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RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera dels 
comptes anuals de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de l’exercici 2017 
en la qual emet una opinió amb dues excepcions: 

- La institució estatutària té el seu domicili i desenvolupa la seua 
activitat en un immoble sobre el qual posseeix un dret d’ús gratuït, 
però aquest fet no té reflex comptable en els comptes anuals. 

- En relació amb el resultat pressupostari de l’exercici 2017, no hem 
pogut verificar l’ajust practicat per l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua en concepte de romanents de crèdit finançats amb 
romanent de tresoreria. 

En les conclusions sobre altres requisits legals i reglamentaris la 
Sindicatura detalla les febleses més importants del règim pressupostari, 
comptable i de control, així com els incompliments significatius de la 
normativa de contractació aplicable a l’Acadèmia: 

- Respecte al règim comptable i de control, la normativa pròpia de 
l’AVL no conté una regulació suficient en tots els aspectes necessaris. 

- Durant 2017 només s’ha formalitzat un contracte no menor, en el qual 
falta la constància de la negociació de les condicions del contracte i la 
justificació i valoració adequades dels criteris d’adjudicació. 

Finalment, l’Informe inclou un total de deu recomanacions per a millorar 
la gestió de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Entre aquestes, podem 
destacar les següents: 

- Aprovar les modificacions necessàries de la normativa pròpia de la 
institució a fi que aquesta continga les especialitats relatives al seu 
règim pressupostari, comptable i de control. 

- Calcular els avantprojectes de pressupostos anuals de la manera més 
ajustada a les possibilitats reals d’execució de la despesa. 

- Els informes de necessitat dels contractes han de ser tan explícits com 
siga possible a fi d’observar adequadament la normativa aplicable. 

- Elaborar l’informe jurídic sobre els plecs de contractació. 

- Sol·licitar la inscripció dels contractes en el Registre Oficial de 
Contractes de la Generalitat. 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast 
del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA  

Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un 
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment 
de cada valor exacte i no la suma de les dades arredonides.  



Informe de fiscalització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Exercici 2017 

3 

1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les 
disposicions de l’article 61 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en els programes anuals d’actuació de 2018 i 2019 (PAA2018 i PAA2019), ha 
auditat els comptes anuals de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) 
de l’exercici 2017, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2017, el 
compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació del 
pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat en aquesta data, 
i s’adjunten íntegrament en l’annex I d’aquest informe. 

Aquesta fiscalització deriva de la Resolució 1034/IX, de 6 de juliol de 2017, 
del Ple de les Corts, sobre l’informe de fiscalització del Compte General de 
la Generalitat corresponent a l’exercici de 2015.2 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN DE L’AVL EN RELACIÓ 
AMB ELS COMPTES ANUALS  

Els òrgans de govern de l’AVL són responsables de formular i aprovar els 
comptes anuals adjunts, de manera que expressen la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del 
pressupost de l’AVL, d’acord amb el marc normatiu d’informació 
financera aplicable a la institució, que s’identifica en la nota 2 de la 
memòria dels comptes anuals, i del control intern que consideren 
necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures 
d’incorrecció material deguda a frau o error.  

La Llei de Creació de l’AVL3 preveu que els òrgans de govern de la institució 
són el Ple, la Junta de Govern i el president, i atribueix al Ple l’aprovació de 
la memòria anual. Aquesta llei no regula, ni tampoc ho fa el Reglament de 
l’AVL,4 les responsabilitats i terminis referents als processos de formulació 
i rendició dels comptes anuals.  

Aquesta auditoria financera s’ha realitzat sobre els comptes anuals de 
l’AVL de l’exercici 2017, que va aprovar el Ple de la institució el 27 d’abril 
de 2018 i es van presentar a la Sindicatura de Comptes el 8 de maig 
d’aquest any. 
  

                                                
1  Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 

la nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat 
(DOGV núm. 8169, de 14 de novembre de 2017). 

2  Publicada en el DOGV núm. 8098, de 3 d’agost de 2017. 

3  Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. 

4  Reglament de l’AVL, aprovat per mitjà del Decret 158/2002, de 17 de setembre, del Govern 
Valencià. 
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3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals 
basada en la fiscalització realitzada i, si és el cas, formular conclusions 
sobre l’adequació a la legalitat de les operacions revisades. Per a això, hem 
dut a terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de 
les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura i recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests principis 
exigeixen que complim els requeriments d’ètica, com també que 
planifiquem i executem la fiscalització amb la finalitat d’obtenir una 
seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures d’incorreccions 
materials. 

Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir prova 
d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes 
anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, 
inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes 
anuals deguda a frau o error. Quan efectua aquestes valoracions del risc, 
l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per 
part de l’entitat dels comptes anuals, amb la finalitat de dissenyar els 
procediments d’auditoria que siguen adequats en funció de les 
circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia 
del control intern de l’entitat. Una auditoria també inclou l’avaluació de 
l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de 
les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació 
de la presentació dels comptes anuals presos en conjunt. 

Considerem que la prova d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a la nostra opinió amb excepcions. 

4. FONAMENTS DE L’OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

a) Immobilitzat 

La disposició transitòria segona del Reglament de l’AVL estableix 
que, fins al moment en què dispose d’una seu pròpia, l’AVL tindrà el 
domicili al monestir de Sant Miquel dels Reis de València, i és aquest 
immoble on desenvolupa la seua activitat. No obstant això, aquest 
fet no té reflex comptable en els comptes anuals. D’acord amb els 
principis comptables aplicables a la cessió gratuïta de béns 
immobles, l’AVL, com a entitat cessionària, ha de reflectir una alta 
en l’immobilitzat del balanç pel valor venal del bé cedit, utilitzar com 
a contrapartida un compte diferenciat de patrimoni i imputar al 
compte de resultats de cada exercici les amortitzacions i 
deterioracions que corresponguen. També ha de donar-se’n 
informació suficient i adequada en la memòria. A més, l’immoble 
cedit ha de figurar en l’inventari de l’AVL. 



Informe de fiscalització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Exercici 2017 

5 

L’AVL no disposa d’informació sobre el valor venal del bé cedit, ni 
tampoc sobre la seua valoració en l’Inventari General de la 
Generalitat Valenciana. Per tant, no podem estimar l’efecte que puga 
tenir l’adequada comptabilització d’aquest fet sobre els comptes 
anuals de l’exercici 2017. 

b) Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari de l’exercici 20175 puja a 572.412 euros, que 
després de sumar-se els crèdits gastats finançats amb romanent de 
tresoreria per 1.339.581 euros, mostra un import ajustat d’1.911.993 
euros. L’AVL ha inclòs com a ajust l’import total dels romanents de 
crèdit de l’exercici 2016 que, finançats amb romanent de tresoreria, 
s’han incorporat al pressupost de 2017, considerant que tots han 
arribat a la fase de reconeixement d’obligació en el tancament de 
l’exercici. La documentació comptable disponible per l’AVL no 
permet verificar aquesta circumstància i, per tant, no resulta 
possible indicar si el càlcul del resultat pressupostari ajustat de 
l’exercici 2017 és correcte. 

5. OPINIÓ AMB EXCEPCIONS 

En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de les limitacions a 
l’abast descrites en els paràgrafs a i b de l’apartat “Fonament de l’opinió 
amb excepcions”, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera de l’AVL el 31 de desembre de 2017, com també dels seus 
resultats econòmics i pressupostaris corresponents a l’exercici anual 
acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu 
d’informació financera que hi resulta aplicable i, en particular, amb els 
principis i criteris comptables que conté. 

6. PARÀGRAFS D’ÈMFASI 

Cridem l’atenció sobre els aspectes següents, que figuren en els comptes 
anuals de l’exercici 2017 de l’AVL, juntament amb els comentaris que la 
Sindicatura de Comptes considera d’interés per a la millor comprensió. La 
nostra opinió no ha sigut modificada en relació amb aquestes qüestions. 

Normes i principis comptables. Aspectes generals 

Tal com s’indica en l’apartat 2.1 de la memòria, l’AVL (com les Corts i la 
resta de les institucions recollides en l’article 20.3 de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana6) té els seus pressupostos anuals 
integrats en els de la Generalitat. Així, en l’exercici 2017, el pressupost de 

                                                
5  Vegeu l’apartat 3.III dels comptes anuals adjunts. 

6  Aprovat per mitjà de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol. 
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l’AVL figura en la secció número 17, programa 541.10, “Investigació i 
normalització lingüística de l’idioma valencià”. 

Els pressupostos de les institucions estatutàries posseeixen un règim 
especial de gestió, regulat tant en les lleis anuals de pressupostos de la 
Generalitat com en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions 
(LHPSPIS). Així, en matèria pressupostària, l’LHPSPIS és d’aplicació general 
a aquestes institucions, però sense perjudici de les especialitats que 
s’establisquen en les seues normes de creació, organització i 
funcionament. I quant al règim de comptabilitat i de control, l’LHPSPIS no 
és aplicable a les institucions, perquè estan sotmeses al que s’estableix en 
les seues normes de creació, organització i funcionament. 

Aquest règim especial de les institucions estatutàries es concreta en les 
característiques específiques següents, que es detallen en la memòria de 
l’AVL: 

- Les institucions estatutàries fan una gestió pressupostària 
completament independent de l’Administració de la Generalitat. 

- Els pressupostos anuals d’aquestes institucions estan integrats com 
a seccions dels pressupostos de la Generalitat.7 Les dotacions 
pressupostàries d’aquestes seccions les lliura la Tresoreria de la 
Generalitat per dotzenes parts mensuals i no estan subjectes a 
justificació.8 

- Les lleis de pressupostos anuals atorguen a les institucions 
estatutàries un règim pressupostari particular sobre els seus 
romanents de crèdit i romanents de tresoreria (vegeu l’apartat 7 de 
l’apèndix d’aquest informe). 

Tal com posen de manifest els informes de la Sindicatura de Comptes 
sobre el Compte General de la Generalitat, en les seccions dels 
pressupostos anuals del Compte de l’Administració que recullen els 
pressupostos de les institucions estatutàries estan comptabilitzades com 
a obligacions la pràctica totalitat dels crèdits definitius (independentment 
de l’execució dels pressupostos de despeses en les comptabilitats 
individuals de cada institució) i els pagaments representen les 
transferències dineràries realitzades a cada entitat. 

