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1. LES ENTITATS AUTÒNOMES DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

Les entitats autònomes són entitats de dret públic a les quals 
s’encomana, en règim de descentralització administrativa, l’organització 
i administració d’algun servei públic i els fons adscrits a aquest servei, el 
compliment d’activitats econòmiques al servei de fins diversos, o 
l’administració de determinats béns de la Generalitat. S’han creat per llei 
i tenen personalitat jurídica pròpia i autonomia econòmica i 
administrativa per a la realització dels seus objectius. 

El Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana 
(TRLHPGV) preveu que les entitats autònomes puguen ser de caràcter 
administratiu o de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg. Les 
administratives se sotmeten íntegrament al dret administratiu, mentre 
que les que no tenen aquest caràcter es troben sotmeses, en algunes 
àrees d’actuació, al dret privat, en especial al mercantil. 

El règim jurídic de les entitats autònomes de la Generalitat es troba 
determinat fonamentalment per la normativa que relacionem a 
continuació: 

De caràcter general i pressupostària 

- Llei de la Generalitat 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
per l’exercici de 2013 (LPG2013). 

- Llei de la Generalitat 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures 
Fiscals, Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la 
Generalitat. 

- Llei 11/2013, de 26 de juliol, de Mesures de suport a l’Emprenedor i 
d’Estímul del Creixement i de la Creació d’Ocupació. Reprodueix el 
Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de Mesures de Suport a 
l’Emprenedor i d’Estímul del Creixement i de la Creació d’Ocupació 
(2ª fase del mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors). 

- Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la 
morositat de les administracions públiques i de suport a entitats 
locals amb problemes financers (3ª fase del mecanisme 
extraordinari de pagament a proveïdors). 

- Reial Decret Llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de 
les administracions públiques i en l’àmbit financer (Fons de 
Liquiditat Autonòmic). 

- Decret 134/2012, de 7 de setembre, del Consell, que crea i regula el 
Registre de Factures de la Generalitat. 



Introducció 

9 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, que aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de 
la Generalitat (TRLHPG). 

- Llei 14/2003, de la Generalitat Valenciana, de 10 d’abril, de 
Patrimoni de la Generalitat Valenciana. 

- Decret 20/1993, del Govern Valencià, que Regula el Registre de 
Convenis i estableix el règim econòmic pressupostari dels convenis 
que subscriga la Generalitat Valenciana. 

Contractació 

- Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Articles 253 a 260, del Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny. Aquests preceptes regulen el finançament 
privat, d’altres fonts de finançament i l’ordre jurisdiccional 
competent, en relació amb el contracte de concessió d’obres 
públiques. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
Fins que s’aprove el desenvolupament reglamentari de la nova llei, 
seguirà en vigor, sempre que no s’opose als preceptes legals. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, que crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat 
Valenciana, i regula els registres oficials de contractes i de 
contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana. 

- Ordre 11/2013, de 17 de juny i Ordre de 22 de maig de 2001, de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, que dicten normes de 
funcionament i comunicació de dades al Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat (ROCG) 

- Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, que disposa la publicació de 
la instrucció relativa al subministrament d’informació sobre la 
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contractació de les entitats del sector públic valencià, tant 
d’autonòmic com de local. 

Comptabilitat 

- Ordre de 13 de desembre de 2002, de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Ocupació, que aprova la Instrucció de Comptabilitat per la 
Generalitat Valenciana. 

- Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, que aprova el Pla General de Comptabilitat Pública. 

Endeutament i estabilitat pressupostària 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), modificada per les lleis 
orgàniques 4/2012, 6/2013 i 9/2013. 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el reglament 
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en vigor en tot allò que no s’opose a la 
Llei Orgànica 2/2012. 

Subvencions  

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament 
General de Subvencions. 

Personal 

- Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública 
Valenciana. 

1.2 Règim econòmic, financer i comptable 

El règim econòmic i financer de les entitats autònomes de la Generalitat 
s’ha d’ajustar al que preveu el TRLHPG en matèria pressupostària, 
comptable i de control. 

Règim pressupostari 

Les entitats autònomes de caràcter administratiu estan sotmeses al 
règim pressupostari que amb caràcter general és aplicable a 
l’Administració de la Generalitat, previst en els articles 28 a 48 del 
TRLHPG, mentre que les entitats de caràcter mercantil, industrial, 
financer o anàleg se sotmeten al règim dels articles 49 a 54 d’aquest text 
legal. 
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Règim comptable 

Les entitats autònomes estan sotmeses al règim de comptabilitat 
pública, cosa que comporta, entre d’altres obligacions, la de retre 
comptes de les respectives operacions, qualsevol que siga la seua 
naturalesa, a la Sindicatura de Comptes a través de la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG). 

En matèria comptable s’hi aplica el Pla General de Comptabilitat Pública 
de la Generalitat (PGCPG) aprovat mitjançant Ordre de 16 de juliol de 
2001 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, així com la 
Instrucció de comptabilitat aprovada per l’Ordre de 13 de desembre de 
2002 d’aquesta Conselleria. 

A més de les normes esmentades, s’hi apliquen també en matèria 
comptable les següents: 

- Ordre 18/2013, de 28 de novembre, del conseller d’Hisenda i 
Administració Pública, que regula les operacions de tancament de 
l’exercici de 2013 pel que fa a la comptabilitat de la Generalitat. 

- Ordre 5/2012, de 14 de setembre, de la Conselleria d’Hisenda i 
Administració Pública, que dicta normes per a l’elaboració del 
pressupost de la Generalitat per a l’exercici de 2013. 

- Ordre de 22 de març de 2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació, que regula el procediment de gestió del pressupost de la 
Generalitat Valenciana. 

- Disposicions sobre fons de caixa fixa (detallades en la pàgina 
d’Internet institucional). 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegrament de transferències corrents i de 
capital. 

Règim d’intervenció i de control intern 

El TRLHPG disposa que la IGG exercirà el control intern de la gestió 
econòmica i financera de la Generalitat mitjançant l’exercici de la 
fiscalització o intervenció prèvia, el control financer permanent i 
l’auditoria pública. 

La fiscalització o intervenció prèvia afecta els actes realitzats per les 
entitats autònomes de caràcter administratiu, per bé que aquesta 
modalitat podrà substituir-se pel control financer permanent si així ho 
acorda el Consell a proposta de la IGG. 
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Les actuacions de control financer permanent i d’auditoria pública es 
determinen en els plans anuals que elabora l’IGG, i els seus resultats es 
documenten en informes per a la realització dels quals la IGG pot 
procurar la col·laboració d’empreses privades. Els informes d’auditoria 
pública tenen com a destinataris els de l’apartat 2 de l’article 62.bis, 
sense perjudici que els d’auditoria de comptes anuals es remeten a la 
Sindicatura. 

2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Les entitats autònomes que preveu l’LPG2013 són les següents: 

Entitats administratives: 

- Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVOF), 

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). 

Entitats de caràcter mercantil, industrial, financer i anàleg: 

- Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA) 

- Institut Cartogràfic Valencià (ICV) 

- Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) 

- Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) 

No figura en la llista anterior, encara que també és una entitat autònoma 
administrativa, l’Agència Valenciana de Salut (AVS), que continua 
integrada pressupostàriament i comptablement en el Compte de 
l’Administració, segons que preveu l’LPG2013, de manera que la seua 
fiscalització s’integra en aquest Compte. 

D’acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix la Llei de creació 
de la Sindicatura, aquesta Institució estableix anualment els ens que 
seran fiscalitzats i els tipus d’auditoria que cal realitzar, que pel que fa a 
l’exercici 2013 es mostra en el Programa Anual d’Actuació de 2014 
(PAA2014), aprovat pel Consell de la Sindicatura l’11 de desembre de 
2013. Aquest PAA2014 estableix les següents precisions quant a la 
fiscalització de l’exercici de 2013 de les entitats autònomes: 

a) Fiscalitzacions de regularitat: 

- AVFGA, Abast: tresoreria i subvencions (vegeu l’Informe en la 
secció II d’aquest volum). 

- SERVOF. Abast: subvencions (vegeu l’Informe en la secció III 
d’aquest volum). 
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b) Control formal de la rendició de comptes: 

Els objectius i l’abast d’aquesta modalitat de control es determinen 
en la secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, publicat 
en la seu electrònica d’aquesta Institució. Els resultats d’aquest 
control sobre les entitats autònomes, per a les quals no es realitza 
una fiscalització de regularitat, s’inclouen en els següent apartat 4. 

c) Remissió d’informació contractual 

Control de la informació rebuda en aplicació de la instrucció 
aprovada mitjançant l'Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell 
de Sindicatura de Comptes. 

3. COMPTES RETUTS PER LES ENTITATS AUTÒNOMES 

3.1 Composició dels comptes anuals 

Els comptes retuts per les entitats autònomes són documents que 
formen part del Compte General de la Generalitat, que va ser presentat 
en aquesta Sindicatura el 30 de juny de 2014, a través de la Intervenció 
General de la Generalitat, i comprenen els comptes de les sis entitats 
detallades en l’apartat anterior. 

Els comptes anuals estan integrats pels següents documents: el balanç, 
el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat de liquidació del 
pressupost i la memòria. 

Tots els comptes retuts per les entitats autònomes s’adjunten 
íntegrament, en format digital, en l’annex I d’aquest Informe, juntament 
amb els informes que l’IGG ha realitzat, amb la col·laboració d’empreses 
privades, sobre les entitats no administratives (llevat dels informes que 
es refereixen a l’AVFGA, que no s’han inclòs en la rendició de comptes). 
També estan disponibles en la pàgina d’Internet institucional de l’IGG. 

