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1. OBJECTIUS DE LA FISCALITZACIÓ 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i 
conformement al que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 
2014, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte realitzar un control 
formal dels comptes anuals de l'exercici de 2013 de l’Agència Valenciana 
de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), revisar les àrees de "Tresoreria" i 
"Subvencions" d'acord amb els principis comptables aplicables, seguir les 
incidències indicades en l'anterior informe de fiscalització, i verificar el 
compliment de la legalitat vigent en relació amb les dites àrees. 

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

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

La Intervenció General de la Generalitat (IGG) va presentar els comptes 
anuals de l’AVFGA de l'exercici de 2013 a aquesta Sindicatura de 
Comptes, d'acord amb la normativa aplicable, el 30 de juny de 2014, i 
estan formats, pel balanç a 31 de desembre de 2013, pel compte del 
resultat econòmic i patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la 
memòria corresponents a l’exercici acabat en aquesta data i s’hi 
adjunten íntegrament en l’annex d’aquest Informe.  

No obstant això, la IGG no ha retut l'informe d'auditoria dels comptes 
anuals previst en l'article 62.bis del TRLHPG, fet que ha implicat una 
limitació a l'abast de la present fiscalització. 

Els comptes anuals van ser formulats pel director de l'AVFGA el 13 de 
març de 2014. Quant a l'aprovació dels comptes, aquest tràmit no 
s'esmenta en l'estatut de l'Agència. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1, la fiscalització 
efectuada ha consistit bàsicament en: 

- Revisar els comptes anuals de l’exercici 2013, verificant que la 
seua composició i terminis de formulació i d’aprovació siguen 
conformes amb el que disposa la normativa aplicable. 

- Comprovar que aquests comptes s’han retut a la Sindicatura de 
Comptes en el termini legalment establit. 
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- Revisar l'adequada aplicació durant 2013 de la normativa 
comptable i de gestió relacionada amb les àrees de "Tresoreria" i 
de "Subvencions", amb l'abast que descrivim en els apartats 5.4. i 
5.5, respectivament. 

- Seguiment de les conclusions i recomanacions efectuades en 
l'informe de fiscalització de l'exercici de 2012. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem 
considerat pertinents conformement als Principis i normes d’auditoria del 
sector públic, elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics 
de Control Extern de l’Estat Espanyol, i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura incloses en el Manual 
de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han 
consistit a realitzar proves selectives, revisar el control intern i d'altres 
tècniques d'auditoria aplicables en aquest cas, tot considerant els 
objectius perseguits i l'abast indicat adés. 

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'AFGGA de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons 
públics, en relació amb les àrees fiscalitzades durant l’exercici finalitzat 
el 31 de desembre de 2013. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits en la normativa de 
caràcter general que es relaciona en la Introducció al volum d'entitats 
autònomes de l'Informe de Fiscalització del Compte General de la 
Generalitat, exercici de 2013, i en la pròpia normativa de l'Agència 
auditada, entre la qual destaca la següent: 

- Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures 
Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d’Organització de la 
Generalitat, per la qual es crea l’Agència Valenciana de Foment i 
Garantia Agrària (capítol X). 

- Decret 123/2006, de 8 setembre, del Consell, pel qual s’aprova 
l’Estatut de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. 

- Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa 
l’organisme pagador de les despeses corresponents a la Política 
Agrícola Comuna a la Comunitat Valenciana i se n’estableix 
l’organització i el funcionament. 

- Decret 121/2007, de 27 de juliol, del Consell pel qual s’aprova el 
Reglament Orgànic i Funcional de de la Conselleria d'Agricultura, 
Pesca i Alimentació. 
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- Decret 118/2008, de primer d'agost, del Consell, pel qual es 
modifiquen els decrets 123/2006 i 121/2007. 

- Decret 34/2010, de 12 de febrer, del Consell, pel qual es modifica 
l’Estatut de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 
(modifica el Decret 123/2006). 

3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

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

a) L'epígraf de l'actiu del balanç "D'altres deutors" inclou el compte 
579, "Formalització", amb un saldo a 31 de desembre de 2013 
d'1.169.904 euros (1.185.467 euros en 2012). Segons el que va 
manifestar la Sindicatura en l'informe de l'exercici de 2012, i tal 
com explica l'AVFGA en l'apartat 1.2.6 dels seus comptes anuals, els 
gestors de l'Entitat continuen analitzant els moviments d'aquest 
compte per la depuració comptable adequada. El seu import al 
tancament de 2013, és el saldo que està pendent de regularitzar. 

Mentre l'AVFGA no acabe d'analitzar aquest compte i dispose de 
tota la informació necessària per a comprovar-la, no és possible 
determinar la raonabilitat del saldo comptabilitzat i l'efecte que 
puga tenir la regularització comptable en els comptes anuals de 
l'Entitat. Apartat 5.1.3. 

b) L'epígraf "Tresoreria" de l'actiu del balanç, a 31 de desembre de 
2013, inclou el saldo de 2.756.448 euros d'un compte bancari. En la 
conciliació del dit compte es registra com a pendent de regularitzar 
un import de 82.741 euros (108.663 euros en 2012), que és el saldo 
net de diverses partides antigues sobre les quals els gestors de 
l'AVFGA, igual que amb el compte 579 esmentat adés, continuen 
investigant per a regularitzar-lo comptablement de manera 
adequada. 

 Sobre la quantitat que està encara pendent de regularitzar, no és 
possible determinar-ne la raonabilitat fins que l'AVFGA no acabe 
d'analitzar les partides que la componen i dispose de la informació 
necessària perquè la Sindicatura puga comprovar-la. Apartat 5.4. 

c) La informació continguda en els comptes anuals relativa a les 
operacions per administració de recursos per compte d'altres ens 
públics que en l'AVFGA està referida a la tramitació dels 
reintegraments d'ajudes finançades amb fons europeus, s'ha 
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d'ajustar, millorar i completar en determinats aspectes que 
descrivim en l'apartat 5.1.2 i podem resumir així: 

- Els drets que al tancament de l'exercici estan en via executiva, 
així com les trameses a altres ens per a la gestió dels 
cobraments. 