L’AVL, com les altres institucions estatutàries de la Generalitat, porta una 
comptabilitat pròpia de la seua activitat economicofinancera i 
pressupostària i elabora els seus comptes anuals aplicant el Pla General 

                                                
7  Excepte el Síndic de Greuges, que està integrat en la secció de les Corts. 

8  Disposició addicional primera de la Llei de Pressupostos de la Generalitat. 
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de Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCPG).9 Aquesta institució 
presenta cada any els seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes i 
els publica en el seu portal de transparència. 

Pressupost d’ingressos 

En l’apartat 5.1 de la memòria s’indica que els principals recursos 
financers de l’AVL són els consignats en les lleis de pressupostos 
respectives, als quals cal afegir, encara que en quanties reduïdes, altres 
ingressos com ara els interessos dels comptes bancaris i les vendes de 
publicacions. 

També assenyala l’AVL que, encara que els fons de la Generalitat no són 
estrictament “ingressos”, ja que l’AVL és part intrínseca de la Generalitat 
i, en realitat, es tracta d’una mera transferència interna de fons de 
Tresoreria als comptes bancaris de l’AVL, a l’efecte de la gestió 
pressupostària, comptable i de control de la institució s’ha considerat 
necessari elaborar un estat d’ingressos i comptabilitzar-los en els capítols 
4 i 7 del pressupost d’ingressos. 

7. QÜESTIONS CLAU DE L’AUDITORIA 

Les qüestions clau de l’auditoria són aquelles qüestions que, segons el 
nostre judici professional, han sigut de la major rellevància en la nostra 
auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes qüestions 
s’han tractat en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en 
el seu conjunt i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no 
expressem una opinió per separat sobre aquestes qüestions.  

Tret de les qüestions descrites en l’apartat “Fonament de l’opinió amb 
excepcions”, hem determinat que no hi ha altres qüestions clau de 
l’auditoria que s’hagen de comunicar en el nostre informe. 

8. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES REQUERIMENTS 
LEGALS I REGLAMENTARIS 

Règim pressupostari, comptable i de control 

a) En matèria pressupostària, l’AVL regula les seues especialitats en les 
bases d’execució pressupostària 2017, aprovades pel Ple el 28 
d’octubre de 2016. Pel que fa a la comptabilitat i al control, la 
normativa pròpia de l’AVL no en conté cap regulació, i és necessari 
que preveja aspectes importants com els següents: a) en matèria 
comptable, el règim aplicable i les responsabilitats d’elaboració dels 
comptes anuals, així com les dates de formulació i d’aprovació; b) en 

                                                
9  Aprovat per mitjà de l’Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 

Ocupació. 
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matèria de control intern, las funcions de revisió i supervisió de la 
gestió econòmica i financera de l’entitat, incloent-hi la intervenció 
de tots els actes que comporten drets i obligacions de contingut 
econòmic; c) i quant al control extern, la responsabilitat de remissió 
dels comptes anuals a la Sindicatura de Comptes perquè s’examinen 
i es fiscalitzen, en els termes previstos en la Llei de la Sindicatura per 
a les entitats que integren el sector públic valencià. 

Contractació 

b) Els òrgans de contractació de l’AVL no han remés la relació 
certificada que es preveu en l’article 3 de l’Acord de 14 de gener de 
2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, sobre els contractes formalitzats durant l’exercici. 
Aquesta informació ha sigut subministrada posteriorment a l’equip 
d’auditoria, tal com assenyalem en l’apartat 8.2 de l’apèndix de 
l’Informe. 

c) L’AVL ha certificat que durant 2017 només ha formalitzat un 
contracte no menor. Es tracta d’un contracte de subministrament 
d’equips informàtics que es va formalitzar l’1 de febrer de 2017 per 
un import de 32.500 euros (IVA no inclòs) i un termini d’execució de 
dos mesos. En la revisió d’aquest expedient hem observat els 
incompliments significatius següents de la normativa aplicable: 

- Els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de 
prescripcions tècniques no contenen la signatura de l’òrgan de 
contractació, com a evidència de l’aprovació que requereixen 
els articles 115.4 i 116.1 del TRLCSP. 

- Els PCAP preveuen que l’expedient es tramitarà per mitjà de 
procediment negociat sense publicitat, i que s’adjudicarà a 
l’oferta més avantatjosa per mitjà de l’aplicació dels criteris 
d’adjudicació fixats en els plecs. Sobre aquest tema hem 
d’assenyalar el següent: 

- No consta que s’hagen negociat les condicions del 
contracte, de manera que s’ha incomplit aquest tràmit 
essencial del procediment. 

- En l’expedient no consta una justificació documental 
adequada sobre l’elecció dels criteris que es tindran en 
consideració per a adjudicar el contracte –requerida per 
l’article 109.4 del TRLCSP– ni sobre la ponderació que se’ls 
dona, en perjudici dels principis de transparència i 
objectivitat que exigeix l’article 1 d’aquesta llei. 

- Els criteris de valoració quantificables per mitjà de judici 
de valor que preveuen els PCAP són indeterminats; de fet, 



Informe de fiscalització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Exercici 2017 

9 

els aspectes analitzats i la seua puntuació s’especifiquen 
en l’informe tècnic que valora aquests criteris, quan 
aquesta informació hauria de figurar en els PCAP (article 
150.2 del TRLCSP). 

- La fórmula utilitzada per a valorar el criteri preu no 
permet que siga efectiva la importància relativa concedida 
en el plec a l’oferta econòmica, en relació amb els altres 
criteris de valoració. Per tant, els PCAP no donen una 
preponderància efectiva als criteris avaluables de manera 
automàtica respecte a aquells amb una quantificació que 
depén d’un judici de valor. No obstant això, en aquest cas, 
i ateses les ofertes econòmiques rebudes, la fórmula 
utilitzada no ha afectat la valoració global. 

- No s’ha complit el termini d’execució del contracte, sense que 
conste un informe que analitze les causes del retard i la possible 
imputació a l’adjudicatari, a l’efecte de requerir les penalitats 
previstes en els PCAP. 

9. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables de l’AVL (vegeu l’apartat 2 d’aquest informe), a 
més d’adoptar les mesures correctores dels fets descrits en els apartats 4 
i 8 anteriors, han de tenir en compte les recomanacions que s’assenyalen 
a continuació per a millorar la gestió de la institució: 

Règim pressupostari, comptable i de control 

a) A fi que la normativa pròpia de l’AVL continga les especialitats 
relatives al seu règim pressupostari, comptable i de control, es 
considera que el Ple de la institució, en exercici de les funcions que 
hi atribueix l’article 16 de la Llei de Creació de l’AVL, aprove les 
modificacions necessàries del Reglament i les eleve al Consell de la 
Generalitat per a l’aprovació. 

b) És convenient que els avantprojectes de pressupostos anuals de 
l’AVL (que elabora la Junta de Govern per a l’aprovació pel Ple) es 
calculen d’una manera més ajustada a les possibilitats reals 
d’execució de la despesa, i que per mitjà de la gestió econòmica 
eficient i eficaç dels recursos es liquiden els pressupostos de cada 
any amb nivells de romanents de crèdit raonables. 

c) Per comptabilitzar el reintegrament del romanent de tresoreria, 
considerem que s’han d’aplicar els criteris que detallem en l’apartat 
7 de l’apèndix de l’Informe. A l’efecte, és necessari que aquests 
criteris comptables s’incloguen en el reglament economicofinancer i 
pressupostari de la institució. 
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Immobilitzat 

d) L’AVL ha de procurar obtenir la documentació referent al dret d’ús 
de l’immoble que constitueix la seua seu a fi de disposar de les dades 
relatives al valor i període d’ús, que són necessàries per a reflectir 
aquest fet comptable en els comptes anuals. 

Despeses de personal 

e) Quan es tanque cada exercici s’han de practicar els assentaments 
comptables de periodificació de la paga extraordinària de juny i 
imputar a les despeses econòmiques la part meritada d’aquesta paga 
amb abonament al compte apropiat dels creditors a curt termini del 
balanç. 

Contractació 

f) L’expedient de contractació analitzat en l’apartat 8.c de l’Informe es 
va iniciar amb un informe dels serveis administratius i econòmics 
que justifica la necessitat del contracte en l’antiguitat dels equips i 
sistemes de l’AVL. En aquest sentit, és recomanable que els informes 
de necessitat siguen tan explícits com siga possible a fi d’observar 
adequadament l’article 22 del TRLCSP, que requereix que la 
naturalesa i l’extensió de les necessitats que cal cobrir amb el 
contracte projectat es determine amb precisió en la documentació 
preparatòria abans d’iniciar el procediment encaminat a 
l’adjudicació. 

g) En relació amb l’expedient anterior, no s’ha elaborat l’informe jurídic 
sobre els PCAP previst en l’article 115.6 del TRLCSP. Considerem que 
el lletrat secretari general de l’AVL pot fer aquesta funció.  

h) Tal com hem assenyalat en l’apartat 8.a de l’Informe, la normativa 
pròpia de l’AVL no preveu un servei de control intern per a realitzar 
la funció interventora. En aquesta situació, i en relació amb 
l’expedient de contractació indicat adés, cal assenyalar que no s’ha 
fet la fiscalització prèvia requerida en l’article 109.3 del TRLCSP. 
Referent a això, considerem necessari que els òrgans de l’AVL, a la 
vista de la plantilla vigent, analitzen les possibilitats reals 
d’implantar la funció interventora amb els mitjans propis de la 
institució o, si és el cas, sol·liciten la col·laboració de la Intervenció 
General de la Generalitat. 

i) La determinació i valoració dels criteris d’adjudicació són fites 
essencials en els processos de contractació i, per tant, han d’establir-
se els mecanismes de control intern adequats perquè el seu objecte 
siga efectiu i complisquen els requisits legals. En aquest sentit, las 
fórmules per a valorar les ofertes econòmiques no han d’atorgar 
punts a les ofertes sense baixa i, a més, s’ha de procurar que la 
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preponderància dels criteris automàtics respecte als dependents de 
judicis de valor siga efectiva.  

j) En aplicació de l’article 14.3 del Decret 35/2018, de 23 de març, del 
Consell, recomanem que l’AVL sol·licite la inscripció dels seus 
contractes en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 
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APÈNDIX.  OBSERVACIONS ADDICIONALS DE L’AUDITORIA REALITZADA 