3.2  Balanços a 31 de desembre de 2013 

El quadre següent mostra els balanços individuals a 31 de desembre de 
2013 segons els comptes anuals retuts per les entitats autònomes. Una 
agregació d’aquests figura en l’última columna. 
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BALANÇOS INDIVIDUALS I AGREGAT DE LES ENTITATS AUTÒNOMES. EXERCICI DE 2013 

 

 SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

A) Immobilitzat 104.036.026 720.406 10.739.808 2.169.546 24.725.588 22.281.893 164.673.267

I. Inversiones destinades a l’ús general 21.225 - 10.714.941 - - - 10.736.166

II. Immobilitzacions immaterials 2.488.250 - 16.958 56.241 701.361 92.897 3.355.707

III. Immobilitzacions materials 101.526.551 720.406 7.909 2.113.304 24.024.227 22.188.996 150.581.393

C) Actiu circulant 289.440.905 1.269.554 102.618.025 456.157 6.928.005 6.276.762 406.989.408

I. Existències - - - 3.921 110.010 23.910 137.841

II. Deutors 283.104.157 704 98.305.269 363.726 5.165.499 5.052.243 391.991.598

III. Inversions financeres temporals - - - - 601 - 601

IV. Tresoreria 6.336.748 1.268.850 4.312.756 88.510 1.651.895 1.200.609 14.859.368

Total actiu 393.476.931 1.989.960 113.357.834 2.625.702 31.653.593 28.558.655 571.662.675

A) Fons propis 202.940.915 661.630 27.987.426 2.173.466 25.312.745 9.496.730 268.572.913

I. Patrimoni - - (4.522.579) 1.721.364 31.546.274 11.195.706 39.940.765

II. Reserves - - - 1.202.309 - - 1.202.309

III. Resultats d’exercicis anteriors 193.283.485 1.137.011 10.878.127 - (4.841.408) 4.758.798 205.216.013

IV. Resultat de l’exercici 9.657.430 (475.381) 21.631.878 (750.206) (1.392.121) (6.457.774) 22.213.826

C) Creditors a llarg termini - - - - - 88.408 88.408

D) Creditors a curt termini 190.536.016 1.328.330 85.370.408 452.236 6.340.848 18.973.517 303.001.355

I. Creditors pressupostaris 68.810.171 27.677 77.285.557 68.110 426.326 5.205.912 151.823.753

II. Creditors no pressupostaris 460.175 963.569 2.507.265 96 380 13.639.738 17.571.222

III. Administracions públiques 2.148.499 336.842 22.789 332.397 3.172.595 101.292 6.114.414

IV. Credit. admin. rec. altres admin. públ. - - 4.590.058 - - - 4.590.058

V. D’altres creditors 119.117.171 242 964.738 51.634 2.741.547 26.576 122.901.907

Total passiu 393.476.931 1.989.960 113.357.834 2.625.702 31.653.593 28.558.655 571.662.675

Quadre 1 
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3.3 Comptes del resultat econòmic i patrimonial de l’exercici de 2013 

El quadre següent mostra els comptes del resultat econòmic i 
patrimonial individual de l’exercici de 2013 segons els comptes anuals 
retuts per les entitats autònomes. Una agregació d’aquests figura en 
l’última columna. 
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COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC I PATRIMONIAL DE LES ENTITATS AUTÒNOMES. EXERCICI DE 2013 

 

SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

A) Ingressos 

1. Vendes i prestacions de serveis - - - - - 3.855.344 3.855.344

3. D’altres ingressos de gestió ordinària 4.528.200 101.796 2.880.987 26.940 329.251 1.201.342 9.068.516

a) Ingressos tributaris - - - - - 1.173.204 1.173.204

b) Reintegraments 3.994.065 86.401 333.635 - 70.264 5.076 4.489.441

c) D’altres ingressos de gestió corrent 118.493 12.408 2.471.307 26.940 258.418 23.062 2.910.628

f) D’altres interessos i ingressos assimilats 415.643 2.987 76.045 - 569 - 495.243

4. Transferències i subvencions 84.772.820 6.630.068 244.126.229 1.218.457 16.019.124 4.883.029 357.649.727

5. Guanys i ingressos extraordinaris 14.421.323 - 1.551.157 - - 7.399 15.979.879

Total ingressos 103.722.344 6.731.864 248.558.373 1.245.397 16.348.375 9.947.115 386.553.467

  

B) Despeses 

2. Aprovisionaments - - - - 2.053.873 994.568 3.048.441

3. D’altres despeses de gestió ordinària 40.779.387 7.193.254 2.034.120 1.873.909 15.452.432 11.159.702 78.492.805

a) Despeses de personal 33.845.256 6.039.751 833.585 942.284 11.017.509 5.079.792 57.758.177

b) Prestacions socials 11.814 - - - - - 11.814

c) Dotacions per a amortització d’immobilitzat - 446.779 370.550 817.280 2.150.101 672.412 4.457.122

d) Variació de provisions de tràfic - - 90.696 - - - 90.696

e) D’altres despeses de gestió corrent 6.625.237 706.725 674.441 113.654 2.280.839 5.371.585 15.772.481

f) Despeses financeres i assimilables  297.080 - 64.848 691 3.983 35.913 402.515

4. Transferències i subvencions 42.562.922 13.991 216.739.196 119.650 201.870 464.936 260.102.565

5. Pèrdues i despeses extraordinàries. 10.722.604 - 8.153.179 2.044 32.321 3.785.682 22.695.831

Total despeses 94.064.913 7.207.245 226.926.495 1.995.603 17.740.496 16.404.889 364.339.641
 

Resultat de l'exercici: 9.657.431 (475.382) 21.631.878 (750.206) (1.392.121) (6.457.774) 22.213.826

Quadre 2 
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3.4 Liquidacions dels pressupostos de l’exercici de 2013 

El següent quadre mostra les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 
de 2013 segons els comptes anuals retuts per les entitats autònomes. 
Una agregació d’aquests figura en l’última columna. 
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  LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS AUTÒNOMES. EXERCICI DE 2013  
 

Drets reconeguts SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

III Taxes i d’altres ingressos 4.506.490 98.809 507.778 27.167 70.264 1.431.477 6.641.984 

IV Transferències corrents 82.257.088 6.552.730 167.729.561 1.320.014 12.296.863 2.129.963 272.286.219 

V Ingressos patrimonials 21.710 2.987 7.624 - 258.986 17.500 308.808 

VII Transferències de capital 2.515.733 77338 77.844.686 175.000 6.922.549 100.500 87.635.806 

Total 89.301.021 6.731.864 246.089.649 1.522.181 19.548.662 3.679.441 366.872.816 
        

Obligacions reconegudes SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

I Despeses de personal 33.857.070 6.039.751 833.585 942.284 7.467.896 5.079.792 54.220.377 

II Despeses de funcionament 6.847.799 663.346 674.441 113.881 1.766.980 2.304.031 12.370.478 

III Despeses financeres 304.861 - 64.848 691,04 3.983 33.284 407.668 

IV Transferències corrents 42.537.191 13.991 156.969.831 119.650 201.870 454.936 200.297.469 

VI Inversions reals 1.959.829 14.776 4.246.294 67.074 6.907.645 3.542.261 16.737.879 

VII Transferències de capital 25.731 - 59.769.365 - - 19.652 59.814.747 

Total 85.532.481 6.731.864 222.558.364 1.243.579 16.348.374 11.433.956 343.848.619 

 

1. (+) Operacions no financeres 3.768.540 - 23.531.284 278.601 2.947.657 (7.754.516) 22.771.567 

2. (+) Operacions amb actius financers - - - - - - - 

3. (+) Operacions comercials - - - - 252.630 (468.666) (216.036) 

RESULTAT PRESSUPUESTARI EXERCICI 3.768.540 - 23.531.284 278.601 3.200.287 (8.223.182) 22.555.530 

4. (+) Crèdits gastats finançats amb RTGG - - - - - - - 

5. (-) Desviacions de finançament positives de l’exercici 21.568.127 - 35.266.604 - 280.594 - 57.115.325 

6. (+) Desviacions de finançament negatives de l’exercici 17.821.297 - 35.930.084 - - 3.262.941 57.014.322 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 21.710 - 24.194.765 278.601 2.919.693 (4.960.241) 22.454.528 

Quadre 3 
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3.5 Transferències i subvencions de la Generalitat 

El quadre següent mostra els crèdits autoritzats, les obligacions 
reconegudes i els pagaments realitzats per subvencions corrents i de 
capital a cada entitat autònoma, segons les dades obtingudes de la 
liquidació del pressupost de despeses del Compte de l’Administració de 
la Generalitat. 

 
2013 SERVOF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ Total 

Transferències corrents   

Crèdits autoritzats  8.371.540 11.099.835 5.962.190 1.320.014 - 8.467.180 35.220.759

Obligacions reconegudes 8.371.540 11.099.835 5.962.190 1.320.014 - 8.467.180 35.220.759

Pagaments realitzats 1.871.640 6.428.055 - 1.300.430 - 8.451.760 18.051.885

Transferències de capital   

Crèdits autoritzats  52.286.960 190.000 18.337.500 175.000 14.443.737 100.500 85.533.697

Obligacions reconegudes 52.286.960 190.000 18.337.500 175.000 14.443.737 100.500 85.533.697

Pagaments realitzats 2.263.222 - - 78.546 10.182.155 - 12.523.923

Quadre 4 

El 2013, els crèdits autoritzats per a transferències corrents han pujat a 
35.220.759 euros, que s’han reconegut totalment al tancament de 
l’exercici, amb un grau d’execució ha sigut del 100%. Els pagaments han 
sumat 18.051.885 euros, el que representa un grau de compliment del 
51,3%. 