- Els resultats de les gestions de cobrament en la via executiva i 
l'adequat registre comptable dels ingressos produïts al 
tancament de l'exercici. 

- La correcció valorativa dels drets d'acord amb els criteris 
aplicables a la determinació de la seua realització o 
cobrabilitat. 

- Completar la informació en la memòria en aquells aspectes 
que resulten necessaris per a millorar la comprensió de les 
operacions. 

d) Mitjançant la Decisió d'Execució 2013/763/UE, de 12 de desembre, 
de la Comissió Europea, es considera una correcció de les despeses 
declarades com a conseqüència de les deficiències detectades en 
determinats programes d'ajudes. El Consell de Ministres de 25 de 
juliol de 2014 va aprovar l'acord aconseguit per a acabar el 
procediment de repercussió de responsabilitats , que pel que fa a 
l'organisme pagador de la Comunitat Valenciana (AVFGA) es 
concreta a assumir una part del deute contret per un import de 
5.138.028 euros. L'AVFGA hauria d'haver registrat aquest fet en els 
seus comptes anuals de 2013 mitjançant l'oportú càrrec al compte 
de resultats i l'abonament al passiu del balanç, amb la informació 
adequada i suficient en la memòria, apartat 5.1.4. 

En la fiscalització s'han posat de manifest també els aspectes d'interès 
següents: 

e) L'epígraf de "Pèrdues i despeses extraordinàries" del compte de 
resultats de l'exercici de 2013, comprén la quantitat de 8.134.498 
euros que correspon  als drets anul·lats de pressupostos tancats de 
subvencions de la Generalitat, tal com podem observar en un 
quadre de la nota 5.5.3 de la memòria, que s'hauria d'haver 
completat amb una informació que expliqués aquesta anul·lació. 
Segons les indicacions de l'AVFGA, l'ajust practicat és conseqüència 
dels informes d'auditoria de la IGG en els quals es posava de 
manifest que els deutors pressupostaris incloïen drets pendents de 
cobrament corresponents a subvencions de la Generalitat de 
l'exercici de 2010 que van ser comptabilitzats per duplicat, apartat 
5.2. 
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3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l'abast descrit en l'apartat 2.2, 
durant 2013 s'han posat de manifest els incompliments significatius de 
la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en relació amb l'àrea 
de subvencions: 

a) En una de les línies revisades (apartat 5.5.2.d) no hem observat 
determinats requisits de la Llei General de Subvencions (LGS) 
relatius a l'aprovació de les bases reguladores, el contingut de la 
resolució de la convocatòria i els criteris de baremació. No consta 
tampoc el compliment de l'article 47.3 del TRLHPG relatiu a donar 
compte al Consell. 

b) En dues de les línies seleccionades (apartats 5.5.2.d i e) no s'han 
publicat en el DOCV les concessions d'ajudes, tràmit requerit per 
la normativa de subvencions i les mateixes convocatòries. 

4.  INFORMACIÓ GENERAL 

4.1  Naturalesa i objecte 

Es descriu detalladament en la nota 5.1 de la memòria, els aspectes més 
importants de la qual els resumim tot seguit. 

L’AVFGA es va crear per la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de Mesures 
Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d’Organització de la 
Generalitat com una entitat autònoma de caràcter mercantil de les que 
preveu l’article 5.1 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana.  

L’Agència està adscrita a la Conselleria de Presidència i Agricultura, 
Pesca, Alimentació i Aigua, si bé té personalitat jurídica pública 
diferenciada, patrimoni i tresoreria propis, i també autonomia de gestió i 
plena capacitat jurídica i d’obrar. 

Els fins i les funcions de l'Agència estan descrits en els articles 3 i 4 del 
seu estatut. Són fins de l’Agència executar les polítiques de foment agrari 
que establisca la conselleria competent en matèria d’agricultura i 
ramaderia i, especialment, la tramitació àgil, eficaç i eficient de les línies 
d’ajudes establides en el marc d’aqueixes polítiques. 

Pel que fa a la gestió dels Programes de Desenvolupament Rural 
cofinançats per la Unió Europea en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, 
l'Agència, per disposició del Decret 124/2006, de 8 de setembre, del 
Consell, ha sigut designada com a organisme pagador de les ajudes del 
Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola 
de Desenvolupament Rural (FEADER) i també autoritat de gestió del 
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FEADER. Aquest decret regula a l'efecte la seua organització i 
funcionament. 

L'organisme pagador és el que té les funcions de realitzar els pagaments 
i conservar la informació al respecte, mentre que l'autoritat de gestió és 
la responsable de la gestió i aplicació eficient, eficaç i correcta del 
programa. La separació d'aquestes dues funcions dins de l'AVFGA es 
manifesta en el fet que el Servei Econòmic Financer realitza les funcions 
d'organisme pagador i el Servei de Programació Financera de Fons 
Comunitaris les funcions d'autoritat de la gestió. 

Una tercera funció en el marc de la normativa comunitària és la 
d'organisme de certificació, que en l'àmbit de la Comunitat Valenciana 
l'exerceix la IGG, per disposició del Decret 124/2006, esmentat adés. 

4.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

La major part de les funcions i activitats que l’Agència ha dut a terme 
durant l’exercici de 2013, tal com informa la nota 5.1 de la seua memòria, 
són el resultat de la seua condició d’organisme pagador. La gestió i 
comptabilitat derivades de la seua activitat com a tal organisme queda 
subjecta a les normes europees aplicables. 