1. Immobilitzat 

Amb data 31 de desembre de 2017, l’epígraf “Immobilitzat” puja a 1.156.417 
euros, que representa el 35,8% del total del balanç. Aquest import és el 
valor net resultant dels valors de cost dels elements integrants de 
l’immobilitzat, 1.903.243 euros, i les seues amortitzacions acumulades, 
746.825 euros. En l’apartat 7 de la memòria s’ofereix informació sobre 
l’inventari i els comptes del balanç. No conté, això no obstant, les dades 
relatives al moviment experimentat durant l’exercici. Aquesta informació 
es mostra en el quadre següent, elaborat per la Sindicatura a partir dels 
registres comptables: 

Quadre 1. Immobilitzat. Moviments de l’exercici 

Comptes Denominació 
Saldos 
01-01-17 

Altes Baixes 
Saldos 
31-12-17 

210 Despeses invest. i desenv. 713.609 9.208 - 722.817 

215 Aplicacions informàtiques 349.567 21.065 - 370.632 

216 Propietat intel·lectual 21.136 - - 21.136 

 Valors de cost 1.084.312 30.273  1.114.585 

2810 Amortització acumulada -217.591 -27.408 - -244.999 

 Immobilitzat immaterial 866.721   869.586 

221 Construccions 38.473 - - 38.473 

222 Instal·lacions tècniques 21.036 - - 21.036 

226 Mobiliari 343.119 8.436 - 351.555 

227 Equips procés informac. 214.708 363 -51.502 163.569 

229 Altre immobilitzat  212.304 1.721 - 214.025 

 Valors de cost 829.640 10.520 -51.502 788.658 

2820 Amortització acumulada  -532.448 -16.421 47.042 -501.827 

 Immobilitzat material 297.192   286.831 
 Total immobilitzat 1.163.913   1.156.417 

Per a la fiscalització d’aquest epígraf hem revisat una mostra significativa 
tant dels saldos inicials amb data 1 de gener de 2017 com de les altes i 
baixes de l’exercici. Les proves realitzades han posat de manifest la 
correcta comptabilització de les partides analitzades. 

Quant a la situació de l’immoble que constitueix la seu de l’AVL, es 
comenta en l’excepció a de l’apartat 4 de l’Informe. 

2. Tresoreria 

Quantitativament, l’epígraf “Tresoreria” és el més important del balanç 
amb data 31 de desembre de 2017 perquè, amb 1.312.471 euros, representa 
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el 40,6% del total actiu en aquesta data. La informació de la memòria es 
limita a l’estat de tresoreria que figura en l’apartat 3.4 de la memòria. 

Com a resultat del treball realitzat sobre aquesta àrea cal assenyalar el 
següent: 

- La memòria no inclou l’estat del flux de tresoreria de l’exercici 2017. 

- El 31 de desembre de 2017, els fons de tresoreria estan formats per 
2.863 euros en la caixa de l’AVL i 1.309.608 euros en dos comptes 
bancaris. 

- La tresoreria mostra, al tancament de l’exercici 2017, un augment del 
88,8% respecte al tancament de l’exercici 2016. La memòria no conté 
una explicació dels factors que han intervingut en aquesta important 
variació.  

D’altra banda, les proves realitzades han posat de manifest la correcta 
comptabilització de les partides que integren aquest epígraf del balanç. 

3. Despeses de personal 

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017, les 
“Despeses de personal” pugen a 1.727.763 euros, que representa el 64,2% 
del total de despeses de l’exercici. La xifra anterior comprén 1.416.973 
euros de sous i salaris i 310.790 euros de cotitzacions socials a càrrec de 
l’ocupador. 

La liquidació de l’estat de despeses de l’exercici 2017 mostra que el capítol 
1, “Despeses de personal”, comptava amb una consignació inicial 
d’1.929.380 euros, que s’ha reduït per mitjà de modificacions fins a fixar el 
pressupost definitiu en 1.796.351 euros, que representa el 39,9% del total. 
Les obligacions reconegudes han pujat a 1.727.763 euros, que coincideixen 
amb el compte del resultat economicopatrimonial, la qual cosa representa 
un grau d’execució del 96,2%, i figuren totalment pagades al tancament de 
l’exercici. El seu desglossament per articles és el següent:  

Quadre 2. Capítol 1 del pressupost de despeses 2017 

Art. Denominació 
Obligacions 
reconegudes 

10 Alts càrrecs 58.743 

11 Personal eventual 168.664 

12 Funcionaris 1.021.679 

14 Altre personal 167.887 

16 Quotes socials 310.790 
 Total 1.727.763 

Quant a la memòria, la informació sobre el personal figura en l’apartat 4.7. 
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La Llei de Creació de l’AVL10 preveu que el seu personal es regeix pel règim 
jurídic aplicable al personal al servei de la Generalitat. 

La plantilla de personal de l’AVL figura en la relació de llocs de treball (RLT) 
aprovada pel Consell de la Generalitat.11 Aquesta RLT detalla un total de 
32 llocs, que en comprén 3 de naturalesa eventual i 29 de naturalesa 
funcionarial. El 31 de desembre de 2017 hi havia coberts 28 llocs, que 
inclouen els 3 de personal eventual i 25 dels 28 de personal funcionari, 5 
dels quals de manera interina. 

En el quadre 2 anterior, l’article 10, “Alts càrrecs”, comprén les retribucions 
de la secretària del Ple de l’AVL previstes en l’article 21 de les bases 
d’execució. D’altra banda, l’article 11, “Personal eventual”, comprén les 
retribucions del secretari general, del cap de gabinet i del cap de premsa. 
En l’article 14 s’inclouen les retribucions del personal interí. 

Les retribucions del personal de l’AVL inclouen dues pagues 
extraordinàries que se satisfan als mesos de juny i desembre de cada any. 
Respecte a la paga extraordinària de juny, cal assenyalar que, encara que 
es merita des de l’1 de desembre fins al 31 de maig, l’AVL la comptabilitza 
pel seu import total en el mes que la satisfà. Si bé aquest criteri és 
admissible en l’àmbit pressupostari, no es pot admetre com a correcte en 
la comptabilitat economicofinancera. D’acord amb els càlculs realitzats 
per la Sindicatura, la comptabilització adequada de la paga extraordinària 
de juny suposaria que les despeses d’exercicis anteriors augmentarien en 
13.417 euros i les despeses de personal de l’exercici 2017 disminuirien en 
178 euros, mentre que el passiu a curt termini del balanç a 31 de desembre 
de 2017 augmentaria en 13.239 euros. 

Quant al contingut informatiu de la memòria cal assenyalar: 

- El quadre que mostra la composició de la plantilla assenyala 29 llocs 
coberts, que comprenen els 28 de l’RLT més el lloc de secretària de 
l’AVL, que té la consideració d’alt càrrec. 

- El quadre de situació de la plantilla és incorrecte, perquè mostra les 
dades de l’exercici 2016, no de 2017. Les xifres correctes són les que 
figuren en el quadre 2 anterior. 

- Hauria de contenir la informació relativa al nombre mitjà d’empleats 
durant l’exercici i a 31 de desembre, distingint per categories i sexes, 
tal com estableix el Pla General de Comptabilitat Pública.  

                                                
10  Article 32 de la Llei 7/1988, de 16 de setembre. 

11  Decret 71/2006, de 26 de maig. 
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4. Serveis exteriors 

En el compte del resultat economicopatrimonial de l’exercici 2017, els 
“serveis exteriors” pugen a 706.050 euros, que representen el 26,2% del 
total de despeses de l’exercici. Aquest import coincideix amb les 
obligacions reconegudes del capítol 2, “Despeses en béns corrents i 
serveis”, de la liquidació del pressupost de despeses. Un resum de la seua 
composició pels conceptes més importants és el següent: 

Quadre 3. Capítol 2 del pressupost de despeses 2017 

Conceptes Denominació 
Obligacions 
reconegudes 

21x Reparacions i conservació 10.615 

220 Material d’oficina 26.574 

221 Subministraments 8.505 

222 Comunicacions 6.923 

224 Primes assegurances 485 

22606 Reunions, conferències, actes i cursos 50.278 

226xx Altres despeses diverses 17.370 

22702 Seguretat 16.756 

22707 Estudis i treballs tècnics 79.110 

227xx Altres treballs d’altres empreses 26.315 

23301 Altres indemnitzacions. Acadèmics 372.006 

23xx Altres indemnitzacions per raó del servei 59.024 

24x Despeses de publicacions 32.089 

 Total 706.050 

Tal com s’observa en el quadre anterior, el concepte més significatiu és 
“Altres indemnitzacions. Acadèmics”, amb unes obligacions reconegudes 
que pugen a 372.006 euros, el 52,7% del total del capítol.  

L’article 14 de la Llei de Creació de l’AVL estableix que els acadèmics tenen 
dret a percebre dietes i indemnitzacions per l’exercici de les seues 
funcions. Al seu torn, l’article 20 del Reglament preveu que el Ple aprovarà 
anualment aquestes percepcions dels acadèmics que comprenen, d’una 
banda, les indemnitzacions per assistència i participació en les reunions 
dels diversos òrgans de l’AVL, i d’una altra, les dietes i despeses de 
desplaçament. Les quanties per a 2017 estan aprovades en les bases 
d’execució pressupostària d’aquest any. Hem revisat una mostra que 
representa el 12,5% del total d’aquestes indemnitzacions i n’hem 
comprovat l’adequada tramitació, justificació, control i comptabilització. 