Pel que fa a les transferències de capital, els crèdits autoritzats han pujat 
a 85.533.697 euros, que s’han reconegut totalment al tancament de 
l’exercici, amb un grau d’execució ha sigut del 100%. Els pagaments han 
sumat 12.523.923 euros, el que representa un grau de compliment del 
14,6%. 

L’entitat INVASSAT ha sigut la destinatària principal de les 
transferències corrents, mentre que en l’apartat de transferències de 
capital n’ha sigut el SERVOF. 

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Entitats sotmeses a control formal 

Les entitats autònomes sotmeses al nivell de control formal de la 
rendició de comptes de l’exercici de 2013 són les següents: 

- INVASSAT. Entitat autònoma de caràcter administratiu adscrita a 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Va ser creada per la Llei 
de la Generalitat 2/2004, de 28 de maig, i tenia per finalitat 
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promoure la seguretat i la salut en el treball en el conjunt de la 
societat valenciana. 

- ICV. Entitat autònoma de caràcter mercantil adscrita a la 
Conselleria de Justícia i Benestar Social. Va ser creat per la Llei de la 
Generalitat Valenciana 9/1997, de 9 de desembre, i el seu objecte és 
impulsar, coordinar i, si és el cas, fomentar les tasques de 
desenvolupament cartogràfic i de qualsevol altra tecnologia 
geogràfica en l’àmbit de les competències de la Generalitat. 

- IVIA. Entitat autònoma de caràcter mercantil, industrial, financer o 
anàleg adscrita a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua, Va ser creada per la Llei de la Generalitat 
Valenciana 4/1991, de 13 de març, i el seu objectiu fonamental és 
impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic 
en el sector agroalimentari valencià. 

- IVAJ. Entitat autònoma de caràcter mercantil adscrita a la 
Conselleria de Benestar Social, l’IVAJ té assignada la política de 
joventut en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

4.2 Treball realitzat en el control formal 

D’acord amb la secció 891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura, la 
fiscalització sobre les entitats incloses en el control formal ha consistit a 
comprovar que els seus comptes anuals de l’exercici de 2013: 

a) S’inclouen dins dels Compte General de la Generalitat presentat per 
la IGG a la Sindicatura. 

b) Han sigut formulats i aprovats pels òrgans competents de cada 
entitat, dins dels terminis establits. 

c) Estan formats pels documents prevists pel PGCPG, i s’han datat, 
signat i diligenciat adequadament. 

El treball realitzat ha comprés també l’anàlisi dels informes de la IGG i de 
les excepcions, en cas que n’hi haja hagut. 

Pel que fa al seguiment d’incidències de l’Informe de 2011 (apartat 8 del 
PAA2013), aquestes entitats van ser sotmeses a control formal en el dit 
any, en el qual no es van posar de manifest incidències significatives. 

4.3  Conclusions generals 

Com a resultat del control formal efectuat sobre els comptes anuals 
retuts per les entitats autònomes INVASSAT, ICV, IVIA i IVAJ, no s’han 
posat de manifest incidències significatives, tot i que hi hem 
d’assenyalar les circumstàncies següent: 
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- En els comptes anuals de les entitats ICV i IVAJ no es mencionen les 
dates i òrgans que els han formulat i aprovat, tot i que, a sol·licitud 
d’aquesta Sindicatura, totes dues entitats han remés la 
documentació acreditativa quant a l’aprovació. 

- Els comptes anuals retuts de l’IVIA estaven pendents que les 
aprovara el seu consell Rector. 

- Els informes de la IGG sobre les tres entitats no administratives 
IVIA i IVAJ contenen opinions amb excepcions, el text íntegre de les 
quals es pot consultar en els documents que s’adjunten en l’annex I 
d’aquest Informe. 

5. SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ CONTRACTUAL 

L’Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, disposa la publicació de la instrucció relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats del 
sector públic valencià, tant d’autonòmic com de local. 

La revisió del compliment d’aquesta instrucció per les entitats detallades 
en l’apartat 4.1 anterior ha posat de manifest els aspectes següents: 

Relació anual de contractes 

Segons la disposició transitòria de la instrucció, l’òrgan de contractació 
ha de remetre a la Sindicatura, abans de finalitzar el mes de febrer de 
2014, la informació quant a la relació anual dels contractes formalitzats 
en l’exercici de 2013. 

Les entitats INVASSAT, IVC i IVIA han incomplit aquest precepte ja que 
no han remés les seues respectives relacions anuals de contractes, ni 
comunicació negativa, a aquesta Sindicatura. 

L’IVAJ sí que ha complit amb aquesta obligació i ha remés la seua relació 
de contractes el 28 de febrer de 2014. 

Informació sobre contractes 

Per als contractes que superen els llindars que assenyala l’article 29 del 
TRLCSP, les entitats han de remetre informació a la Sindicatura de 
Comptes dins del tres mesos següents a la seua formalització. 

Desconeixem si aquest fet ha sigut aplicable a les entitats INVASSAT, ICV 
i IVIA, que no han remés les seues relacions de contractes. 

Quant a l’IVAJ, ha remés informació sobre quatre contractes. 
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6. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en els projectes d’informes de fiscalització, s’han 
comentat amb els gestors en la fase d’execució del treball de camp, 
abans de formular l'esborrany de l'Informe. 

Posteriorment, en compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la 
reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com dels respectius acords 
del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes en què tingué 
coneixement dels esborranys dels informes individuals de fiscalització 
corresponents a l’any 2013, els dits esborranys han sigut enviats als 
comptedants perquè, en els terminis concedits, hi formularen 
al·legacions. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1) Les entitats fiscalitzades han formulat, si era el cas, al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de 
l'Informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut dels 
informes individuals. 

4) El text de les al·legacions formulades, així com els informes 
motivats que sobre aquestes s’han emés, els quals han servit 
d’antecedent per a la seua estimació o desestimació per part 
d’aquesta Sindicatura, s’incorporen com l’annex II. 



 

 

 

 

AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA 
AGRÀRIA 
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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). 



 

 

 

 

SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ 
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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 d’acord 
amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de 2014, la fiscalització 
efectuada ha tingut per objecte determinar si els "Ingressos per 
transferències" i les "Despeses per subvencions", registrats en els 
comptes anuals de l’exercici 2013 del Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació (d’ara en avant SERVOF i l’Entitat) es presenten adequadament, 
d’acord amb els principis comptables que hi són d’aplicació, així com 
verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics 
durant l’esmentat exercici pel que fa a  les àrees fiscalitzades. 

També s’hi considera com a objectiu el control formal de la rendició de 
comptes. 

En els diferents apartats d’aquest Informe s’indiquen aquelles situacions 
que hauran de ser objecte d’atenció i millora per part dels òrgans 
responsables del SERVOF. 

2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals del SERVOF estan formats pel balanç a 31 de 
desembre de 2013, pel compte del resultat econòmic i patrimonial, la 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici 
finalitzat en la data mencionada, i s’adjunten íntegrament en l’annex 
d’aquest Informe. Aquests comptes van ser formulats pel director 
general del SERVOF, aprovats pel seu Consell General el 26 de juny de 
2014 i presentats a aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG), d’acord amb la normativa que hi és 
d’aplicació, el 30 de juny de 2014. 

D’acord 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 relacionada amb els "Ingressos per 
transferències" i amb les "Despeses per subvencions" registrats pel 
SERVOF en els comptes anuals de l’exercici 2013. Així mateix hem 
comprovat que aquests comptes s’han formalitzat i presentat 
adequadament. 

Així mateix, hem efectuat un seguiment de les conclusions i 
recomanacions indicades 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 
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de Control Extern de l’Estat Espanyol, i a les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura, aplegades 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, 
considerant els objectius perseguits i l’abast assenyalat més amunt. 

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 si el SERVOF ha 
complit la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics en relació 
amb les àrees fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 
2013. 

No han sigut inclosos en la revisió els expedients de subvencions 
finançades amb fons de la Unió Europea per evitar duplicitats, ja que són 
objecte de comprovació per l’autoritat d’auditoria en execució del que 
preveu el Reglament (CE) 1083/2006, del Consell d’11 de juliol de 2006. 

Aquesta revisió ha consistit a verificar, mitjançant proves selectives, el 
compliment dels aspectes rellevants establits, fonamentalment, en la 
normativa de caràcter general que relacionem en la introducció al volum 
de les empreses públiques i d'altres ens de l'Informe de fiscalització del 
Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2013 i en la normativa 
pròpia de l'Entitat que relacionem tot seguit: 

- Llei 3/2000, de 17 d’abril, que crea el Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació (SERVOF). 

- Decret 41/2001, de 27 de febrer, del Govern Valencià, que aprova el 
Reglament d’Organització i del Règim Jurídic del SERVOF (derogat 
pel Decret 194/2013). 

- Decret 194/2013, de 20 de desembre, del Consell, que aprova el 
Reglament d’Organització i Règim Jurídic del SERVOF, que va entrar 
en vigor l’1 de gener de 2014. 