Per a executar les funcions esmentades, l’AVFGA té subscrits acords de 
delegació amb les direccions generals de les conselleries de Presidència, 
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, i d’Infraestructures, Territori i 
Medi Ambient. Les delegacions acordades abracen les funcions següents: 
autoritzar pagaments; controlar la realitat dels fets que hi serveixen de 
base, d’acord amb la normativa europea; iniciar, instruir i resoldre 
pagaments indeguts i també recaptar-ne en període voluntari. 

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

Tal com hem indicat en l'apartat 2.1, l'abast de la present fiscalització ha 
comprés aquells elements dels comptes anuals relacionats amb les àrees 
específiques de la revisió d'aquest exercici que són les de "Tresoreria" i 
de "Subvencions", així com les conclusions i recomanacions de l'informe 
de fiscalització de l'exercici de 2012. 

D'acord amb això, en els apartats següents comentem els aspectes 
manifestats en els components dels comptes anuals que han sigut 
fiscalitzats, i al mateix temps també indiquem que els de les àrees de 
"Tresoreria" i de "Subvencions" figuren en els epígrafs 5.4 i 5.5, 
respectivament. 
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5.1 Balanç  

El balanç a 31 de desembre de 2013, juntament amb les xifres de 
l’exercici anterior, figura en l'apartat 2 dels comptes anuals i tot seguit 
mostrem el resum amb el càlcul de les variacions interanuals: 

 
ACTIU 31/12/2013 31/12/2012 Variació 

A) IMMOBILITZAT 10.739.808 7.715.500 39,2% 

I. Inversions destinades a l’ús general 10.714.941 7.345.444 45,9% 

II. Immobilitzacions immaterials 16.958 364.546 (95,3%)

III. Immobilitzacions materials 7.909 5.510 43,5% 

C) ACTIU CIRCULANT 102.618.025 96.931.574 5,9% 

II. Deutors 98.305.269 88.955.358 10,5% 

   1. Deutors pressupostaris 92.633.400 85.254.755 8,7% 

   2. Deutors no pressupostaris 600 837.585 (99,9%)

   3. Deutors recursos d’altres ens públics 4.585.206 4.090.326 12,1% 

   5. D’altres deutors 1.221.923 1.185.467 3,1% 

   6. Provisions (135.860) (2.412.775) (94,4%)

IV. TRESORERIA 4.312.756 7.976.216 (45,9%)

Total actiu 113.357.834 104.647.074 8,3% 

 

PASSIU  31/12/2013 31/12/2012 Variació 

A) FONS PROPIS 27.987.426 7.206.984 288,3% 

I. Patrimoni (4.522.579) (3.671.143) (23,2%) 

III. Resultats d’exercicis anteriors 10.878.127 27.462.691 (60,4%)

IV. Resultats de l’exercici 21.631.878 (16.584.565) 230,4%

D) CREDITORS A CURT TERMINI 85.370.408 97.440.090 (12,4%)

III. Creditors 85.370.408 97.440.090 (12,4%)

   1. Creditors pressupostaris  77.285.557 84.807.837 (8,9%)

   2. Creditors no pressupostaris 2.507.265 8.175.288 (69,3%)

   3. Creditors recursos d'altres ens públics 4.590.058 4.103.791 11,8% 

   4. Administracions públiques 22.789 25.821 (11,7%)

   5. D’altres creditors  895.321 318.146 181,4% 

   6. Fiances i dipòsits rebuts a curt termini  69.417 9.208 653,9% 

Total passiu 113.357.834 104.647.074 8,3% 

Quadre 1 

5.1.1 Deutors pressupostaris 

El seu import comprén els drets pendents de cobrament de la liquidació 
del pressupost d'ingressos de 2013 més els pendents d'exercicis tancats. 
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En 2013 s'han anul·lat drets d'exercicis tancats que estaven duplicats per 
un import de 8.134.498 euros (vegeu l'apartat 5.2). 

5.1.2 Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics 

Sobre l'operatòria comptable de l'administració de recursos per compte 
d'altres ens, és important la descripció que figura en les notes 1.2.4 i 1.2.5 
de la memòria. 

L’AVFGA és l'organisme encarregat de gestionar els reintegraments de 
subvencions concedides, tant les finançades amb fons propis com les 
dels fons europeus. Pel que fa a les ajudes finançades amb fons FEAGA i 
FEADER, la normativa comunitària imposa a l'Agència l'obligació, a més 
de la seua recuperació en els supòsits de pagaments indeguts, de 
reintegrar-les als fons europeus. 

L’AVFGA registra en l'actiu del balanç, en el compte 450, "Deutors per 
administració de recursos d'altres ens públics", les liquidacions que 
practica pels reintegraments que han de realitzar els perceptors de les 
ajudes, amb l'abonament simultani al passiu del balanç, i en el compte 
452, "Creditors per administració de recursos d'altres ens públics" per a 
reflectir l'obligació de pagament dels dits reintegraments als fons 
europeus. 

A 31 de desembre de 2013, els comptes 450 i 452 mostren un saldo de 
4.585.206 euros. 

En exercicis anteriors a 2013, els reintegraments d'ajudes finançades 
amb fons europeus figuraven en els comptes del balanç esmentats, però 
també estaven registrats pressupostàriament en el capítol 4 d'ingressos, 
pràctica comptable que va constituir una excepció en l'informe de 
fiscalització de la Sindicatura de l'exercici de 2011. Els drets del compte 
450 es consideraven i incloïen en la provisió per a insolvències. 