De la resta de conceptes que integren aquest capítol de despeses, hem 
analitzat una mostra d’anotacions comptables que representen l’11,5% del 
total d’operacions, sense observar aspectes importants per a destacar. 
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5. Transferències i subvencions 

Les despeses que figuren en el compte del resultat economicopatrimonial 
de l’exercici 2017 en el concepte “Transferències i subvencions” pugen a 
118.427 euros, que representen el 4,4% del total de l’exercici. Aquest 
import coincideix amb les obligacions reconegudes del capítol 4, 
“Transferències corrents”, de la liquidació del pressupost de despeses. 
Comprenen les transferències i subvencions previstes en la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2017, tant per concurrència 
competitiva com per mitjà de concessió directa, i que en general tenen per 
finalitat la promoció del valencià. La composició per conceptes de les 
obligacions reconegudes durant 2017 és la següent: 

Quadre 4. Capítol 4 del pressupost de despeses 2017 

Conceptes Denominació 
Obligacions 

reconegudes 

44101 A fundacions 3.000 

46001 A ajuntaments 25.618 

47001 A empreses privades 1.590 

48101 A institucions sense ànim de lucre 46.219 

48201  Programa de beques 42.000 

 Total 118.427 

La informació sobre aquestes operacions es recull en la nota 4.5 de la 
memòria dels comptes anuals. Les línies més importants en quantia són 
les següents: 

- Per al foment de l’ús del valencià en mitjans de comunicació, per 
24.371 euros. Tramitada per mitjà de concurrència competitiva, els 
beneficiaris previstos són mitjans de comunicació d’àmbit local o 
comarcal. Figura en diversos conceptes en funció de la naturalesa 
dels beneficiaris.  

- Beques per a la realització de pràctiques de formació, per 42.000 
euros. Tramitada per mitjà de concurrència competitiva, els 
beneficiaris previstos són titulats superiors i diplomats universitaris. 
Figura en el concepte 48201. 

Hem revisat una mostra que representa el 38,8% de les ajudes concedides 
durant 2017 i n’hem comprovat l’adequada tramitació, justificació, control 
i comptabilització. 

6. Ingressos 

El compte del resultat economicopatrimonial mostra que els ingressos de 
l’AVL durant l’exercici 2017 han pujat a 3.165.445 euros, integrats en la 
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pràctica totalitat per les transferències rebudes de la Generalitat, que 
sumen 3.158.630 euros. La resta d’ingressos, 6.815 euros, comprén els 
derivats de la venda de publicacions, els reintegraments de la Seguretat 
Social i els interessos de comptes bancaris. 

Les transferències rebudes de la Generalitat es corresponen amb les 
consignacions aprovades per a l’AVL en la Llei de Pressupostos de 2017, i 
que aquesta institució ha comptabilitzat en el compte del resultat 
economicopatrimonial com a ingressos per transferències corrents, 
3.025.630 euros, i ingressos per transferències de capital, 133.000 euros. Els 
dos imports figuren com a drets reconeguts dels capítols 4 i 7, 
respectivament, de la liquidació del pressupost d’ingressos de l’AVL. 

En l’exercici 2017, les transferències de la Generalitat han experimentat 
un increment del 20,0% respecte a les de 2016, que pujaven a 2.636.462 
euros. Aquesta variació és deguda principalment a la devolució del 
romanent de tresoreria no aplicat de 2015, per import de 402.800 euros, 
que es va comptabilitzar per mitjà de l’anul·lació de drets reconeguts del 
pressupost d’ingressos de l’exercici 2016. 

7. Romanent de tresoreria i romanents de crèdit 

Romanents de crèdit 

L’exercici 2016 es va liquidar amb romanents de crèdit per import 
d’1.426.281 euros, que representaven el 34% del pressupost definitiu 
d’aquell any. En la liquidació de 2017 els romanents de crèdit han pujat a 
1.903.678 euros, el 42,3% del pressupost definitiu. 

Romanent de tresoreria 

D’acord amb el que es preveu en la disposició addicional primera de la Llei 
de Pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2017, l’AVL ha reintegrat a 
la Generalitat la quantitat de 90.349 euros en concepte de romanent de 
tresoreria de 2016 no vinculat a la incorporació de romanents de crèdit 
d’exercicis anteriors. La comptabilització d’aquest reintegrament s’ha 
realitzat en l’àmbit de la comptabilitat econòmica de 2017 mitjançant 
l’anul·lació de drets de pressupostos tancats amb càrrec al compte 679 
“Pèrdues d’altres exercicis”. 

Sobre la manera de comptabilitzar el reintegrament del romanent de 
tresoreria, i a fi de millorar la imatge fidel dels comptes anuals en el marc 
conceptual de la comptabilitat pública, considerem necessari que, d’ara 
en avant, s’apliquen els criteris següents: 

a) Imputació economicofinancera. Durant el procés de tancament de 
cada exercici comptable s’han d’efectuar les operacions següents: 
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- Determinar els romanents de crèdit que són incorporables al 
pressupost de l’exercici següent i els que no són incorporables, 
i mostrar aquesta informació en un quadre de l’apartat 
corresponent de la memòria. 

- Calcular l’import de tresoreria que és reintegrable a la 
Generalitat. D’acord amb les últimes lleis de pressupostos, 
aquest import és la part no vinculada a la incorporació dels 
romanents de crèdit al pressupost de l’exercici següent. 

- Per l’import del romanent de tresoreria reintegrable abans 
calculat, practicar un assentament en la comptabilitat 
economicofinancera consistent a carregar a un compte del 
subgrup 65 (que es pot denominar “Transferències a la 
Generalitat per reintegrament del romanent de tresoreria”) amb 
abonament a un compte del subgrup 41 (que es pot denominar 
“Generalitat Valenciana, creditora per reintegrament de 
romanent de tresoreria)”. 

b) Imputació pressupostària. El reintegrament del romanent de 
tresoreria s’imputarà al pressupost de l’exercici següent quan, 
d’acord amb el procediment establit, es dicte l’acte corresponent de 
reconeixement de la despesa pressupostària per a dotar de crèdit el 
capítol 4 de despeses (transferències corrents a la Generalitat) per 
l’import que es reintegra, finançat amb un augment del pressupost 
del capítol 8 d’ingressos (romanent de tresoreria). 

c) Memòria. Ha de proporcionar una informació completa, suficient i 
adequada sobre els criteris de comptabilització de la devolució del 
romanent de tresoreria, d’acord amb els punts anteriors. 

Quan siga necessari, els criteris anteriors s’adaptaran al que disposen les 
lleis de pressupostos successives. 

8. Contractació 

8.1 Normativa aplicable 

Atenent la disposició addicional primera bis del text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP)12, en què es regula el règim de 
contractació dels òrgans constitucionals de l’Estat i dels òrgans legislatius 
i de control autonòmics, l’AVL ha d’ajustar la seua contractació a les 
normes establides en aquesta llei per a les administracions públiques. 

                                                
12  TRLCSP aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. També figura en la 

disposició addicional quaranta-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
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D’altra banda, les institucions de la Generalitat estan sotmeses a les 
obligacions d’informació contractual prevista en el TRLCSP, desplegada en 
l’àmbit autonòmic per l’Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes. Aquestes institucions, no obstant això, no tenen 
l’obligació d’inscriure els seus contractes en el Registre de Contractes de 
la Generalitat, ja que no estan compreses en l’àmbit objectiu d’aplicació 
d’aquest registre. 

En l’àmbit intern, la Junta de Govern de l’AVL13 té la competència en 
matèria de contractació, i al seu torn ha delegat en el president la 
contractació menor.14 

8.2 Informació sobre l’activitat contractual 

Considerant la situació descrita en l’apartat 8 de l’Informe sobre les 
obligacions legals de subministrament d’informació contractual, per a la 
fiscalització de la contractació la Sindicatura ha sol·licitat als gestors de 
l’AVL l’elaboració de relacions certificades sobre els contractes subscrits. 
La informació certificada pel cap de Gestió Administrativa de l’AVL amb 
data 24 d’abril de 2018 es resumeix de la manera següent: 

- Contractes no menors formalitzats durant 2017: un contracte per 
import de 32.500 euros, més IVA.  

- Contractes menors subscrits durant 2017: 728 contractes per un total 
de 353.288 euros, inclòs l’IVA.  

- Contractes formalitzats en exercicis anteriors que continuaven en 
execució durant 2017: un contracte de 80.000 euros formalitzat en 
2015 i prorrogat durant 2017 pel mateix import. 

La informació anterior coincideix amb la continguda en l’apartat 4.4 de la 
memòria dels comptes anuals de l’exercici 2017, que inclou una breu 
descripció dels contractes adjudicats per tipus i formes. 

8.3 Revisió d’expedients de contractació 

Contractes no menors formalitzats durant 2017 

Tal com hem assenyalat anteriorment, l’AVL ens ha certificat que durant 
2017 només ha formalitzat un contracte no menor. En la revisió d’aquest 
expedient hem observat determinats incompliments significatius de la 
normativa aplicable, que detallem en l’apartat 8 de l’Informe. 

 

                                                
13  Segons el que es preveu en l’article 17.2.g de la Llei 7/1988, de Creació de l’AVL. 

14  En virtut de l’Acord de 24 de setembre de 2001, de la Junta de Govern. 
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Contractes menors subscrits durant 2017 

De la relació de contractes menors certificada per l’AVL hem seleccionat 
deu contractes per un import global de 93.864 euros, que representen el 
26,6% del total. En la revisió realitzada sobre aquesta mostra de contractes 
menors hem observat que han sigut adequadament tramitats i 
comptabilitzats. També hem observat que l’AVL ha sol·licitat tres ofertes 
en la majoria dels casos analitzats, però no en tots. En la nostra opinió, és 
recomanable que l’AVL incorpore aquest tràmit a les seues bases 
d’execució del pressupost per als contractes menors que superen un 
determinat import. 

Contractes d’exercicis anteriors 

Durant 2017 només estava vigent un contracte formalitzat en exercicis 
anteriors, que té per objecte l’adquisició del servei d’emmagatzematge i 
suport logístic de publicacions. El contracte es va signar l’1 d’abril de 2015 
per un preu de 80.000 euros (IVA no inclòs) i una duració de dos anys, 
prorrogable per dos més. Una vegada arribat el venciment en 2017, se n’ha 
aprovat la pròrroga prevista. En la revisió d’aquest contracte no s’ha 
detectat cap aspecte significatiu. 

Convenis de col·laboració 

L’AVL ofereix informació sobre els convenis en l’apartat 4.6 de la memòria 
dels comptes anuals de l’exercici 2017. Segons aquesta nota, durant 2017 
s’han signat convenis per un total de 39.675 euros. D’altra banda, l’AVL 
ens ha certificat que durant 2017 hi havia en vigor onze convenis de 
col·laboració, quatre dels quals formalitzats en 2017 i la resta en exercicis 
anteriors. Hem revisat els quatre convenis subscrits en 2017 sense 
observar aspectes significatius per a comentar. 