- L’Ordre 13/2013, de 21 de maig, de la Conselleria d’Economia, 
Indústria, Turisme i Ocupació. 

- L’Ordre 17/2013, de 5 de juny, de la Conselleria d’Economia, 
Indústria, Turisme i Ocupació 

- Resolució de 3 de març de 2008, del director general del SERVOF, 
sobre delegació de competències en matèria de personal, gestió 
financera i pressupostària, contractació administrativa i gestió de 
subvencions. Modificada per Resolució de 22 d’abril de 2008. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 
2.1, s’ha posat de manifest el següent fet que afecta de manera 
significativa l’adequació de les àrees de subvencions i transferències als 
principis comptables aplicables i l’adequada presentació dels comptes 
anuals: 

- Pel que fa a les transferències procedents de l’Estat, hi ha un excés 
de 2.632.492 euros de drets reconeguts al tancament de l’exercici, el 
que representa que el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria estiga sobrevalorat en aquest import. Aquests drets van 
ser anul·lats pel SERVOF en l’exercici 2014. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast indicat en l’apartat 2.2, 
s’han posat de manifest 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: 

- L’Entitat no disposa d’un pla estratègic de subvencions per a 
l’exercici 2013, fet que incompleix el que estableix l’article 8 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

- Tal com es comenta en l’apartat 6.2.2.3 de l’Informe, en la revisió de 
les subvencions seleccionades en figura una de 500.000 euros per a 
la liquidació d’una fundació, que s’ha justificat amb la cancel·lació 
d’una pòlissa de crèdit, sense que es tinga constància de la 
destinació d’aquest crèdit i per tant de la seua utilització en relació 
amb l’objecte de la fundació, per no figurar en l’abast de la present 
fiscalització. 

4. INFORMACIÓ GENERAL 

4.1 Naturalesa i objecte 

El SERVOF és un organisme autònom segons l’article 1.1 de la Llei 3/2000, 
de 17 d’abril, per la qual es crea el SERVOF. Està actualment adscrit a la 
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. L’Entitat té 
personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i autonomia 
econòmica i administrativa per a realitzar els seus fins i gestionar el seu 
patrimoni. 

Com que es tracta d’un organisme autònom els seus actes de contingut 
econòmic estan subjectes a fiscalització prèvia, conformement a l’article 
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57.2 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
(TRLHPG). 

L’objectiu fonamental del SERVOF, d’acord amb el que preveu la seua llei 
de creació, consisteix a impulsar i executar la política de la Generalitat 
en matèria d’intermediació en el mercat de treball i d’orientació laboral, 
així com les polítiques actives d’ocupació i de formació professional que 
exercirà interrelacionadament, a fi de garantir la gestió territorialitzada i 
propera als ciutadans. 

Cal destacar que les competències en matèria de formació per a 
l’ocupació van ser assumides en l’exercici 2011 per la Secretaria 
Autonòmica de Formació i Ocupació, d’acord amb el que indica el Decret 
75/2011, de 24 de juny, del Consell. 

La informació sobre l’organització administrativa i comptable del 
SERVOF figura en l’apartat 4. A de la memòria dels comptes anuals de 
2013. 

Cal assenyalar que pel Decret 194/2013, de 20 de desembre del Consell, 
s’aprova el Reglament d’Organització i Règim Jurídic del SERVOF, 
l’entrada en vigor del qual es fixa per a l’1 de gener de 2014. Segons el 
nou reglament, l’estructura organitzativa es compon per la Direcció 
General de Planificació i Serveis i la Direcció General d’Ocupació i 
Formació, amb independència de la figura del director general de 
l’organisme, càrrec que exerceix actualment la persona que ocupa la 
Secretaria Autonòmica d’Economia i Ocupació. 

Cal mencionar també el Pla Estratègic 2020 que ultima la Conselleria amb 
els agents socials, arran del qual les agències de col·locació i entitats 
col·laboradores de l’Administració tant de públiques com de privades 
(entre les quals figuren més d’un centenar d’organitzacions com ara 
universitats, cambres de comerç, patronals o sindicats) cobraran 
protagonisme en les tasques d’intermediació, formació i inserció 
professional. Aquest aspecte el preveu el conveni de col·laboració 
subscrit entre el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPO, l’antic INEM) i el 
Consell, el 6 d’agost de 2013 i publicat en el BOE el 25 de novembre de 
2013. 

4.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Les principals activitats que ha desenvolupat l’Entitat en 2013 s’apleguen 
en la memòria d’activitats del SERVOF en aquest exercici. 
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5. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES ÀREES 
REVISADES 

5.1 Aspectes generals 

La memòria dels comptes anuals de l’exercici 2013 formulada pel 
SERVOF conté la informació mínima prevista en el PGCP, si bé, com ja 
hem indicat en els nostres informes d’exercicis anteriors, el seu 
contingut s’hauria d’ampliar en els apartats següents: 

- Transferències i subvencions concedides: ha de completar-se la 
informació perquè el PGCP exigeix indicar la finalitat, les condicions 
o requisits de les subvencions concedides en l’exercici i grau de 
verificació d’aquestes, així com els reintegraments de subvencions 
per incompliment de condicions o requisits, amb especificació de 
les causes. 

- Execució dels projectes d’inversió: falta indicar una breu explicació 
del projecte, les entitats gestores i el tipus de finançament, i indicar 
si compta amb recursos afectats i el percentatge d'aquests respecte 
al projecte total. 

- Despeses amb finançament afectat: falta aportar informació sobre 
el coeficient de finançament al final de l’exercici així com les 
desviacions de finançament calculades, tant les acumulades com 
les imputables a l’exercici. 

- Incloure els apartats relatius a compromisos d’ingressos i 
d’immobilitzat. I pel que fa als ingressos, la informació sobre la 
recaptació neta, total i devolucions. 

La memòria dels comptes anuals no conté una nota informativa sobre els 
ajornaments de pagament efectuats a proveïdors perquè no l’exigeix el 
PGCP. Això no obstant, seria recomanable mencionar el saldo pendent de 
pagament als proveïdors que acumulen un ajornament superior al 
termini legal de pagament, així com, en el seu cas, les despeses per 
interessos meritats per mora. 

Cal afegir que no s’ha obtingut constància que l’Entitat haja establit el 
seu propi sistema d’informació trimestral pública sobre el compliment 
dels terminis previstos per al pagament de les operacions comercials, tal 
com indica l’article 4.2 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de Mesures de Lluita conta la Morositat 
en les Operacions Comercials. 
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5.2 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

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

 

 

Quadre 1  

ACTIU 31/12/2013 31/12/2012 Variació 
% sobre 

total actiu 

Immobilitzat 104.036.026 102.115.576 1,9% 26,4%

Inversions destin. a l’ús general 21.225 21.225 0,0% 0,0%

Immobilitzacions immaterials 2.488.250 2.488.250 0,0% 0,6%

Immobilitzacions materials 101.526.551 99.606.100 1,9% 25,8%

Terrenys i construccions 59.949.918 58.176.492 3,0% 15,2%

Instal. tècniques i maquinària 4.751.711 4.749.805 0,0% 1,2%

Utillatge i mobiliari 9.039.272 8.894.813 1,6% 2,3%

D’altre immobilitzat 27.785.649 27.784.990 0,0% 7,1%

Actiu circulant 289.440.906 425.143.577 (31,9%) 73,6%

Deutors 283.104.157 375.272.807 (24,6%) 71,9%

Tresoreria 6.336.748 49.870.771 (87,3%) 1,6%

Total actiu 393.476.932 527.259.154 (25,4%) 100,0%

PASSIU 31/12/2013 31/12/2012 Variació % sobre 
total passiu

Fons propis 202.940.916 193.283.485 5,0% 51,6%

Resultats d’exercicis anteriors 193.283.485 164.365.058 17,6% 49,1%

Resultats de l’exercici  9.657.431 28.918.427 (66,6%) 2,5%

Creditors a curt termini 190.536.016 333.975.669 (42,9%) 48,4%

Creditors  190.536.016 333.975.669 (42,9%) 48,4%

Creditors pressupostaris 68.810.171 200.830.899 (65,7%) 17,5%

Creditors no pressupostaris 460.175 701.762 (34,4%) 0,1%

Administracions públiques 2.148.500 1.737.132 23,7% 0,5%

D’altres creditors 119.117.171 130.705.876 (8,9%) 30,3%

Total passiu 393.476.932 527.259.154 (25,4%) 100,0%
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El compte del resultat econòmic i patrimonial del SERVOF de 2013, 
juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior, es mostra 
tot seguit en euros:  

DEURE 2013 2012 Variació % sobre 
total desp. 