Aquesta operatòria comptable ha sigut modificada amb efectes del 
primer de gener de 2013 i, tal com indicava la Sindicatura, ha deixat de 
tenir un reflex pressupostari i comptabilitzar-se exclusivament 
mitjançant els criteris aplicables a les operacions d'administració de 
recursos d'altres ens, per mitjà dels comptes 450 i 452 del balanç. A més 
a més, en considerar l'Agència que els drets per reintegraments de fons 
europeus són extrapressupostaris, ha eliminat la provisió que per als dits 
imports tenia dotada a l'inici de 2013, que pujava a 2.363.382 euros, amb 
abonament als ingressos de l'exercici, compte 794, "Provisió per a 
insolvències aplicada" 

La recaptació dels reintegraments en període voluntari la tramita 
directament l'AVFGA. Per a la recaptació en via executiva l'AVFGA 
trasllada la relació de deutors  a la Direcció General de Tributs i Joc de la 
Conselleria d'Hisenda i Administració Pública (CHAP). 
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La fiscalització realitzada ha posat de manifest que la informació 
continguda en els comptes anuals de l'AVFGA relativa a les operacions 
per administració de recursos per compte d'altres ens públics no és 
adequada ni suficient i s'ha d'ajustar, millorar i completar en 
determinats aspectes, com ara: 

a) El compte 450 hauria de desglossar-se en divisionàries per a 
diferenciar i controlar adequadament els drets que estan en 
període voluntari de cobrament dels drets que han passat a la via 
executiva. Quant a això, l'AVFGA ha indicat a aquesta Sindicatura 
que, segons les dades que s'obtenen  de l'aplicació "Tirant", els 
drets per reintegraments europeus que s'han traslladat a la CHAP 
per al seu cobrament en executiva pujaven a 31 de desembre de 
2013, a la quantitat de 2.561.315 euros, xifra que representa el 
55,9% del total del compte 450. 

b) L'AVFGA no ha donat de baixa del compte 450 els cobraments 
realitzats en via executiva. Quant això, l'AVFGA ha indicat a 
aquesta Sindicatura que, segons les dades que s'obtenen de 
l'aplicació "Tirant", els cobraments per reintegraments europeus 
que han sigut ingressats en comptes de la CHAP i que estaven 
pendents de transferir a comptes de l'AVFGA eren, a 31 de 
desembre de 2013, 1.123.088 euros, raó per la qual la posició 
deutora del dit import no seria amb els perceptors de les ajudes, 
sinó amb la CHAP, fet que s'hauria d'expressar en el balanç o en la 
memòria. 

 Com a fet posterior i en relació amb l'anterior, cal indicar que la 
CHAP, en agost de 2014, va transferir la quantitat de 464.505 euros 
dels dits fons recaptats en via executiva. 

 Per tant, és important i segueix vigent la recomanació d'aquesta 
Sindicatura va efectuar en l'informe de 2012 relativa a la 
necessitat de formalitzar un conveni amb la Conselleria d'Hisenda 
i Administració Pública per a l'adequada tramitació i comptabilitat 
de la recaptació en via executiva. En fase d’al·legacions, l’Entitat 
ha informat que estudiarà la modificació del Decret 75/2001, de 2 
d’abril, per tal de recollir la realitat de la tramitació actual dels 
fons relacionats amb la Política Agrària Comuna. 

c) En 2013, l'AVFGA ha canviat de criteri i no inclou els drets del 
compte 450 a efectes de provisió per a insolvències, ja que 
consideren que són de naturalesa extrapressupostària. Sobre 
aquest aspecte, la Sindicatura considera que puix que la 
normativa europea obliga l'AVFGA a reintegrar als fons europeus 
determinades quantitats independentment que hagen prosperat o 
no les gestions de cobrament, caldria comptabilitzar una provisió 
per al risc associat als deutes del compte 450 que no es cobren, 
mitjançant l'anàlisi corresponent. 
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d) La memòria dels comptes anuals s'ha de completar amb tota la 
informació necessària per a comprendre adequadament les 
operacions, principalment la referent a les obligacions derivades 
de la gestió dels recursos, els comptes corrents en efectiu i els 
saldos pendents de cobrament segons el seu grau d'exigibilitat. 

5.1.3 D'altres deutors  

Aquest epígraf mostra un import d'1.221.923 euros, el component 
principal és el compte 579, "Formalització", amb un saldo d'1.169.904 
euros (1.185.467 euros en 2012). 

Segons el que va indicar la Sindicatura en l'informe de l'exercici de 2012 i 
tal com explica l'AVFGA en l'apartat 1.2.6 dels seus comptes anuals, els 
gestors de l'Entitat continuen analitzant (també durant 2014, segons que 
indica l’Agència en les seues al·legacions) els moviments d'aquest 
compte per la seua adequada depuració comptable, i el seu import al 
tancament de 2013 és el saldo que està pendent de regularitzar. 

Mentre l'AVFGA no acabe d'analitzar aquest compte, no és possible 
determinar la raonabilitat del saldo i l'efecte que puga tenir la 
regularització comptable que pertoque en els comptes anuals de 
l'Entitat. 

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

5.1.4 Creditors 

Creditors pressupostaris 

Comprenen les obligacions pendents de pagament de la liquidació del 
pressupost de despeses de 2013 més les pendents d'exercicis tancats. 
Representen principalment subvencions pendents de pagament. 

Creditors no pressupostaris 

Estan desglossats en la nota 5.8.B de la memòria on destaquen els 
comptes de convenis FEADER i FEAGA (comptes 478 i 479), que recullen 
els fons europeus pendents d'aplicar al pressupost de l'AVFGA, la 
finalitat dels quals és concedir subvencions. 

La Comissió Europea, per mitjà de la seua Decisió d’Execució 2013/763/UE 
de 12 de desembre de 2013, va excloure del finançament comunitari 
determinades despeses efectuades pels estats membres, amb càrrec al 
FEAGA i FEADET, per no ajustar-se a les normes comunitàries. 
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En relació amb Espanya, l’esmentada Decisió preveu una correcció de les 
despeses declarades com a conseqüència de les deficiències detectades 
en els programes operatius de fruites i hortalisses i de les ajudes per 
superfície. Aquesta decisió va ser comunicada el 13 de desembre de 2013. 

