'Advocacia de la Generalitat sobre el contingut dels convenis. 

b)  Es considera oportú mantenir les recomanacions següents 
proposades en informes d’exercicis anteriors: 
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b.1) 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 7.3.2). 

b.2)  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 7.3.1. 

b.3)  Els documents comptables haurien de contenir la data de cada 
una de les signatures i, en tots els casos, conste la data de 
conformitat del servei. 

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

c.1)  Per a millorar el contingut del perfil de contractant caldria 
elaborar un manual de procediments o instruccions per a 
tramitar les altes, baixes i modificacions dels usuaris de 
l'aplicació que ho gestiona. 

c.2)  Per a un major control de l'execució dels contractes, atès que 
l'AVT disposa d'una aplicació de gestió comptable realitzada 
per la mateixa Entitat i adaptada a les seues necessitats 
d'informació, considerem convenient introduir els camps 
necessaris que permeten obtenir per a cada contracte la 
informació mínima (data, preu, termini d'execució, etc.) i 
l'import acumulat des del seu inici, si s'escau, d'exercicis 
anteriors fins a l'any en curs, en una mateixa relació. 

c.3)  L'AVT ha d'efectuar els seus pagaments mitjançant una 
signatura mancomunada almenys de dues persones. 

 