9. Transparència i bon govern 

La Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern 
i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, inclou en el seu 
àmbit d’aplicació les institucions estatutàries, en relació amb la seua 
activitat econòmica i administrativa. L’article 9 d’aquesta llei detalla la 
informació mínima que aquestes institucions han de publicar en les seues 
pàgines web respectives. Sobre aquest tema, s’ha comprovat que l’AVL 
publica en el seu portal de transparència la informació mínima requerida, 
excepte la prevista en l’apartat 1.l relativa a l’inventari de béns i drets. 

D’altra banda, la disposició addicional quarta de la Llei 2/2015 estableix 
que les institucions estatutàries promouran, en el termini de sis mesos, 
les modificacions necessàries dels seus reglaments o normes de govern 
per a adaptar el seu règim i funcionament als principis i obligacions que 
conté aquesta llei i, especialment, als que es detallen en aquesta 
disposició. En compliment d’aquest precepte, el Ple de l’AVL va aprovar, 
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per mitjà de l’Acord núm. 9/2018, el Codi de Bon Govern de l’AVL, adaptat 
a la normativa de la Generalitat. Aquest acord s’ha adoptat amb un retard 
de 23 mesos respecte al termini previst per la Llei 2/2015. 

Addicionalment, el Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual 
s’aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat, estableix en l’article 2.2 
que el Codi és també aplicable, de manera voluntària i per mitjà d’adhesió 
individual, als membres de l’AVL. En aquest sentit, en el portal de 
transparència de la Generalitat consta, entre les adhesions voluntàries, la 
del president de l’AVL.  
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 
del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, l’esborrany previ de 
l’Informe de fiscalització es va discutir amb els responsables de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per al seu coneixement i per tal que, 
si era cas, hi efectuaren les observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
la redacció donada per la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 
de novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim Interior de la 
Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta 
institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització corresponent a l’exercici 2017, aquest es va trametre al 
comptedant per tal que, en el termini concedit, hi formulara al·legacions. 

Dins del termini concedit, l’Entitat ha formulat les al·legacions que ha 
considerant pertinents. 

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

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament. 

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

En els annexos II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i 
l’informe motivat que s’hi ha emés i que ha servit perquè aquesta 
Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i dels programes 
anuals d’actuació de 2018 i 2019 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 11 d’abril de 2019, va aprovar 
aquest informe de fiscalització. 
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Verònica Cantó Doménech, secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, certifica que el Ple, en la sessió 
celebrada el dia 27 d’abril del 2018, va aprovar l’acord següent: 

 
Acord núm. 21/2018 pel qual s’aproven els comptes a nuals de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua corres ponents a 
l’exercici 2017. 
 

La Junta de Govern, en la reunió del dia 22 de març, va adoptar l’Acord núm. 50/2018, pel qual s’inicia el procediment 
abreujat regulat en el títol segon de les Normes Internes de Procediment, a fi que el Ple puga estudiar i aprovar, en el seu 
cas, la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.  

En el periode previst en el procediment no es va presentar cap esmena i la Junta elevà al Ple l’aprovació definitiva de 
la liquidació (Acord núm. 58/2018, de 23 d’abril). 

Una volta elevada al ple l’aprovació de la liquidació, la Junta de Govern aprovà els comptes anuals de l’exercici 2017 
que se’n deriven i els elevà al Ple (Acord núm 59/2018 de 23 d’abril). 

Vistos els comptes anuals presentats per la Junta de Govern i de conformitat amb la liquidació del pressupost de l’any 
2017. 

El Ple acorda: 
Aprovar els comptes anuals de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de l’exercici 2017 que s’adjunten com a annex. 

 
Es fa constar expressament, segons establix l’article 19.5 de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic, que este certificat 
s’emet, sense perjuí de la posterior aprovació de l’acta del Ple. 

 
  I perquè conste, estenc este certificat amb el vistiplau del president.  
 

   
València, 27 d’abril del 2018 
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El pressupost de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a l’any 2017 va ser aprovat per les Corts Valencianes 
per Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupost de la Generalitat, per a l’exercici 2017 (DOCV núm. 7.948 de 
31/12/2016), amb un import de 3.157.130,00 €, orgànica 17, i dins de la funció 5, subfunció 541, programa 10, 
“Investigació i normalització lingüística de l’idioma valencià”, i està equilibrat quant a ingressos i despeses. 
 
El contingut dels comptes anuals de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de l’exercici 2017, de conformitat amb el que 
preveu el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat, és el següent: 
 
a) Balanç 
b) Compte del resultat economicopatrimonial 
c) Estat de liquidació del pressupost 

c.1 Liquidació del pressupost de despeses 
c.2 Liquidació del pressupost d’ingressos 
c.3 Resultat pressupostari 

d) Memòria 
 
Estos comptes anuals han sigut aprovats pel Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua el 27 d’abril del 2018 
 
La liquidació del pressupost i els documents econòmics  en què es fonamenten els presents Comptes anuals, amb format 
Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat, foren aprovats pel Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua el 
27 d’abril del 2018. 
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I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
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II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
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III. RESULTAT PRESSUPOSTARI 
 

 
 

 
La liquidació del pressupost del 2017 presenta un resultat pressupostari de 572.411,79 €, obtingut de la diferència 

entre els drets reconeguts nets (3.165.444,69 €) i les obligacions reconegudes netes (2.593.032,90 €). El resultat 
pressupostari ajustat, tenint en compte les despeses finançades durant l’exercici 2017 amb romanent líquid de tresoreria 
(1.339.581,42 €), és d’1.911.993,21 €.  
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1 L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA 
 

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és una institució de caràcter públic de la Generalitat Valenciana, amb 
personalitat jurídica pròpia, i té com a funció determinar i elaborar, si és el cas, la normativa lingüística de l'idioma valencià, 
així com vetlar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària i la realitat lingüística genuïna valenciana, i també la 
normativització consolidada a partir de les Normes de Castelló. 

 
Els principis i criteris que han d’inspirar l’actuació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua són els que es desprenen 

del Dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura el 13 de juliol de 1998, el qual constituïx el preàmbul de la Llei 7/1998, 
de 16 de setembre, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

 
D’acord amb estos principis, la llei establix quines són les competències i les funcions de l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua, així com la seua composició. L'aspecte més important és que els vint-i-un acadèmics han sigut elegits per les Corts 
Valencianes per una majoria de dos terços i per un període de quinze anys, després del qual podran ser reelegits, i havent 
transcorregut els quinze anys de l'elecció, els membres de l'Acadèmia procediran a la primera renovació sectorial per 
cooptació d'un terç dels acadèmics. El primer procés de renovació va començar l’any 2015 i finalitzà, el cinc de juliol del 2016 
amb la pressa de possessió dels set nous acadèmics. La llei i el reglament de la institució també establixen quins són els 
òrgans de l'Acadèmia i indiquen com han de funcionar. 

 
De conformitat amb el que establix la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, els òrgans que s’han 

constituït han sigut el Ple, la Junta de Govern, les seccions i les comissions. La composició de les seccions i comissions va 
ser definida en els Acords del Ple núms. 28, 42 i 43 de l’any 2016 modificats per l’Acord núm.23 de 23 de juny del 2017. 

 
Les seccions creades a 31 de desembre del 2017 són les de Lexicografia i Gramàtica, Onomàstica, Foment de l'Ús 

del Valencià, Documentació i Literatura, Terminologia i Assessorament Lingüístic, Publicacions i Comunicació, Textos 
Religiosos, Escriptor de l’any 2018 Misteris Assumpcionistes i Escriptor de l’any 2019 Sant Vicent Ferrer. 

 
El marc legal i normatiu específic de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua és: 

 
 -Llei 7/1998, de 16 de setembre, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
 -Decret 158/2002, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de l'Acadèmia Valenciana 
de la Llengua (AVL) 
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2 NORMES COMPTABLES, PRINCIPIS COMPTABLES I NORMES DE VALORACIÓ 
 
2.1 ASPECTES GENERALS 
 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Sindicatura de Comptes, les Corts Valencianes i la resta d’institucions 
incloses en l’article 20.3 de la Llei Orgànica 1/2006 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana constituïxen la 
Generalitat i en formen part integral. 

 
Totes estes institucions, amb independència de la seua configuració jurídica, tenen els seus pressuposts integrats 

en el de la Generalitat i tenen un règim específic de gestió dels seus pressupostos i de percepció dels fons. Així, 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua s’integra pressupostàriament com a Secció 17, Servici 05 Producció de béns públics 
de caràcter econòmic, Programa 541.10 Investigació i normalització lingüística del idioma valencià, del pressupost de la 
Generalitat. 

 
La norma de caràcter general reguladora dels aspectes de gestió pressupostària és la Llei d’Hisenda Pública de la 

Generalitat (LHPGV). No obstant això, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, les Corts, la Sindicatura de Comptes i la 
resta d’alts òrgans de la Generalitat tenen, com ja s’ha assenyalat, unes característiques específiques reflectides en la 
normativa, que poden sintetitzar-se així: 

 
- Gestió pressupostària completament independent de l’administració del Consell. 
- Cadascuna d’estes entitats constituïx, en general, una secció independent del pressupost de la Generalitat. 
- Tenen un tractament diferenciat dels romanents de crèdit (disposició addicional primera, apartat 1 de la Llei de 

Pressupostos de la Generalitat). A diferència del que establix l’article 30 de la LHPGV per als pressupostos d’altres 
seccions del pressupost de la Generalitat, podran incorporar els romanents a exercicis futurs. 

- Les dotacions pressupostàries d’estes seccions seran lliurats per la Tresoreria de la Generalitat, per dotzenes 
parts, a nom d’estes seccions (disposició addicional primera, apartat dos de la Llei de Pressuposts de la Generalitat). 
Estes entitats reben els fons consignats en els seus programes pressupostaris de la Tresoreria de la Generalitat 
mensualment i no estan subjectes a justificació. Esta circumstància implica que estes institucions reben els fons abans 
que les despeses es realitzen, i per tant queden justificades. 

- L’examen dels comptes de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua correspon a la Sindicatura de Comptes. 
 

Totes estes característiques distintives aconsellen, per tal de donar-li la màxima transparència informativa, elaborar 
de forma individual els comptes anuals de la institució i fer-los públics. 
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A fi de facilitar la informació més completa possible de la gestió econòmica i pressupostaria de l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua, s’ha aplicat integrament el que establix el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana. 