Per mitjà d’acord del Consell de Ministres de 25 de juliol de 2014, es va 
aprovar l’acord assolit per a la terminació del procediment de 
repercussió de responsabilitats de manera mancomunada entre 
l’organisme pagador de la Comunitat Valenciana i l’Administració 
General de l’Estat, que ha donat lloc a la liquidació convinguda entre les 
dues partes així com a la proposta de pagament voluntari anticipat. 

Pel que fa a l’organisme pagador de la Comunitat Valenciana, la part del 
deute contret de la qual es fa càrrec puja a 5.138.028 euros, que ha 
ingressat en comptes del Banc d’Espanya amb data de 20 de juny de 
2014. 

L’AVFGA hauria d’haver comptabilitzat aquest fet en els seus comptes 
anuals de 2013, per mitjà de l’oportú càrrec al compte de resultats i 
abonament al passiu del balanç, amb la informació adequada i suficient 
en la memòria. 

Creditors per administració de recursos per compte d’altres ens públics 

El seu saldo a 31 de desembre de 2013 comprén el compte 452, per import 
de 4.585.206 euros, més el compte 453, per import de 4.852 euros. Pel que 
fa al compte 452, vegeu l’anterior apartat 5.1.2. 

5.2 Compte del resultat econòmic i patrimonial 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici 2013, 
juntament amb les xifres de l’exercici anterior, figura en l’apartat 3 dels 
comptes anuals, i es mostra en el quadre següent: 
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DESPESES 2013 2012 INGRESSOS 2013 2012 

A) Total despeses 226.926.495 227.664.734 B) Total ingressos 248.558.373 211.080.169

3. D’altres despeses de gestió 
ordinària  

2.034.119 1.403.146
3. D’altres ingressos de gestió 

ordinària 
2.880.987 2.142.585

   a)  Despeses de personal 833.585 778.646    b) Reintegraments 333.635 307.357

   c) Dota. amortització immobilitzat  370.550 393.615    d) D’altres ingressos de gestió 2.471.307 1.819.691

   d) Var. provisions de tràfic 90.696 100.354    g) D’altres interessos i ingressos  76.045 15.537

   e) D’altres despeses de gestió corrent 674.441 130.531  

   f) Despeses financeres  64.848 -  

4. Transferències i subvencions 216.739.196 225.428.810 4. Transferències i subvencions 244.126.229 195.360.413

   a) Subvencions corrents 156.969.831 154.188.351    b) Subvencions corrents 166.281.543 135.874.818

   b) Subvencions de capital 59.769.365 71.240.459    d) Subvencions de capital 77.844.686 59.485.595

5. Pèrdues i despeses extraordinàries 8.153.179 832.777 5. Guanys i ingressos extraordinaris 1.551.157 13.577.172

   d) Despeses i pèrdues d’altres 
exercicis 8.153.179 832.777

   d) Ingressos i beneficis d’altres 
exercicis 1.551.157 13.577.172

ESTALVI  21.631.878 - DESESTALVI - 16.584.565

Quadre 2 

L’exercici 2013 s’ha tancat amb un benefici (estalvi) de 21.631.878 euros, 
quan en 2012 es va tancar amb una pèrdua (desestalvi) de 16.584.564 
euros. 

Els ingressos per transferències i subvencions han pujat a 244.126.229 
euros, que representen el 98,2% del total d’ingressos, i han augmentat un 
25% respecte al 2012. Les de capital coincideixen amb la liquidació del 
pressupost d’ingressos de 2013, mentre que les corrents són inferiors a la 
dita liquidació en la quantitat d’1.448.019 euros, que figuren en l’epígraf 
d’“Ingressos i beneficis d’altres exercicis” per correspondre a una 
subvenció estatal amb origen en 2009, que ha sigut ingressada per la 
Generalitat en 2013. 

Les despeses per transferències i subvencions han pujat a 216.739.196 
euros, que representen el 95,5% del total de despeses i han disminuït en 
3,8% respecte al 2012. Els imports coincideixen amb les obligacions 
reconegudes en el pressupost de despeses. 

L’epígraf de “Pèrdues i despeses extraordinàries” puja a 8.153.179 euros, 
amb un increment molt significatiu respecte a l’exercici 2012. La pràctica 
totalitat de la dita xifra, 8.134.498 euros, correspon als drets anul·lats de 
pressupostos tancats de l’any 2010 de subvencions corrents i de capital 
de la Generalitat, tal com es pot observar en la nota 5.5.3 de la pàgina 60 
de la memòria. 

La memòria, però, no dóna informació explicativa d’aquesta anul·lació 
tan important. Segons indicacions de l’AVFGA, l’ajust practicat en 2013 
és conseqüència dels informes d’auditoria de la IGG sobre els comptes 
anuals dels exercicis 2011 i 2012, en els quals es posava de manifest que 
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els deutors pressupostaris incloïen drets pendents de cobrament 
corresponents a subvencions de la Generalitat de l’exercici 2010 que es 
van comptabilitzar per duplicat. 

5.3 Estat de liquidació del pressupost 

L’estat de liquidació del pressupost comprén la liquidació del pressupost 
de despeses, la liquidació del pressupost d’ingressos i el resultat 
pressupostari, que figuren en els apartats 4.1, 4.2 i 4.3, respectivament, 
dels comptes anuals de l’AVFGA corresponents a l’exercici 2013. 