Despeses 94.064.913 108.179.086 (13,0%) 100,0%

Despeses de funcionament dels serveis 40.779.387 42.541.049 (4,1%) 43,4%

Despeses de personal 33.857.070 35.722.599 (5,2%) 36,0%

D’altres despeses de gestió corrent 6.625.237 6.794.399 (2,5%) 7,0%

Despeses financeres i assimilades 297.080 24.051 1.135,2% 0,3%

Transferències i subvencions 42.562.922 43.225.472 (1,5%) 45,2%

Subvencions corrents 42.537.191 43.196.416 (1,5%) 45,2%

Subvencions de capital 25.731 29.056 (11,4%) 0,0%

Pèrdues i despeses extraordinàries 10.722.604 22.412.565 (52,2%) 11,4%

Despeses extraordinàries 7.781 40.044 (80,6%) 0,0%

Despeses i pèrdues d’altres exercicis 10.714.823 22.372.521 (52,1%) 11,4%

Estalvi  9.657.431 28.918.427 (66,6%)   

      

HAVER 2013 2012 Variació 
% sobre 

total 
ingressos 

Ingressos 103.722.344 137.097.513 (24,3%) 100,0%

D’altres ingressos de gestió ordinària 4.528.200 11.058.907 (59,1%) 4,4%

Reintegraments 3.994.065 10.038.763 (60,2%) 3,9%

D’altres ingressos de gestió 118.493 1.982 5.878,5% 0,1%

D’altres interessos i ingressos assimilats 415.643 1.018.162 (59,2%) 0,4%

Transferències i subvencions 84.772.820 109.563.954 (22,6%) 81,7%

Subvencions corrents 82.257.088 106.941.787 (23,1%) 79,3%

Subvencions de capital 2.515.733 2.622.167 (4,1%) 2,4%

Guanys i ingressos extraordinaris 14.421.323 16.474.652 (12,5%) 13,9%

Ingressos i beneficis d’altres exercicis 14.421.323 16.474.652 (12,5%) 13,9%

Quadre 2 
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5.3 Estat de liquidació del pressupost 

La liquidació del pressupost del SERVOF de 2013 es mostra tot seguit en 
euros: 

Ingressos Previsions 
inicials 

Modific. Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
Drets 

pendents de 
cobrament 

Taxes i altres ingressos 0 157.526 157.526 4.506.490 1.321.319 3.185.171

Transf. corrents 102.499.800 (7.025.697) 95.474.103 82.257.088 4.229.882 78.027.206

Ingressos patrimonials 0 0 0 21.710 21.710 0

Transf. de capital 2.947.300 0 2.947.300 2.515.733 0 2.515.733

Actius financers 0 19.594.988 19.594.988 0 0 0

Total 105.447.100 12.726.817 118.173.917 89.301.020 5.572.912 83.728.109

              

Despeses 
Crèdits 
inicials Modific. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Obligacions 
pendents de 
pagament 

Despeses de personal 35.452.000 157.526 35.609.526 33.857.069 33.857.069 0

Despeses funcionam. 8.675.000 26.463 8.701.463 6.847.799 3.957.130 2.890.669

Despeses financeres 160.000 160.000 320.000 304.861 304.861 0

Transf. corrents 58.212.800 12.376.073 70.588.873 42.537.191 23.134.870 19.402.321

Inversions reals 2.697.300 0 2.697.300 1.959.829 775.295 1.184.534

Transf. de capital 250.000 6.755 256.755 25.731 6.755 18.976

Total 105.447.100 12.726.817 118.173.917 85.532.480 62.035.980 23.496.500

Quadre 3 

El resultat pressupostari de l’exercici 2013 i la comparació amb el de 
l’exercici anterior es mostren tot seguit en euros: 
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Resultat pressupostari 

2013 2012 
Drets 

reconoc. 
nets 

Obligac. 
reconoc. 

netes 
Imports 

Drets 
reconoc. 

nets 

Obligac. 
reconoc. 

netes 
Imports 

1. (+) Operacions financeres  89.301.020 85.532.480 3.768.540 120.622.861 88.608.771 32.014.090 

2. (+) Operac. amb actius financers - - - - - - 

I. Resultat pressup. de l’exercici (1+2) 89.301.020 85.532.480 3.768.540 120.622.861 88.608.771 32.014.090 

II. Variació neta de passius financers - - - - - - 

III. Saldo pressupostari de l’exercici (I+II)   3.768.540   32.014.090 

3.(+) Crèdits gastats finançats amb 
romanent de tresoreria    -   - 

4.(-) Desviacions de finan. positives 
per despeses amb finan. afectat   21.568.127   46.853.624 

5.(+) Desviacions de finan. negatives 
per despeses de finançament afectat   17.821.297   14.863.953 

IV. Superàvit de finançament de 
l’exercici (III+3-4+5)   21.710     24.419 

Quadre 4 

El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2013 i 2012 es mostra tot 
seguit en euros: 

Conceptes 31/12/2013 31/12/2012 

1. (+)  DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 163.986.986 244.567.027

    (+)  del Pressupost corrent 83.728.109   102.958.115  

    (+)  de Pressupostos tancats 199.376.048   272.314.788  

     (-)  de cobrament dubtós     

     (-)  cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 119.117.171   130.705.876  

2. (-)  OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT  70.605.079  202.194.182

    (+)  del Pressupost corrent  23.496.500 41.908.762  

    (+)  de Pressupostos tancats 44.734.560 158.299.506  

    (+)  d’operacions no pressupostàries 2.374.019 1.985.914  

3. (+)   FONS LÍQUIDS  6.336.748  49.870.771

I.     ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 15.654.664 19.677.637

II.    ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 84.063.991 72.565.979

III.   ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) = (I+II)  99.718.655  92.243.616

Quadre 5 
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5.3.1 Execució pressupostària dels capítols 4 i 7 d’ingressos 

L’execució pressupostària en 2013 dels ingressos per transferències i 
despeses per subvencions ha sigut, en euros, la següent: 

Concepte 
Previsió 
inicial 

Modific. 
Previsió 

definitiva 

Drets 
reconeguts 

nets 
Recaptació. 

Drets 
pendents 

cobrament 

% 
execució 

% 
realització 

Transferències de l’Estat 44.388.600 (7.185.697) 37.202.903 23.985.888 95.020 23.890.868 64,5% 0,4%

Transf. de la Generalitat 58.111.200 160.000 58.271.200 58.271.200 4.134.862 54.136.338 100,0% 7,1%

Total capítol 4 102.499.800 (7.025.697) 95.474.103 82.257.088 4.229.882 78.027.206 86,2% 5,1%

  

Concepte 
Previsió 
inicial 

Modific. 
Previsió 

definitiva 

Drets 
reconeguts 

nets 
Recaptació. 

Drets 
pendents 

cobrament 

% 
execució 

% 
realització 

Transferències de l’Estat 560.000 0 560.000 128.433 0 128.433 22,9% 0,0%

Transf. de la Generalitat 2.387.300 0 2.387.300 2.387.300 0 2.387.300 100,0% 0,0%

Total capitol 7 2.947.300 0 2.947.300 2.515.733 0 2.515.733 85,4% 0,0%

Quadre 6 

És significativa la reducció experimentada respecte a l’exercici anterior, 
en les previsions inicials dels ingressos per transferències tant del SEPO 
com de la Generalitat, en tots dos capítols, tal com reflecteix el quadre 
següent en euros: 

Origen fons 
Previsió inicial capítol 4 Previsió inicial capítol 7 

2013 2012 Fluctuació 2013 2012 Fluctuació 

Transferències del SPOE 44.388.600 134.492.000 (67,0%) 560.000 2.862.000 (80,4%) 

Transfer. de la Conselleria 58.111.200 65.721.560 (11,6%) 2.387.300 5.592.700 (57,3%) 

Total pressupost inicial 102.499.800 200.213.560 (48,8%) 2.947.300 8.454.700 (65,1%) 

Quadre 7 

L’abast de la fiscalització de l’àrea d’ingressos establit en l’apartat 2.1 ha 
sigut el d’"Ingressos per transferència" dels capítols 4 i 7 de la liquidació 
del pressupost d’ingressos de l’exercici 2013. Com a resultat de la 
fiscalització efectuada, en l’apartat 6.1 es mostren els comentaris sobre 
els aspectes més significatius observats. 

5.3.2 Execució pressupostària dels capítols 4 i 7 de despeses 

Les competències en matèria de formació per a l’ocupació van ser 
assumides per la Secretaria Autonòmica d’Economia i Ocupació per a 
l’exercici 2013, d’acord amb el que assenyala el Decret 179/2012, de 14 de 
desembre, del Consell. 
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La liquidació del pressupost de 2013 del SERVOF inclou quatre programes 
pressupostaris, a través dels quals gestiona les subvencions corrents i de 
capital, destinades a fomentar l’ocupació. 

L’execució pressupostària dels programes esmentats en 2013 ha sigut, en 
euros, la següent: 

Programa 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 52.049.600 13.464.073 65.513.673 38.987.861 20.047.358 59,5% 51,4%

Plans esp. suport a 
l’ocupació en sect. prod. 

2.891.200 1.362.000 4.253.200 2.742.298 2.280.480 64,5% 83,2%

Inserció laboral 3.252.000 -2.450.000 802.000 800.000 800.000 99,8% 100,0%

Adm. i coordin. gral. 20.000 0 20.000 7.032 7.032 35,2% 100,0%

Total capítol 4 58.212.800 12.376.073 70.588.873 42.537.191 23.134.870 60,3% 54,4%

Quadre 8 

L’execució pressupostària dels capítols 4 i 7 per programes, sense tenir 
en compte els romanents incorporats, ha sigut, en euros, la següent: 

Programa 
Pressupost 

inicial 
Modificacions

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 52.049.600 (4.753.415) 47.296.185 22.544.064 7.175.211 47,7% 31,8%

Plans esp. suport a l’ocupació 
en sect. prod. 