 
El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua  va aprovar les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017, 

amb la finalitat de concretar  l’aplicació dels aspectes pressupostaris i comptables continguts en l’ordenament  jurídic  (lleis 
de pressupostos anuals, LHPG, PGCPG) a les característiques específiques de la institució. 
 

La informació comptable així elaborada, sens dubte, ha de conduir a fer que els comptes expressen la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua com a entitat independent, sense perjuí de la integració que, com a secció pressupostaria, siga procedent en el 
compte de l’administració de la Generalitat. 

 
 
2.2  PRINCIPIS I NORMES APLICADES 
 
L’Orde de 16 de juliol del 2001 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació aprova el Pla General de 

Comptabilitat Pública de la Generalitat (PGCPGV), que es configura com un pla marc aplicable als diferents ens que 
integren el sector públic de la Comunitat Valenciana. 

 
Segons el PGCPGV, la informació comptable continguda en els comptes anuals ha de ser accessible a una 

pluralitat d’agents econòmics i socials, en el cas de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, principalment, a les Corts 
Valencianes i als ciutadans en general. 

 
Els requisits que ha de  complir la informació continguda en els estats comptables periòdics són els següents: 
- Identificabilitat. 
- Oportunitat. 
- Claredat. 
- Rellevància. 
- Raonabilitat. 
- Economicitat. 
- Imparcialitat. 
- Objectivitat. 
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- Verificabilitat. 
 
L’aplicació dels principis comptables públics, segons establix el PGCPGV, ha de facilitar que els comptes anuals 

expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de l’entitat. 
Estos principis son: 

 
- Principi d’ entitat comptable 
- Principi de gestió continuada 
- Principi d’uniformitat 
- Principi d’importància relativa 
- Principi de registre 
- Principi de prudència 
- Principi de meritació 
- Principi d’imputació de la transacció 
- Principi del preu d’adquisició 
- Principi de correlació d’ingressos i despeses 
- Principi de no compensació 
- Principi de desafectació 
 
Les normes de valoració aplicades en l’elaboració dels presents comptes anuals són les incloses en la quinta part 

del PGCPGV: 
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INFORMACIÓ DE CARÀCTER FINANCER 
 

2.2 QUADRO DE FINANÇAMENT (PART I) 
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2.3 QUADRO DE FINANÇAMENT (PART II) 
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3.3  ROMANENT DE TRESORERIA 

 
 

 
 
 

El romanent de tresoreria amb data 31 de desembre del 2017 ascendix a 1.911.993,21 €, deduït de la suma dels 
fons líquids de tresoreria (1.312.470,95 €), menys les obligacions pendents de pagament (162.770,05 €), més els drets 
pendents de cobrament (762.292,31€), en la mateixa data.  
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3.4  TRESORERIA      
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3.5  CONCILIACIÓ DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL I EL SALDO PRESSUPOSTARI  
 
 
CONCILIACIÓ DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL I EL SALDO PRESSUPOSTARI 

          Imports 
1 Resultat economicopatrimonial 474.566,17 € 
2 Resultat pressupostari    572.411,79 € 
3 Diferència de resultats       -97.845,62 € 

Factors de diferència en els resultats 
A) Ingressos pressupostaris no econòmics 90.348,75 
B) Despeses econòmiques no 
pressupostàries -3.212,87 € 
C) Despeses pressupostàries no 
econòmiques -10.709,74 € 
D) Ingressos econòmics no pressupostaris 

4 Diferència en els factors     97.845,62 € 

  Conciliació de diferències (3+4)     0,00 € 
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INFORMACIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA 

 
4.1 MODIFICACIONS DE CRÈDIT 
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Durant l’exercici pressupostari es van fer sis modificacions de crèdit: una, per a la incorporació de romanent de l’exercici 2016 
per un import de 1.339.581,42 €; la segona, tenia un caràcter tècnic, per evitar l’existència de saldos de crèdits disponibles 
negatius en subconceptes pressupostaris del Capítol IV derivats de l’existència de vinculants de crèdit a nivell superior, la 
modificació no implica cap augment ni disminució a nivell dei capítol pressupostari, tampoc suposa cap variació de l’import en 
línies de subvenció i les modificacions tingueren un import de 84.000 euros.  
 

La tercera tenia com a motiu la diferenciació dels projectes d’inversió dedicats a maquinari i programari informàtic, 
creant-se un nou projecte d’inversió investigació, desenrotllament i innovació de programari informàtic,   amb un import de 
32.300 euros i disminuint  en la mateixa quantitat, el projecte codi 2017/4/17/4, equips i material informàtic, ajustant al mateix 
temps els subconceptes de gasto respectius. 
  

La quarta va tindre també el caràcter de tècnica per evitar l’existència de saldos de crèdits disponibles negatius en 
subconceptes pressupostaris de la línia de subvenció 2017 4 17 17 Foment de l’ús del valencià en els mitjans de 
comunicació per un import de 2.163,48 euros. 

 
La quinta tenia com a finalitat ajustar el pressupost a la  previsió de despeses fins al final de l’exercici, dotant de 

majors crèdits a conceptes deficitaris  procedents dels estalvis realitzats en la resta del pressupost. La modificació de crèdits 
implica en les despeses del capítol I, disminucions a nivell d’article i capítol pressupostari, en el capítol II, increment en les 
despeses del capítol, i ajustaments en subconceptes pressupostaris. En el capítol IV disminució a nivell de capítol i de línies 
de subvenció genèriques, i en el capítol VI modificacions en la consignació dels projectes ajustant-los a la realitat de la gestió 
amb un ajust important del projecte d’investigació científica sobre el valencià. També, s’ha evitat l’existència de saldos de 
crèdits disponibles negatius en subconceptes pressupostaris, amb la finalitat d’aplegar al final de l’exercici sense saldos 
negatius i amb un import total de 412.928,20 euros. Per últim, s’ha realitzat una modificació tècnica dels crèdits del capítol II 
per evitar l’existència de saldos de crèdits disponibles negatius en subconceptes pressupostaris per un import de 23.500 
euros. 
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4.2 EXECUCIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ 
 

    
IMPORT 
INICIAL IMPORT DEF. TOTAL   

ANUALITATS 
FUTURES   OBLIGACIONS RECONEGUDES SALDO  

CODI DENOMINACIÓ PROJECTE PROJECTE ADJUDICAT 2018 2019 2020 
1 DE 

GENER 
A 

L'EXERCICI TOTAL DISPOSICIÓ 

2009/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE 
EL VALENCIÀ 127.004,39 59.448,12 59.448,12     53.448,12 0,00 53.448,12 6.000,00 

2011/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE 
EL VALENCIÀ 147.109,25 70.816,07 70.816,07       60.376,75   60.376,75 10.439,32 

2012/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE 
EL VALENCIÀ 127.000,00 62.115,87 62.115,87       51.495,87 0,00 51.495,87 10.620,00 

2013/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE 
EL VALENCIÀ 116.430,00 61.430,00 19.615,75       19.615,75 0,00 19.615,75 0,00 

2014/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE 
EL VALENCIÀ 55.005,00 47.719,19 23.714,19       8.714,19   8.714,19 15.000,00 

2015/4/17/4 
QI000 EQUIPS I 
MATERIAL 
INFORMÀTIC 53.000,00 72.890,96 68.270,96       6.985,37 61.285,59 68.270,96 0,00 

2015/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE 
EL VALENCIÀ 49.430,00 35.512,80 26.081,69       16.243,35 3.695,87 19.939,22 6.142,47 

2016/4/17/3 

QR000 EQUIPAMENT 
PER A REPOSICIÓ 
D'EDIFICIS 
ADMINISTRATIUS 20.000,00 16.350,00 16.684,84       1.184,84 7.818,86 9.003,70 7.681,14 

2016/4/17/4 
QI000 EQUIPS I 
MATERIAL 
INFORMÀTIC 56.000,00 59.130,00 32.108,68       7.988,12 10.570,56 18.558,68 13.550,00 

2016/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE 
EL VALENCIÀ 42.660,00 98.945,81 98.915,60       4.915,60 5.512,27 10.427,87 88.487,73 

2017/4/17/1 
ER000 REFORMA 
D'EDIFICIS 
ADMINISTRATIUS 3.000,00 0,00 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 

2017/4/17/2 
OB000 FONS 
BILIOGRÀFICS I 
DOCUMENTALS 4.000,00 4.000,00 1.720,91         1.720,91 1.720,91 0,00 

2017/4/17/3 

QR000 EQUIPAMENT 
PER A REPOSICIÓ 
D'EDIFICIS 
ADMINISTRATIUS 9.000,00 3.000,00 617,10         617,10 617,10 0,00 

2017/4/17/4 
QI000 EQUIPS I 
MATERIAL 
INFORMÀTIC 77.000,00 57.000,00 56.688,00         363,00 363,00 56.325,00 
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2017/4/17/5 
DI000 INVESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA SOBRE 
EL VALENCIÀ 40.000,00 60.918,20 60.607,43         0,00 0,00 60.607,43 

2017/4/17/6 

PROGRAMARI 
INFORMÀTIC, 
INVESTIGACIÓ, 
DESENROLLATMENT 
I INNOVACIÓ 0,00 73.300,00 72.994,02 26.000,00 15.000,00     10.494,02 10.494,02 21.500,00 

 
Els projectes d’inversió, encara que tenen una mateixa denominació, varien el seu codi de projecte cada any, amb la 

qual cosa els crèdits que s’arrosseguen a anys successius (import definitiu del projecte) són, com a mínim, els compromesos  
l’any inicial d’estos més les anualitats futures. En els projectes de l’exercici corrent l’import, definitiu arreplega les variacions 
que, per modificacions de crèdits, s’han produït durant l’any.  

 
El total adjudicat també engloba les anualitats futures compromeses en expedients de caràcter plurianual i varia en 

anys successius si algun expedient no s’executa en la seua totalitat. Només apareixeran en exercicis posteriors els projectes 
que en finalitzar l’exercici, tenen un saldo de disposició superior a zero.  
 