Tot seguit mostrem un resum d’aquests conceptes: 

 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
Modificac. 

pressupost. 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pts. 
cobrament 

3. Taxes i altres ingressos 0 32.000 32.000 507.778 464.765 43.013

4. Transferències corrents 107.695.550 67.589.524 175.285.074 167.729.561 157.320.644 10.408.917

5. Ingressos patrimonials 0 0 0 7.623 7.082 541

7. Transferències de capital 103.565.560 0 103.565.560 77.844.686 56.939.138 20.905.548

Total 211.261.110 67.621.524 278.882.634 246.089.649 214.731.629 31.358.020

              

Despeses 
Crèdits 
inicials 

Modificac. 
pressupost. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Obligac. pts. 
pagament 

1. Despeses de personal 1.043.040 0 1.043.040 833.585 820.678 12.907

2. Despeses funcionament 156.200 788.524 944.724 674.441 493.482 180.959

3. Despeses financeres 0 78.000 78.000 64.848 64.848 0

4. Transferències corrents 106.496.310 66.535.000 173.031.310 156.969.831 134.201.251 22.768.580

6. Inversions reals 6.739.740 0 6.739.740 4.246.294 29.189 4.217.105

7. Transferències de capital 96.825.820 220.000 97.045.820 59.769.365 39.570.940 20.198.425

Total 211.261.110 67.621.524 278.882.634 222.558.364 175.180.388 47.377.976

Resultat pressupostari de l’exercici  23.531.284  

Quadre 3 

El pressupost inicial va pujar a 211.261.110 euros. Durant 2013 s’han 
comptabilitzat modificacions en l’han augmentat en 67.621.524 euros, de 
manera que el pressupost definitiu assoleix els 278.882.634 euros. La 
informació sobre modificacions figura en la nota 5.4.1 de la memòria. 

El resultat pressupostari de 2013 ha sigut positiu per 23.531.284 euros, el 
que, després dels ajustos per desviacions de finançament, aporta un 
superàvit de finançament de 24.197.765 euros. En la nota 5.3.4 de la 
memòria es mostra la conciliació entre aquest resultat i el resultat 
econòmic i patrimonial. 
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Les obligacions reconegudes han pujat a 222.558.364 euros, de les quals 
156.969.831 euros corresponen al capítol 4 i 59.769.365 euros al capítol 7. 
La seua informació en la memòria es presenta en la nota 5.4.5, si bé no 
en presenta un desglossament detallat. 

Els drets reconeguts han pujat a 246.089.649 euros, dels quals 167.729.561 
euros corresponen al capítol 4 i 77.844.686 euros al capítol 7. La major 
part de les transferències i subvencions es reben dels fons europeus 
FEAGA i FEADER. La seua informació en la memòria es presenta en la 
nota 5.5.2, si bé no en presenta un desglossament detallat. 

5.4 Tresoreria 

Informació comptable 

L’import de la tresoreria del balanç a 31 de desembre de 2013 comprén 
els saldos de set comptes bancaris, el moviment dels qual durant 
l’exercici figura en l’estat de tresoreria, nota 5.3.3 de la memòria. 

En la conciliació al tancament de 2013 d’un dels comptes bancaris, el 
saldo del qual pujava a 2.756.448 euros, es reflecteix, entre les partides 
pendents de regularitzar, la quantitat de 82.741 euros, que és el saldo net 
de diverses partides conciliatòries antigues, procedents d’exercicis 
anteriors, sobre les quals els gestors de l’AVFGA, i igual que passava amb 
el compte 579 comentat abans, continuen realitzant les tasques 
d’investigació per a fer-ne la regularització comptable adequada. 

A 31 de desembre de 2012 el saldo pendent de regularitzar per partides 
antigues pujava a 108.663 euros. Durant 2013 s’ha practicat una 
regularització, aprovada per resolució del director de l’AVFGA, de 
diversos ingressos identificats en el compte bancari que no figuraven 
comptabilitzats per un total de 31.415 euros, i per altra banda s’han 
inclòs altres partides per un import net de 5.493 euros. 

Sobre la quantitat que està pendent de regularitzar, no és possible 
determinar-ne la raonabilitat fins que l’AVFGA culmine l’anàlisi de les 
partides que la componen i es dispose de la informació suficient perquè 
aquesta Sindicatura en faça la comprovació adequada. 

Processos de gestió de la tresoreria 

En l’informe de fiscalització de l’exercici 2012 (apartat 6.2), dedicat als 
“Controls en el procés de gestió de la tresoreria”, es van detallar les 
principals deficiències (sis) de control intern detectades en el procés de 
gestió de la tresoreria i en les aplicacions informàtiques, així com de les 
recomanacions oportunes.  
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En aquesta fiscalització s’ha realitzat un seguiment dels aspectes 
anteriors, i com a resultat del treball realitzat indiquem les qüestions 
següents: 

Recomanacions Informe 2012 Seguiment en 2013 

El pla d’auditories ha d’establir auditories anuals que 
garantisquen la comptabilitat adequada de les despeses i 
obligacions reconegudes en tota l’activitat i que aquestes es 
porten a terme. 

En 2013 el pla d’auditories solament inclou la revisió 
d’alguns aspectes parcials de l’Agència. 

 

L’AVFGA ha indicat que en el pla de 2014 es considerarà 
que el servei d’auditoria interna realitze una auditoria 
completa. 

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

En 2013 la situació no ha canviat. 

 

L’Agència ha informat que durant 2014 s’han implantat 
dues mesures de revisió posterior: un control jurídic 
previ d’expedients de despeses, que ha de realitzar 
setmanalment l’assessora jurídica de l’Agència 
mitjançant tècniques de mostreig; un altre control 
posterior de pagaments que ha de realitzar 
mensualment el servei de gestió dels programes 
europeus. Ambdós controls es plasmen en informes 
periòdics. 

Establir i formalitzar un procediment que limite l’accés a la 
informació rellevant de l’AVFGA de manera que solament 
puguen accedir a aquestes dades les persones que ho 
necessiten per a les seues funcions i que impedisca 
modificacions no autoritzades. D’acord amb la informació 
facilitada posteriorment, l’AVFGA ha millorat els controls 
d’accés a aquesta informació. 

Recomanació implantada. 

Establir mecanismes de verificació dels pagaments que 
s’han de remetre a les entitats financeres i/o verificacions 
periòdiques sobre els pagaments individualitzats realitzats. 