2.891.200 0 2.891.200 1.380.298 918.480 47,7% 66,5%

Inserció laboral 3.252.000 (2.450.000) 802.000 800.000 800.000 99,8% 100,0%

Adm. i coordin. gral. 20.000 0 20.000 7.032 7.032 35,2% 100,0%

Total capítol 4 58.212.800 (7.203.415) 51.009.385 24.731.394 8.900.723 48,5% 36,0%

 

Programa Pressupost 
inicial 

Modificacions Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

Foment ocupació 250.000 0 250.000 18.976 0 7,6% 0,0%

Total capítol 7 250.000 0 250.000 18.976 6.755 7,6% 0,0%

Quadre 9 

La fiscalització realitzada ha comprés la revisió d’una mostra 
d’expedients que haurien assolit en l’exercici 2013 la fase de 
reconeixement de l’obligació dels programes: 322.51 “Foment de 
l’Ocupació”, per ser el més representatiu, i 322.54 “Inserció laboral”. 

Programa Pressupost 
inicial 

Modificacions Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau de 
execució 

Grau de 
realització

Foment ocupació 250.000 6.755 256.755 25.731 6.755 10,0% 26,3%

Total capítol 7 250.000 6.755 256.755 25.731 6.755 10,0% 26,3%
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Tot seguit, es descriuen breument els objectius bàsics dels programes 
analitzats així com la seua execució pressupostària a 31 de desembre de 
2013, sense incloure-hi els romanents incorporats de l’exercici anterior. 

a) Programa 322.51 “Foment de l’ocupació” 

Els objectius bàsics del programa 322.51, “Foment de l’ocupació”, 
són fomentar l’ocupació estable en els col·lectius de desocupats 
d’inserció més difícil, com ara els joves, les dones, les persones amb 
discapacitat, en risc d’exclusió social i la població immigrant, així 
com prestar suport a l’autoocupació de desocupats amb perfil 
d’emprenedor. 

El pressupost definitiu d’aquest programa pel que fa al capítol 4, 
“Transferències corrents”, ha pujat a 47.296.185 euros. L’execució 
per línies, és la següent, en euros: 

Línia 
Pressupost 

inicial 
Modificacions

Pressupost 
final 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització

T0212 4.366.000 635.200 5.001.200 3.741.900 438.000 74,8% 11,7%

T2240 21.171.000 (2.740.000) 18.431.000 9.696.688 2.464.086 52,6% 25,4%

T2446 2.500.000 0 2.500.000 2.365.000 512.000 94,6% 21,6%

T2941 10.170.600 3.364.400 13.535.000 4.344.556 3.733.125 32,1% 85,9%

T5273 450.000 0 450.000 195.000 0 43,3% 0,0%

T5275 37.500 0 37.500 15.000 0 40,0% 0,0%

T5276 37.500 0 37.500 15.000 0 40,0% 0,0%

T5612 60.000 0 60.000 6.578 0 11,0% 0,0%

T7951 2.400.000 (96.015) 2.303.985 596.380 28.000 25,9% 4,7%

T7954 9.282.000 (4.892.000) 4.390.000 1.520.761 0 34,6% 0,0%

T7955 1.375.000 (1.025.000) 350.000 47.201 0 13,5% 0,0%

T7960 200.000 0 200.000 0 0 0,0% -

Total general 52.049.600 (4.753.415) 47.296.185 22.544.064 7.175.211 47,7% 31,8%

Quadre 10 

El pressupost definitiu d’aquest programa pel que fa al capítol 7, 
“Transferències de capital” ha pujat a 250.000 euros, amb l’execució 
següent: 

Línia 
Pressupost 

inicial 
Modificacions

Pressupost 
final 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització

T2243 250.000 0 250.000 18.976 0 7,6% 0,0%

Total general 250.000 0 250.000 18.976 0 7,6% 0,0%

Quadre 11  
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b) Programa 322.54 “Inserció laboral” 

Els objectius bàsics del programa 322.54, “Inserció laboral” són 
facilitar la interrelació dels agents implicats en el mercat de treball, 
possibilitar en les persones treballadores el coneixement sobre les 
seues competències professionals que puguen facilitar-los l’accés a 
l’ocupació i afavorir la inserció en el mercat laboral de les borses 
permanents de desocupació que afecten els col·lectius més 
desafavorits o amb risc d’exclusió social. 

El pressupost definitiu d’aquest programa pel que fa al capítol 4 
“Transferències corrents” ha pujat a 802.000 euros, amb l’execució 
per línies següent, en euros: 

Línia 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 
final 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Grau 
d’execució 

Grau de 
realització 

T1586 300.000 500.000 800.000 800.000 800.000 100,0% 100,0%

T7950 2.952.000 (2.950.000) 2.000 0 0 0,0% -

Total 
general 

3.252.000 (2.450.000) 802.000 800.000 800.000 99,8% 100,0%

Quadre 12 

Aquest programa no té pressupost pel que fa al capítol 7, 
“Transferència de capital”. 

L’abast de la fiscalització de l’àrea de despeses establida en l’apartat 
2.1, ha sigut el de "Despeses per subvencions" dels capítols 4 i 7 de 
la liquidació del pressupost de despeses de l’exercici 2013. Com a 
resultat de la fiscalització efectuada, en l’apartat 6.2 es mostren els 
comentaris sobre els aspectes més significatius observats. 

6. FICALITZACIÓ DE LES SUBVENCIONS 

6.1 Ingressos per transferències 

a) Transferències procedents de l’Estat 

Hem revisat si ha sigut adequada la imputació comptable de les 
ajudes atorgades pel SEPO, regulades per mitjà de l’Ordre 
ESS/2198/2013, de 21 de desembre. 

Els drets reconeguts per aquestes ajudes imputats al capítol 4 han 
pujat a 23.890.868 euros, el que representa el 29,0% del total dels 
registrats en el capítol. La resta de drets imputats a aquest capítol, 
95.020 euros, corresponen a l’Ordre ESS/2018/12, i havien sigut 
cobrats a 31 de desembre de 2013. Els drets imputats al capítol 7 
han pujat a 128.433 euros, el que representa el 5,1% del total dels 
drets del capítol 7. 
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Per aplicació del principi de prudència, l’Entitat ha anul·lat drets per 
import de 12.717.635 euros del capítol 4 i de 432.567 euros del 
capítol 7, de manera que els drets reconeguts nets a 31 de desembre 
de 2013 siguen coincidents amb els compromisos de crèdits 
adquirits i finançats per aquests fons estatals. 

Conformement amb els principis comptables públics, el 
reconeixement inicial d’aquests drets s’ha realitzat amb anterioritat 
a l’increment de la tresoreria de l’Entitat, atés que el SERVOF coneix 
de manera certa que l’ens concedent ha dictat l’acte de 
reconeixement de  la seua obligació correlativa. 

En aquest sentit, el SEPO realitza liquidacions trimestrals, si bé, en 
el cas de la Comunitat Valenciana, els fons són ingressats en 
comptes bancaris de la Generalitat, que posteriorment són 
transferits al SERVOF. A 31 de desembre de 2013, l’Estat havia pagat 
21.386.809 euros dels fons de l’Ordre ESS/2198/2013, que la 
Generalitat no va transferir al SERVOF en 2013. 

Hi ha, per tant, un excés de 2.632.492 euros de drets reconeguts al 
tancament de l’exercici, com a conseqüència del fet que el SERVOF 
ha reconegut 24.019.301 euros quan solament havia d’haver-ne 
comptabilitzat 21.386.809. Aquest excés ha sigut regularitzat en 
l’exercici 2014. 

Cal mencionar que el SERVOF ha presentat amb una mica de retard 
la informació justificativa que assenyala l’article 2 de l’Ordre 
ESS/2198/2013 de 21 de desembre, sobre la totalitat dels 
compromisos de crèdits, de les obligacions reconegudes i dels 
pagaments realitzats, així com dels indicadors de seguiment 
relatius a les subvencions gestionades, finançades amb càrrec als 
Pressupostos del SEPO de 2013. 

b) Transferències procedents de la Generalitat 

 Els drets reconeguts per aquestes ajudes imputats al capítol 4 han 
pujat a 58.271.200 euros, el que representa el 70,8% del total dels 
registrats en el capítol 4, i el seu desglossament per fonts de 
finançament s’aplega en el quadre següent en euros: 
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Ingressos Generalitat per fonts de 
finançament 

Previsió 
inicial 

Modific. Previsió 
final 

Drets 
reconeguts 
nets 2013 

Generalitat, aport. no condicionada 45.831.000 160.000 45.991.000 45.991.000 

Generalitat, FSE 7.876.000 0 7.8786.000 7.876.000 

Generalitat, condicionada FSE 1.969.000 0 1.969.000 1.969.000 

Generalitat, FEAG 1.582.880 0 1.582.880 1.582.880 

Generalitat, condicionada FEAG 852.320 0 852.320 852.320 

Total capítol 4 58.111.200 160.000 58.271.200 58.271.200 
FSE: Fons Social Europeu 
FEAG: Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització 

Quadre 13 

Els drets per transferències registrats en el capítol 7 han pujat a 2.387.300 
euros, el que representa el 94,9% del total dels drets del capítol 7, i el seu 
desglossament per fonts de finançament s’aplega en el quadre següent 
en euros. 

Ingressos Generalitat per fonts de 
finançament 

Previsió 
inicial 

Modific. Previsió 
final 

Drets 
reconeguts 
nets 2013 

Generalitat, aport. no condicionada 2.387.300 0 2.387.300 2.387.300 

Total capítol 7 2.387.300 0 2.387.300 2.387.300 

Quadre 14 

En ambdós casos l’import previst inicialment és el que figura en l’LPGV 
2013. La modificació del capítol 4 de 160.000 euros, va ser autoritzada per 
Acord del Consell de la Generalitat de 10 de maig de 2013, ja que la 
dotació pressupostària inicial resultava insuficient per a poder atendre 
les despeses generades pel contracte d’adhesió al sistema Confirming de 
la Generalitat subscrit pel SERVOF, com a conseqüència del sistema de 
pagaments previstos per la Tresoreria de la Generalitat. 