 

4.3 ROMANENTS DE CRÈDIT 
      

  ROMANENTS COMPROMESOS ROMANENTS NO COMPROMESOS 

CAPITOL INCORPORABLES  

NO INCORPORABLES  
(Incorporables per Art.20.3 
Estatut d'Autonomia i Disp 
Addic 1 Llei de Pressupost) INCORPORABLES  

NO INCORPORABLES 
(Incorporables per Art.20.3 
Estatut d'Autonomia i Disp 
Addic 1 Llei de Pressupost) 

1 PERSONAL 61.722,26 0,00 36,03 6.829,04 
2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I DESPESES DE 
FUNCIONAMENT 62.598,17 0,00 316.322,35 1.064.653,51 
3 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 0,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 76.404,78 0,00 0,00 13.168,55 
6 INVERSIONS REALS 40.308,83 0,00 261.635,00 0,00 

TOTAL 241.034,04 0,00 577.993,38 1.084.651,10 
 

 
Els romanents de crèdit són crèdits pressupostaris que, en finalitzar l’exercici, no han arribat a la fase de contracció 

de l’obligació. 
 



Comptes anuals de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de l’exercici 2017 
 

4.  MEMÒRIA 

38 

 

D’acord amb l’article 30.1 de la LHPGV, tots els crèdits que, en finalitzar l’exercici, no hagen arribat a la fase de 
reconeixement de l’obligació es consideraran nuls de ple dret. No obstant això, l’apartat 2 del mateix article exceptua 
d’eixe règim els crèdits que complisquen determinades condicions i que són els que denominem romanents de crèdit 
incorporables al pressupost de l’exercici següent: 

 
- Crèdits que garantixen compromisos de despesa contrets fins a l’últim dia de l’exercici (crèdits en fases A i/o D). 
- Crèdits per a operacions de capital (crèdits dels capítols 6, 7, 8 i 9 en fase de crèdit disponible, retenció de crèdit, 

A i/o D.). 
- Crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectes (en fase de crèdit disponible, retenció de 

crèdit, A i/o D). 
- Els generats i finançats amb majors ingressos dels previstos (en fase de crèdit disponible, retenció de crèdit, A i/o 

D). 
 
A estos tipus de romanents de crèdit, que no s’anul·len automàticament en finalitzar l’exercici pressupostari, cal 

afegir els que, en referència a les institucions de l’article 20.3 de l’Estatut d’Autonomia, preveu la disposició addicional 
primera de les lleis de pressupostos anuals, que afecta tots els crèdits consignats per estes institucions que no hagen 
arribat a la fase d’obligació en finalitzar l’exercici. 

 
L’objectiu del punt 1 de la disposició addicional primera de la llei de pressuposts, sobre incorporació de romanents, 

seria la disponibilitat d’eixos crèdits no executats en exercicis futurs, que formarien part del romanent de tresoreria de 
lliure disposició per a finançar modificacions pressupostàries que s’han de realitzar en exercicis futurs. 

 
 
4.4 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. FORMES D'ADJUDICACIÓ 

TIPUS DE CONTRACTE   
FORMES 

D'ADJUDICACIÓ   TOTAL 
  NEGOCIAT OBERT ADJ. DIRECTA   

SUBMINISTRAMENT 32.500,00   69.316,73 101.816,73 
SERVICIS 80.000,00 283.712,50 363.712,50 

TOTAL 32.500,00 80.000,00 353.029,23 465.529,23 
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En l’exercici pressupostari 2017, s’ha dut a terme un procediment negociat, “adquisició i instal·lació d'un clúster de 

servidors, un sistema d'emmagatzematge i un sistema de backup per a l'AVL”  per un import d’adjudicació de 32.500 euros, 
en el qual han participat 4 empreses i s’ha realitzat la prorroga el procediment obert, “servicis d'emmagatzematge i suport 
logístic de publicacions”, per un import de 80.000 euros.  

 
L’adjudicació directa recull l’import anual contractat per cada adjudicatari, en un o diversos contractes. S’ha treballat 

amb 270 adjudicataris, als quals s’han fet  728 adjudicacions, de les quals un 80,37 % corresponien a contractes de prestació 
de servicis, i un 19,63% a subministraments. Els adjudicataris amb adjudicacions per un import anual superior a 3.000 euros 
son 29, i han sumat un total de 121 adjudicacions individuals per a diferents servicis i subministraments. En la majoria d’estes 
contractacions s’han demanat ofertes a més d’una empresa. Els adjudicataris amb adjudicacions per un import anual inferior 
a 1.000 euros son 199, i han sumat un total de 430 adjudicacions individuals per als diferents servicis i subministraments.  

Amb data 31 de desembre, no hi ha cap contracte amb reserva de crèdit de l’exercici 2017 pendent d’adjudicar.  

 
4.5 SUBVENCIONS CONCEDIDES 

 

CODI NORMATIVA FINALITAT 
IMPORT  
PREVIST 

IMPORT 
CONCEDIT  

IMPORT 
CONCEDIT  

LIQUIDAT L'1 
DE GENER 

IMPORT 
CONCEDIT 

PENDENT DE 
LIQUIDAR L'1 
DE GENER 

IMPORT 
CONCEDIT/ 
ANUL·LAT 

EN 
L'EXERCICI 

IMPORT 
LIQUIDAT 

EN 
L'EXERCICI 

IMPORT 
CONCEDIT 
PENDENT 

DE 
LIQUIDAR 
EL 31 DE 

DESEMBRE 

2014/4/17/10 
ACORD J. 
GOVERN 

T5406 AJUDES A ACTUACIONS D'ESTUDI I 
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 30.000,00 12.431,15 10.931,15 1.500,00     1.500,00 

2015/4/17/10 
ACORD J. 
GOVERN 

T5406 AJUDES A ACTUACIONS D'ESTUDI I 
PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 30.500,00 16.520,77 15.020,77 1.500,00     1.500,00 

2016/4/17/9 
NOMINATIVA/ 
DISTRIBUÏDA 

S5405 CONVENIS I COL·LABORACIONS PER 
FACILITAR LA DEDICACIÓ DELS ACADÈMICS 15.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00     0,00 

2016/4/17/15 NOMINATIVA S5411 PROMOCIÓ DEL LLIBRE VALENCIÀ 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00   8.000,00 0,00 

2016/4/17/16 NOMINATIVA 
S5414 FOMENT DE L'ESCRIPTURA EN 
VALENCIÀ EN L'ÀMBIT ESCOLAR 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00   3.000,00 0,00 

2016/4/17/17 ORDE CONVOC. 
S5413 FOMENT DE L'ÚS DEL VALENCIÀ EN 
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 30.000,00 30.000,00 0,00 24.371,33 5.628,67 24.371,33 0,00 

2016/4/17/19 NOMINATIVA 
S5415 CAMPANYA D'ANIMACIÓ A LA 
LECTURA EN VALENCIÀ 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00   0,00 0,00 
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2016/4/17/23 
NOMINATIVA/ 
DISTRIBUÏDA 

S7156 SUPORT ALS AJUNTAMENTS AMB 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SINGULAR 
AMB L'AVL 12.000,00 12.000,00   10.000,00 2.000,00 10.000,00 0,00 

2016/4/17/24 NOMINATIVA 
S7161 SUPORT AL TEATRE NO 
PROFESSIONAL EN VALENCIÀ 3.000,00 3.000,00   3.000,00   3.000,00 0,00 

2016/4/17/25 NOMINATIVA 
S7162 SUPORT AL TEATRE NO 
PROFESSIONAL EN VALENCIÀ 5.000,00 5.000,00   0,00   0,00 5.000,00 

2016/4/17/26 NOMINATIVA 
S7163 SUPORT A ACTIVITATS CULTURALS 
UNIVERSITÀRIES DE FOMENT DEL VALENCIÀ 5.000,00 5.000,00   5.000,00   5.000,00 0,00 

2017/4/17/7 ORDE CONVOC. 
S5403 BEQUES PER A LA REALITZACIÓ DE 
PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ 72.000,00 42.000,00 0,00 0,00   42.000,00 0,00 

2017/4/17/9 
NOMINATIVA/ 
DISTRIBUÏDA 

S5405 CONVENIS I COL·LABORACIONS PER 
FACILITAR LA DEDICACIÓ DELS ACADÈMICS 15.000,00 7.404,8 0,00 0,00   5.000,00 2.404,80 

2017/4/17/15 NOMINATIVA S5411 PROMOCIÓ DEL LLIBRE EN VALENCIÀ 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00   8.000,00 0,00 

2017/4/17/16 NOMINATIVA 
S5411 FOMENT DE L'ESCRIPTURA EN 
VALENCIÀ EN L'ÀMBIT ESCOLAR 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00   0,00 3.000,00 

2017/4/17/17 ORDE CONVOC. 
S5413 FOMENT DE L'ÚS DEL VALENCIÀ EN 
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00   0,00 30.000,00 

2017/4/17/19 NOMINATIVA 
S5415 CAMPANYA D'ANIMACIÓ A LA 
CULTURA EN VALENCIÀ 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00   6.000,00 0,00 

2017/4/17/23 
NOMINATIVA/ 
DISTRIBUÏDA 

S7156 SUPORT ALS AJUNTAMENTS AMB 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SINGULAR 
AMB L'AVL 20.000,00 18.055,34 0,00 0,00   1.055,34 17.000,00 

2017/4/17/24 NOMINATIVA 
S7161 SUPORT AL TEATRE NO 
PROFESSIONAL EN VALENCIÀ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00   0,00 3.000,00 

2017/4/17/25 NOMINATIVA 
S7162 SUPORT AL TEATRE NO 
PROFESSIONAL EN VALENCIÀ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00   0,00 5.000,00 

2017/4/17/26 NOMINATIVA 
S7163 SUPORT A ACTIVITATS CULTURALS 
UNIVERSITARIES DE FOMENT DEL VALENCIÀ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00   0,00 5.000,00 

2017/4/17/27 NOMINATIVA 
S7165 DIFUSIÓ DELS ESTUDIS 
D'ONOMÀSTICA 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00   0,00 3.000,00 

2017/4/17/28 NOMINATIVA 
S7166 PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ EN 
EL COMERÇ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00   3.000,00 0,00 

2017/4/17/29 NOMINATIVA 
S7167 FOMENT DE LA MÚSICA 
PROFESSIONAL EN VALENCIÀ 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00   0,00 3.000,00 
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4.6 CONVENIS 
                    

CONVENIS FIRMATS EN L'EXERCICI 2017 
  IMPORT TOTAL % 
CAPITOL 2     
CAPITOL 4 32.067,40 80,83 
CAPITOL 6 7.607,43 19,17 

TOTAL 39.674,83 
  
 100,00 

 
 
  

El percentatge dels convenis del capítol IV firmats en l’exercici (32.067,400 euros), quant als crèdits disposats, 
consignats en línies de subvenció genèriques (72.000 euros), és del 44,5 %. Les línies de subvenció nominatives, no 
desenrotllades per mitjà de convenis, ascendixen en l’exercici a 36.000,00 euros, i el crèdit total consignat en línies de 
subvenció és de 176.000 euros. Tant els convenis com les línies nominatives han sigut aprovades pel Ple de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. 