En 2014 s’ha implantat el mecanisme de revisió de 
pagaments que s’ha comentat anteriorment. 

Formalitzar i aprovar el procediment que garantisca que, 
abans de la sol·licitud dels fons europeus, es disposa dels 
fons autonòmics i estatals. Per tal d’evitar retards en les 
aportacions financeres s’haurien de formalitzar els acords 
corresponents entre les administracions implicades. 

Els responsables de l’Agència han informat que, amb la 
implantació definitiva dels nous mòduls comptables, 
prevista per a finals de 2014, es modificaran els manuals 
de procediments i es precisaran els mecanismes 
aplicables a l’operativa relativa a la disponibilitat dels 
fons autonòmics i estatals. 

Establir un conveni amb la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública que permeta actualitzar 
periòdicament la informació de deutors i preveja el règim 
de traspàs dels fons recaptats en executiva. 

L’AVFGA s’ha posat en contacte amb la Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública per a iniciar 
negociacions del conveni i poder implantar aquesta 
recomanació. 

Quadre 4 

El seguiment de les recomanacions pendents, així com de les que s’estan 
implantant durant 2014, es portarà a terme, si és el cas, en la fiscalització 
de l’exercici 2014. 
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5.5 Subvencions 

5.5.1 Informació pressupostària 

El capítol 4 “Transferències corrents” té la composició següent per línies 
de subvenció: 

Línies Obligacions 
reconegudes Pagaments Pendent 

pagament

Règim de pagament únic  120.727.806 120.717.150 10.656

Ajudes agroambientals 23.241.215 6.164.032 17.077.183

Fruites corfa  3.760.009 - 3.760.009

Jubilació anticipada 2.496.267 2.496.267 -

Promoció en mercats de tercers països 2.089.586 2.089.586 -

D’altres línies 4.654.948 2.734.216 1.920.732

Total capítol 4 156.969.831 134.201.251 22.768.580

Quadre 5 

Les principals línies de transferències corrents són les denominades 
“Règim de pagament únic” i “Ajudes agroambientals”, les obligacions 
reconegudes de les quals representen el 76,9% i el 14,8%, respectivament, 
del total del capítol 4. 

Quant a les "Transferències de capital", capítol 7 de despeses, tenen el 
desglossament següent per línies de subvenció: 

Línies Obligacions 
reconegudes 

Pagaments Pendent 
pagament 

Programes operatius R.1234/07, art. 103c 29.966.844 29.547.131 419.713 

Instal·lació de joves agricultors 8.061.023 796.973 7.264.050 

Augment valor afegit productes agrícoles i 
forestals 

7.794.456 341.046 7.453.410 

Reestructuració i reconversió vinyes - 
R.1234/07, art.103q 

5.456.983 5.456.983 - 

Aplicació estratègies desenvolupament rural 3.912.559 144.854 3.767.705 

Modernització d’explotacions agrícoles 3.900.340 2.617.547 1.282.793 

D’altres línies 677.160 666.406 10.754 

Total capítol 7 59.769.365 39.570.940 20.198.425 

Quadre 6 



Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Exercici de 2013 

40 

La línia més important és la referent a “Programes operatius-
acomptes/pagaments parcials-R.1234/07, art. 103.c”, les obligacions 
reconegudes de la qual representen el 50,1% del total del capítol. 

5.5.2 Revisió de línies de subvenció 

Hem seleccionat una mostra de línies de subvenció a fi de revisar els 
aspectes més importants relacionats amb el compliment dels principis 
de publicitat, concurrència i objectivitat en la seua concessió, la 
justificació pels beneficiaris de l’activitat subvencionada i la comprovació 
que n’ha fet l’AVFGA, i l’execució pressupostària en 2013. 

Les línies seleccionades han sigut tres del capítol 4,“Règim de pagament 
únic”, “Ajudes agroambientals” i “Pla de consum de fruita en les escoles”, 
i una del capítol 7, “Modernització d’explotacions agrícoles”. Els criteris 
de selecció s’han basat en les de major import i n’hem elegit dues de 
cada fons que les financen, FEAGA i FEADER. 

Tots els expedients revisats han sigut gestionats pels serveis 
corresponents de la Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua, en virtut dels acords de delegació que té subscrits 
l’AVFGA amb les direccions generals de la dita Conselleria. 

La revisió que hem realitzat sobre les quatre línies seleccionades ha 
posat de manifest determinades incidències; tot seguit comentem les 
més importants. 

a) Amb caràcter general 

 Recomanem que totes les convocatòries d’ajudes que tramite 
l’AVFGA siguen objecte de: 

- Informe previ elaborat pels serveis jurídics, de la Generalitat o 
propis de l’Agència. 

- Fiscalització prèvia limitada, per la Intervenció delegada de la 
Conselleria o pel servei econòmic-financer propi. 

b) Línia: Règim de pagament únic 

 En la revisió efectuada d’una mostra de cinc expedients hem 
observat els aspectes importants següents: 

- En cap dels expedients revisats constava la resolució de 
pagament de la sol·licitud única, quan el termini d’aquestes 
resolucions acabava en octubre o novembre de 2013. 

- En un expedient no consta documentació acreditativa de la 
personalitat del sol·licitant. 
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- En cap expedient constava la declaració responsable de no 
estar incurs en cap de les prohibicions de l’article 13 de la Llei 
General de Subvencions (LGS), requerida per la mateixa 
resolució de la convocatòria. 

- No consta en els expedients la comprovació que el beneficiari 
es trobe al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la 
Seguretat Social, requerida per la mateixa convocatòria. 

c) Línia: Ajudes agroambientals 

 En la revisió que hem efectuat d’una mostra de tres expedients 
s’han observat aquests aspectes importants: 

- En cap expedient constava la declaració responsable  de no 
estar incurs en cap de les prohibicions de l’article 13 de la Llei 
General de Subvencions, exigida per la mateixa resolució de la 
convocatòria. 