El SERVOF reconeix el dret per les transferències procedents de la 
Generalitat amb anterioritat a l’acte de reconeixement de la seua 
obligació correlativa que haja dictat l’ens concedent, sense perjuí que a 
31 de desembre de 2013 no hi haja diferències d’imputació entre les dues 
comptabilitats, tal com es resumeix en el quadre següent: 
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Concepte 

Transferències de la Generalitat  

Capítol 4 Capítol 7 Total 

s/SERVOF s/Generalitat Difer. 
s/ 

SERVOF s/Generalitat Difer. 
s/ 

SERVOF s/Generalitat Dif. 

Previsió inicial 58.111.200 8.211.540 49.899.660 2.387.300 52.286.960 (49.899.660) 60.498.500 60.498.500 0 

Modificacions 160.000 160.000 0 0 0 0 160.000 160.000 0 

Previsió final 58.271.200 8.371.540 49.899.660 2.387.300 52.286.960 (49.899.660) 60.658.500 60.658.500 0 

DRN (SERVOF)/OR 
/(G) 2013 

58.271.200 8.371.540 49.899.660 2.387.300 52.286.960 (49.899.660) 60.658.500 60.658.500 0 

Recaptació 
(SERVOF)/pagaments 
(G) 2013 

4.134.862 1.871.640 2.263.222 0 2.263.222 (2.263.222) 4.134.862 4.134.862 0 

Pendent cobrament 
(SERVOF)/pendent 
de pagament (G) 

54.136.338 6.499.900 47.636.438 2.387.300 50.023.738 (47.636.438) 56.523.638 56.523.638 0 

Quadre 15 

Tanmateix es posa de manifest una discrepància en la classificació de les 
transferències rebudes pel SERVOF procedents de la Generalitat amb la 
que figura en el Compte de l’Administració de la Generalitat. 

L’origen de la discrepància descrita anteriorment està en l’absència 
d’una classificació homogènia de despeses i ingressos entre els 
pressupostos de la Generalitat i del SERVOF des de l’exercici 2010, com ja 
es va comentar en els nostres informes de fiscalització d’exercicis 
anteriors. 

El criteri de reconeixement dels ingressos pressupostaris adoptat pel 
SERVOF s’adequa a la classificació de les previsions d’ingressos que 
conté la mateixa Llei 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2013. 

D’acord amb això, aquesta Institució insisteix en la recomanació ja 
efectuada en els informes d’exercicis anteriors, perquè es prenguen les 
mesures de coordinació necessàries pels òrgans responsables d’elaborar 
els pressupostos de la Generalitat i del SERVOF, per a la utilització de 
criteris homogenis de classificació de despeses i ingressos que 
garantisquen la coherència entre les fonts de finançament i la destinació 
dels recursos. 

Cal indicar que s’han revisat les fitxes de pressupost de l’exercici 2014, 
tant de la Generalitat com del SERVOF, i s’ha comprovat que les dues ja 
es presenten amb el mateix criteri. 

6.2 Despeses per subvencions 

D’acord amb la informació facilitada per l’Entitat s’ha elaborat, en euros, 
el quadre següent, en el qual s’indica el nombre i import de les 
subvencions concedides en l’exercici: 
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Tipus de 
subvenció 

En 
concurrència 
competitiva. 
Genèriques

De concessió 
directa. 

Nominatives 
Total Nombre de 

línies 

Corrent 22.312.486 2.418.908 24.731.394 21 

De capital 18.976 0 18.976 1 

Total general 22.331.462 2.418.908 24.750.370 22 

Quadre 16 

La revisió ha consistit a verificar, per a la mostra d’expedients 
seleccionada, que la tramitació d’aquests s’ha realitzat d’acord amb la 
normativa que hi és d’aplicació, i que la seua imputació comptable ha 
sigut l’adequada. 

El criteri de selecció de línies i expedients de subvenció ha sigut el 
següent: 

- Per al capítol 4 s’han elegit dels dos programes més significatius, 
322.51 i 322.54, quatre línies de subvenció. Del programa 322.51, les 
línies T0212, T2240 i T2446, de genèriques. I del programa 322.54, la 
línia T1586, de nominativa. 

- Per al capítol 7, com que solament hi figura la línia de subvenció 
T2243, aquesta ha sigut elegida directament per a fer-ne la revisió. 

- Per a cadascuna de les línies seleccionades s’ha obtingut el 
desglossament per projectes, i s’ha seleccionat el de major import. 

- De cada subprojecte seleccionat s’ha demanat el desglossament per 
expedients i del dit desglossament s’han elegit els expedients que 
cal revisar. 

D’acord amb els criteris esmentats, s’ha seleccionat la mostra que es 
detalla en el quadre següent elaborat en euros, que representa un 8,6% 
de l’import concedit en l’exercici. 
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Núm. Cap. Línia Subprojecte Ordre Programa G/N Import 

1 4 T2240 T2240 005 13/2013 322.51 G 376.512

2 4 T2240 T2240 005 
13 y 

36/2013 
322.51 G 366.181

3 4 T2240 T2240 005 13/2013 322.51 G 308.148

4 4 T2240 T2240 005 
13 y 

36/2013 
322.51 G 194.192

5 7 T2243 T2243 060 13/2013 322.51 G 9.961

6 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 6.000

7 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 9.900

8 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 4.000

9 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 5.000

10 4 T0212 T0212 175 17/2013 322.51 G 7.000

11 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 6.000

12 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 9.000

13 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 9.000

14 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 6.000

15 4 T2446 T2446 055 17/2013 322.51 G 6.000

16 4 T1586 T1586 003 - 322.54 N 800.000

 2.122.894
G:  Genèrica       
N:  Nominativa 

Quadre 17 

6.2.1 Incidències generals 

Tot seguit, assenyalem les incidències generals detectades en els 
expedients que hem revisat: 

1. L’Entitat no disposa d’un pla estratègic de subvencions per a 
l’exercici 2013, tal i com estableix l’article 8 de l’LGS. 

2. No hi ha unes bases reguladores generals per a la concessió de 
subvencions segons s’estableix en l’article 17 de l’LGS. Alguns dels 
aspectes susceptibles de ser regulats s’apleguen en les bases 
generals de cada ordre que es publica per a convocar i regular la 
concessió de subvencions. No obstant això, en al·legacions es 
matisa que l’Ordre 17/2013 recull les bases establides pel Ministeri 
de Treball en l’Ordre TAS/1622/2007, de 5 de juny. 

6.2.2 Incidències específiques dels expedients revisats 

Els expedients revisats corresponen a subvencions concedides d’acord 
amb dos ordres: 
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- L’Ordre 13/2013, de 21 de maig, de la Conselleria d’Economia, 
Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoca i regula la 
concessió de subvencions públiques destinades a fomentar 
l’ocupació per a persones amb discapacitat en l’exercici 2013, 
modificada per l’Ordre 36/2013, de 4 d’octubre, de la Conselleria 
d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació a fi d’ampliar les 
contractacions subvencionables. 

- L’Ordre 17/2013, de 5 de juny, de la Conselleria d’Economia, 
Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca la 
concessió de subvencions de foment de l’ocupació dirigida a 
emprenedors per a l’any 2013. 

Expedients revisats per subvencions concedides a l’empara de l’Ordre 13/2013, 
de 21 de maig 

a) Les línies revisades per subvencions concedides a l’empara 
d’aquesta Ordre són: 

1. Línia T2240 “0cupació amb discapacitat” 

 La dotació inicial de la línia de subvenció T2240 va pujar a 
21.171.000 euros. Durant l’exercici 2013 van disminuir els crèdits en 
2.740.000 euros. L’execució del pressupost definitiu ha sigut del 
52,6% i el grau de realització de les obligacions, del 25,4%, que és 
baix (vegeu quadre 10). 

 S’han revisat quatre expedients d’aquesta línia per import 
d’1.245.032 euros, que representen el 12,8% de les obligacions que 
s’hi reconeixen. Tots quatre pertanyen al subprojecte T2240 005 
“SEPO ajuda salarial CEE” i corresponen al capítol 4 del programa 
322.51. 

 S’ha detectat la incidència següent en els expedients revisats 
d’aquesta línia: 

- En els expedients amb els números 1, 2 i 4 de la mostra, si bé s’ha 
deixat evidència de l’avaluació realitzada de les sol·licituds sobre si 
els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a 
accedir a la subvenció, aquestes avaluacions manquen de data i 
signatura del responsable que les ha realitzades. 

A més a més, convé realitzar les següents observacions: 

- En l’expedient amb el número 1 de la mostra s’han realitzat 
dos pagaments per un import total de 376.512 euros, i, encara 
que l’import concedit haja sigut de 379.775 euros, s’han 
justificat 373.248 euros, de manera que a 31 de desembre 
corresponia reintegrar 3.264 euros. Aquesta situació es 
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regularitza en l’exercici 2014, i, després de la justificació 
definitiva, el beneficiari retorna 13.450 euros. 

- En l’expedient amb el número 2 de la mostra s’han realitzat 
dos pagaments per un import total de 366.181 euros calculats 
sobre el 50% de l’import justificat, 732.362 euros, i no sobre 
l’import concedit, 577.699 euros. En 2014, després de l’última 
justificació i per mitjà d’un tercer pagament de 195.975 euros, 
es regularitza la situació i finalment es realitza un AD/ per 
15.545 euros, que minora la subvenció concedida. 