- Dos dels expedients revisats han sigut resolts fora del termini 
establit. 

d) Línia: Pla de consum de fruita en les escoles 

 En la revisió efectuada de la tramitació de les ajudes s’han observat 
les incidències següents, la major part de les quals es posen també 
de manifest en els informes del servei d’auditoria interna de 
l’AVFGA: 

- No s’han aprovat les normes previstes en l’article 9.2 de l’LGS 
que establisquen les bases reguladores de concessió de la 
subvenció, amb el contingut mínim previst en l’article 17.3. 

- Si bé la normativa comunitària no ho exigeix, la iniciació del 
procediment de concessió de les ajudes no s’ha realitzat 
mitjançant convocatòria aprovada pel l’òrgan competent, punt 
requerit pel l’Article 23 de l’LGS. 

- La resolució per la qual s’obri el termini de presentació de 
sol·licituds no preveu determinats aspectes necessaris, com 
ara: la documentació que acredite la personalitat del 
sol·licitant o representant, així com la capacitat de portar a 
terme les actuacions, i el lloc i òrgan de presentació de la 
sol·licitud. D’altra banda, un dels requisits exigits és haver 
realitzat campanyes de distribució de fruites a xiquets en 
centres escolars durant els últims cinc anys, fet que, segons 
posa de manifest el servei d’auditoria interna de l’AVFGA, 
limita notablement la concurrència competitiva, per ser de 
difícil compliment. 
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- No es preveuen criteris per a baremar les sol·licituds d’ajudes, 
ni com procedir quan hi haja diverses sol·licituds que 
complisquen els requisits. Pel que fa a això, cal assenyalar que 
no consten els resultats de les revisions que s’hagen efectuat 
sobre les sol·licituds rebudes ni de la seua valoració. 

- Els pagaments de les ajudes s’han fet amb un retard de dos 
anys respecte als terminis establits en la normativa europea 
aplicable. 

- Les sol·licituds de pagament presentades pels perceptors no 
estan acompanyades de tota la documentació que requereix la 
convocatòria, entre la qual, la relació d’escoles amb nombre 
d’alumnes i productes i quantitats subministrades. En fase 
d’al·legacions, l’AVFGA ha comunicat que tota la 
documentació figura en l’expedient, cosa que serà objecte de 
comprovació, si és el cas, en la pròxima fiscalització de 
l’Entitat. 

- No s’ha publicat en el DOCV la subvenció concedida. 

- Encara que l’import de la subvenció és superior a 250.000 
euros, no consta que se n’han donat compte al Consell, fet que 
incompleix el que preveu l’article 47.3 del TRLHPG. 

e) Línia: Modernització d’explotacions agrícoles 

En l’expedient seleccionat per a la revisió hem observat les 
circumstàncies següents: 

- No consta el nomenament de la comissió avaluadora prevista 
en les bases reguladores. 

- La resolució de concessió s’ha efectuat fora del termini establit 
en l’ordre reguladora. 

- No s’han publicat en el DOCV les subvencions concedides, 
tràmit previst en l’ordre de bases. 

6. RECOMANACIONS 

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

Cal destacar que l’AVFGA va informar a aquesta Sindicatura de Comptes, 
per mitjà d’escrit del 7 de febrer de 2014, sobre les mesures adoptades a 
fi d’atendre les recomanacions indicades en l’informe de l’exercici 
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anterior, que han sigut objecte de comprovació en el curs d’aquesta 
fiscalització. 

En aquest sentit, en l’apartat 5.4 s’ha realitzat un seguiment de les 
recomanacions sobre les deficiències de control intern detectades en la 
fiscalització de l’exercici 2012 relatives al procés de gestió de la tresoreria 
i en les aplicacions informàtiques. 

Pel que fa al seguiment d’altres recomanacions formulades en informes 
anteriors, així com les que es deriven d’aquesta fiscalització, cal 
assenyalar les qüestions següents: 

a) L’AVFGA ha atès la recomanació següent posposada per la 
Sindicatura en anys anteriors: 

a.1) Adoptar les mesures necessàries per a millorar les seues 
aplicacions comptables i evitar els errors en la confecció dels 
estats pressupostaris de la memòria. 

b) Continuen vigents les següents recomanacions d’anys anteriors: 

b.1)  En l’elaboració del seu pressupost de despeses, l’Entitat ha de  
desagregar, tant quant al pressupost inicial com al definitiu,  
els seus recursos i els seus crèdits als nivells que la normativa 
pressupostària estableix.  

b.2)  Agilitar els treballs necessaris per a fer la imputació 
pressupostària adequada, al tancament de l’exercici, dels 
ingressos pendents d’aplicació que figuren en l’epígraf 
d’”Altres creditors” del balanç i apartat 5.8.C de la memòria  

b.3)  L’AVFGA ha de continuar aclarint els criteris d’imputació  
comptable, tant en comptabilitat pressupostària com en 
patrimonial, a fi de mostrar de manera clara i verificable en els 
seus comptes anuals l’activitat econòmica i financera 
realitzada en l’exercici i la seua situació patrimonial. A tal 
efecte, seria desitjable que la comptabilitat mostrés de manera 
separada els distints nivells de gestió dels recursos públics, ja 
siga per compte propi, per compte de la Unió Europea o de 
manera delegada en l’Administració de la Generalitat. 

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

c.1) Totes les convocatòries d’ajudes haurien de ser prèviament 
objecte d’informe jurídic i de fiscalització limitada (apartat 
5.5.2.a). 
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c.2) Deixar constància documental en els expedients de les 
comprovacions realitzades sobre els requisits exigits als 
sol·licitants d’ajudes (apartat 5.5.2.b). 

c.3) Adoptar les mesures necessàries per a realitzar els pagaments 
de les ajudes dins dels terminis aplicables (apartat 5.5.2.d). 