2. Línia T2243 “Inversió foment ocupació de discapacitats” 

 La dotació inicial de la línia de subvenció T2243 ha pujat a 250.000 
euros. L’execució del pressupost definitiu va ser del 7,6% i el grau de 
pagament de les obligacions, del 0,0% (vegeu quadre 11). 

 S’ha revisat l’únic expedient executat en aquesta línia per import 
de 9.961 euros, que representa el 52,5% de les obligacions que s’hi 
reconeixen. Pertany al subprojecte T2243 060 “SPOE-Adaptació llocs 
persones amb discapacitat Almussafes” i correspon al capítol 7 del 
programa 322.51. Cal assenyalar així mateix que aquest expedient 
representa el 38,7% de les obligacions reconegudes del capítol 7 de 
despeses del SERVOF. 

 La tramitació i justificació d’aquesta ajuda ha sigut, en general, 
adequada, sense que s’hagen posat de manifest observacions 
destacables. 

Expedients revisats per subvencions concedides a l’empara de l’Ordre 17/2013, 
de 5 de juny 

a) Les línies revisades per subvencions concedides a l’empara 
d’aquesta Ordre són: 

1. Línia T0212 “Foment ocupació emprenedors” 

 La dotació inicial de la Línia de subvenció T0212 ha pujat a 
4.366.000 euros. Durant l’exercici 2013 s’augmentaren els 
crèdits en 635.200 euros. L’execució del pressupost definitiu va 
ser del 74,8% i el grau de pagament de les obligacions de 
l’11,7% (vegeu quadre 10). 

 S’han revisat cinc expedients d’aquesta línia per import de 
31.900 euros, que representen el 0,9% de les obligacions que 
s’hi reconeixen. Tots ells pertanyen al subprojecte T0212 175 
“SEPO-Autònoms menors de 45 anys” i corresponen al capítol 
4 del programa 322.51. 
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 Cal assenyalar que la subvenció corresponent a l’expedient 
amb el número 8 de la mostra va ser reintegrada per haver 
variat les circumstàncies del beneficiari d’acord amb les quals 
aquesta es va concedir. 

2. Línia T2446 “Foment ocupació dona emprenedora” 

La dotació inicial de la línia de subvenció T2446 ha pujat a 
2.500.000 euros. L’execució del pressupost definitiu va ser va 
ser del 94,6% i el grau de pagament de les obligacions, del 
21,6% (vegeu quadre 10). 

 S’han revisat cinc expedients d’aquesta línia per import de 
36.000 euros, que representen l’1,5% de les obligacions que s’hi 
reconeixen. Tots cinc pertanyen al subprojecte T2246 055 
"SEPO-Pla d’igualtat d’oportunitats autònomes menors de 45 
anys” i corresponen al capítol 4 del programa 322.51. 

b) L’única incidència general detectada en els expedients revisats per 
subvencions concedides a l’empara de l’Ordre 17/2013 es refereix a 
què: 

- En tots s’ha observat que la sol·licitud no figura en un registre 
que aplegue totes les sol·licituds rebudes. Això té una 
rellevància especial en aquest cas, perquè, segons l’article 8 de 
l’Ordre, les ajudes s’atorgaran per mitjà de concessió directa 
fins esgotar el crèdit disponible, segons l’ordre en què la 
sol·licitud haja tingut entrada, sempre que es complisca amb 
tots els requisits. 

Expedients revisats per subvencions atorgades en règim de concessió directa 

La dotació inicial de la línia de subvenció T1586 ha pujat a 300.000 euros. 
Durant l’exercici 2013 van augmentar els crèdits en 500.000 euros. 
L’execució del pressupost definitiu i el grau de realització de les 
obligacions va ser del 100,0% (vegeu quadre 12). 

S’han revisat les subvencions concedides en aquesta línia per import de 
800.000 euros, que representa el 100,0% de les obligacions que s’hi 
reconeixen. Pertany al subprojecte T1586 003 “Operacions de liquidació 
FSVE”, que va ser tramitat per concessió directa i pertany al capítol 4 del 
programa 322.54. 

Aquestes subvencions representen el 33,1% de les obligacions 
reconegudes per subvencions atorgades per concessió directa. 

La Llei de la Generalitat 11/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos per 
a l’exercici 2013, inclou 300.000 euros en el capítol IV, per al finançament 
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de les operacions de liquidació de la Fundació Servei Valencià d’Ocupació 
(d’ara en avant FSVO). 

La FSVO era un centre associat al SERVOF, i va ser creada en 1995 per la 
Generalitat i les organitzacions empresarials i sindicals. Des de llavors va 
realitzar funcions d’intermediació laboral i de suport de les àrees 
competencials del dit organisme. 

En compliment del que va acordar el Ple del Consell del 3 d’agost de 2012, 
el Patronat Rector de la FSVO va aprovar l’extinció de la dita Fundació en 
data de 26 de setembre de 2012. El procés de liquidació es va iniciar 
durant el darrer trimestre de 2012. 

D’acord amb l’informe elaborat per un despatx d’advocats, el 21 de 
desembre de 2012 el secretari de la Comissió Liquidadora de l'FSVO va 
certificar el dèficit financer de la Fundació per import d’1.624.907 euros, 
que va ser aprovat per unanimitat pels membres de la Comissió. 

Per poder afrontar les despeses generades com a conseqüència del 
procés de liquidació, una vegada la Comissió Liquidadora va tenir 
coneixement de l’estimació de pèrdues de l’FSVO, es va fer necessari 
disposar de finançament addicional que cobrís el cost del dit procés, ja 
que no podia ser atès amb els 300.000 euros inicialment previstos, i per 
Acord del Consell de 7 de juny de 2013 s’aprova incrementar la dotació 
de la línia de subvenció nominativa en 500.000 euros. 

Cal assenyalar que el 23 d’abril de 2013, d’acord amb un nou informe 
elaborat pel mateix despatx d’advocats, el secretari de la Comissió 
Liquidadora de l’FSVO va certificar que el dèficit que presentava l’Entitat, 
ja descomptats els 300.000 euros d’ingressos previstos per la subvenció 
de 2013, pujava a 466.211 euros. Aquest dèficit va ser aprovat per 
unanimitat pels membres de la Comissió. 

Ambdues subvencions, 300.000 i 500.000 euros, disposen d’una Resolució 
de concessió del director general del SERVOF de data 26 d’abril i 14 de 
juny de 2013, respectivament. 

S’ha sol·licitat els dos expedients de la concessió d’ambdues 
subvencions. En el primer, de 300.000 euros, s’indica que està justificada 
amb factures, nòmines i pagaments a la Seguretat Social. La 
documentació justificativa d’aquest expedient fa referència a 301.441 
euros, dels quals 31.229 euros corresponen als interessos d’una pòlissa 
de crèdit de l’FSVO i 270.212 euros a nòmines. El segon expedient, de 
500.000 euros, s’indica que es justifica amb la cancel·lació d’una pòlissa 
de crèdit, sense que es tinga constància de la destinació d’aquest crèdit i 
si es va utilitzar per a despeses relacionades amb l’objecte de la fundació, 
per no figurar en l’abast de la present fiscalització. 
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7. 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’Entitat han d’adoptar mesures correctores per 
evitar que es repetisquen en exercicis futurs. 

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

Cal destacar que el SERVOF, mitjançant escrit a aquesta Sindicatura de 
Comptes de 7 de juliol de 2014, ha traslladat les mesures adoptades per a 
atendre les incidències indicades en l’informe de l’exercici anterior, que 
han sigut objecte de comprovació en el curs de la fiscalització 

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

a.1) En 2014 s’han adoptat les mesures de coordinació necessàries 
pel òrgans responsables d’elaborar els pressupostos de la 
Generalitat i del SERVOF, per a la utilització de criteris 
homogenis de classificació de despeses i ingressos que 
garantisquen la coherència entre les fonts de finançament i la 
destinació dels recursos (apartat 6.1). 

a.2) L’Ordre per l’exercici 2013 per la qual es convoquen les 
subvencions destinades a contractar persones desocupades en 
programes d’ocupació pública d’interés general i social ja 
preveu la possibilitat de tramitar un acompte del 60% de la 
subvenció. 

a.3) Els criteris de selecció dels candidats al lloc de treball ja 
preveuen la possibilitat d’atorgar major puntuació a aquelles 
persones que disposen d’una formació addicional a la 
requerida per al lloc de treball. 

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

b.1)  Completar el contingut de la memòria dels comptes anuals en 
els aspectes que s’assenyalen en l’apartat 5.1. 

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

c.1) Millorar determinats aspectes en la tramitació de les ordres 
reguladores analitzades, que s’han posat de manifest en 
l’apartat 6.2). 



INFORME DE  F ISCALITZACIÓ  DEL  COMPTE  GENERAL  
DE  LA  GENERALITAT  

EXERCIC I  DE  2013  

 

Volum I Compte de l’Administració de la Generalitat  

Volum II Entitats autònomes 

Volum III Empreses públiques i d’altres ens 

Volum IV Fundacions del sector públic de la Generalitat 

Volum V  Consorcis de la Generalitat 

Annexos: Annex I: Comptes anuals dels comptedants 

 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes 
sobre les dites al·legacions  

 

Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la seua 
reunió del dia 15 de desembre de 2014.  

València, 15 de desembre de 2014 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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