 
 

CONVENIS I SUBVENCIONS NOMINATIVES MÉS SIGNIFICATIV ES 
CODI FINALITAT / BENEFICIARI     % CAPÍTOL / IMPORT 
  T5411 PROMOCIÓ DEL LLIBRE VALENCIÀ (ASSOCIACIÓ D'EDITORS DEL PAÍS 

VALENCIÀ) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/15 10,57 8.000,00 

  JERARQUIZATCIÓ PER ESCALES DELS TOPÒNIMS CONTINGUTS EN EL 
NOMENCLATOR TOPONÍMIC VALENCIÀ (INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ) 

  CAPÍTOL 6 

2017/4/17/5 10,05 7.607,43 

  CONVENIS PER A FACILITAR LA DEDICACIÓ DELS ACADÈMICS (UNIVERSITAT 
D'ALACANT) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/9 7,94 6.012,06 

  
CAMPANYA D'ANIMACIÓ A LA LECTURA EN VALENCIÀ (FUNDACIÓ BROMERA) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/19 7,93 6.000,00 

  S7163 SUPORT A ACTIVITATS CULTURALS UNIVERSITÀRIES DE FOMENT DEL 
VALENCIÀ (UNIV. POLITÈCNICA DE VALÈNCIA) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/26 6,61 5.000,00 

  S7162 SUPORT AL TEATRE NO PROFESSIONAL EN VALENCIÀ (JUNTA 
CENTRAL FALLERA) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/25 6,61 5.000,00 

  CONVENIS PER A FACILITAR LA DEDICACIÓ DELS ACADÈMICS (UNIVERSITAT 
JAUME I) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/9 6,61 5.000,00 
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  CONVENIS PER REALITZAR ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I FOMENT DEL 
VALENCIÀ. (AJUNTAMENT D'ALZIRA) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/23 4,04 3.055,34 

  S7162 SUPORT AL TEATRE NO PROFESSIONAL EN VALENCIÀ (AJUNTAMENT 
DE MISLATA) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/24 3,96 3.000,00 

  FOMENT DE L'ESCRIPTURA EN VALENCIÀ EN L'ÀMBIT ESCOLAR (FUNDACIÓ 
SAMBORI) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/16 3,96 3.000,00 

  CONVENIS PER REALITZAR ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I FOMENT DEL 
VALENCIÀ. (AJUNTAMENT DE GANDIA) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/23 3,96 3.000,00 

  CONVENIS PER REALITZAR ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I FOMENT DEL 
VALENCIÀ. (AJUNTAMENT DE VINAROS) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/23 3,96 3.000,00 

  CONVENIS PER REALITZAR ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I FOMENT DEL 
VALENCIÀ. (AJUNTAMENT DE VILA-REAL) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/23 3,96 3.000,00 

  CONVENIS PER REALITZAR ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I FOMENT DEL 
VALENCIÀ. (AJUNTAMENT DE DENIA) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/23 3,96 3.000,00 

  CONVENIS PER REALITZAR ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I FOMENT DEL 
VALENCIÀ. (AJUNTAMENT DE GANDIA) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/23 3,96 3.000,00 

  
S7165 DIFUSIÓ DELS ESTUDIS D'ONOMÀSTICA (SOCIETAT D'ONOMÀSTICA) 

  CAPÍTOL 4 
2017/4/17/27 3,96 3.000,00 

  

S7166 PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ EN EL COMERÇ (UNIÓ GREMIAL) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/28 3,96 3.000,00 

  S7167 FOMENT DE LA MÚSICA PROFESSIONAL EN VALENCIÀ (VALENCIAN 
MUSIC ASSOCIATION) 

  CAPÍTOL 4 

2017/4/17/29 3,96 3.000,00 
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4.7  PERSONAL 
 
La composició de la plantilla de personal de l’AVL, segons la relació de llocs de treball aprovada pel Decret del Consell 

71/2006, de 26 de maig, és la següent:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La situació de la plantilla amb data 31 de desembre, per categories, llocs ocupats i retribucions abonades (excepte 

càrregues socials), durant l’exercici 2017, és la següent: 
   

CATEGORIA 
NÚM. 

PERCEPTORS IMPORT 

ALTS CÀRRECS 1 58.507,96 

PERSONAL EVENTUAL 3 171.107,86 

PERSONAL FUNCIONARI 22 971585,51 

PERSONAL INTERÍ            5 170.367,02 

TOTAL 31 1.371.568,35 

 
 
 
 
 

    GRUP A1 GRUP A2 
GRUP 

C1 
GRUPS 
C1/C2 GRUP C2 TOTAL 

ALTS CÀRRECS 1        1 

PERSONAL EVENTUAL 3        3 

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA 4 1 1 4 2 12 

UNITAT DE RECURSOS TECNICOLINGÜÍSTICS 3 10      13 

  TOTAL 2016 11 11 1 4 4 31 

 TOTAL 2017 11 11 1 4 2 29 
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4.8  CREDITORS PRESSUPOSTARIS 
 
El saldo d’este epígraf del balanç, amb data 31 de desembre del 2017, està format per: 
 

  SALDO 
OBLIGACIONS PENDENTS DE PRESSUPOST CORRENT 26.253,70 
OBLIGACIONS PENDENTS DE PRESSUPOST TANCAT 12.100,00 

TOTAL 38.353,70 
 
 

 
4.9 COMPROMISOS DE DESPESES AMB CÀRREC A EXERCICIS FUTURS 

 
 

PARTIDA        
COMPROMISOS DE DESPESA AMB CÀRREC 

D'EXERCICIS POSTERIORS 

PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ     2018 2019 2020 
ANYS 
SUCCESSIUS 

17 54110 22201 TELEFÒNIQUES     3.344,39 3.344,39 3.344,39 1.114,80 

17 54110 22606 REUNIONS I CONFERÈNCIES, REALITZACIÓ D'ACTES I CURSOS     60.000,00       

17 54110 22707 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS     60.000,00 70.000,00     

17 54110 22799 ALTRES     48.400,00 10.000,00     

17 54110 24001 D'EDICIÓ I DISTRIBUCIÓ INSTITUCIONAL     20.000,00 30.000,00     

17 54110 64501 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 26.000,00 15.000,00     

      TOTAL 217.744,39 128.344,39 3.344,39 1.114,80 

 
   Els compromisos del subconcepte de telefòniques, es corresponen a l’acord marc CNMY 15/DGTIC/16 de 

contractació centralitzada dels servicis de telefonia que finalitza en abril del 2021. Els compromisos corresponents als 
escriptors de l’any dels exercicis 2018 i 2019 dedicats als Misteris Assumpcionistes i a Sant Vicent Ferrer, estan consignats 
en els conceptes 226.06 reunions, conferències i realitzacions d’actes i cursos i 227.07 estudis i treballs tècnics. 

El compromisos del subconcepte d’altres, estàn referits al l’import de l’anualitat 2018 i 2019 del servici 
d’emmagatzematge i suport logístic de l’AVL. Les despeses de publicacions previstes es corresponen al Pla de Publicacions 
2017-2019 de l’AVL i  el import retes al concepte d’aplicacions informatiques, es per al projecte de programari de correcció i 
traducció integrada amb les aplicacions de l’AVL. 
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5. OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 
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5. INFORMACIÓ SOBRE L’EXECUCIÓ DE L’INGRÉS PÚBLIC  
 
5.1 PROCÉS DE GESTIÓ 

 
Els únics recursos financers de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua són els consignats en les respectives lleis de 

pressupostos, posteriorment lliurats trimestralment per la Tresoreria de la Generalitat. Estos recursos es dividixen en dos 
parts: els fons que provenen de transferències de la Generalitat ( 99,81 %) i els que genera la mateixa Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, producte dels interessos abonats per les entitats financeres i per la venda de publicacions. 

 
Encara que els fons de la Generalitat no són estrictament ingressos, ja que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 

és part intrínseca de la Generalitat, i en puritat és una mera transferència interna de fons de Tresoreria als comptes 
bancaris de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, als efectes de gestió pressupostària, comptable i de control de la 
institució, s’ha considerat necessari elaborar un estat d’ingressos i comptabilitzar-los en el capítol 4 del pressupost 
d’ingressos. 

 
 
 

RESUM DE RECURSOS FINANCERS PER CAPITOL D'INGRESSOS  (EUROS) 

  PRESSUPOST   
DRETS 
NETS   DRETS    RECAPTACIÓ    PENDENT DE    

CAPÍTOLS INICIAL 2017 %   % ANUL·LATS % NETA % COBRAMENT % 
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I 
ALTRES INGRESSOS 4.000,00 0,13 6.625,73 0,21 0,00 0,00 4.616,89 69,68 2.008,84 30,32 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.018.130,00 95,60 3.025.630,00 95,58 0,00 0,00 2.301.826,79 76,08 723.803,21 23,92 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 0,06 188,96 0,01 0,00 0,00 188,96 100,00 0,00 0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 133.000,00 4,21 133.000,00 4,20 0,00 0,00 110.833,30 83,33 22.166,70 16,67 
TOTAL 3.157.130,00 100,00 3.165.444,69 100,00 0,00 0,00 2.417.465,94 76,37 747.978,75 23,63 

 
 
Els ingressos del capítol 4 Transferències corrents, i els del capítol 6, Transferències de capital, es corresponen en 

la seua totalitat amb les quantitats consignades, a favor de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la Llei 14/2016 de 30 
de desembre de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017. Estes transferències constituïxen la principal font 
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d’ingressos de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ja que representen el 99,78 % dels drets reconeguts en el 
pressupost de l’exercici 2017. 

 
La recaptació neta dels recursos propis que genera l’AVL ha sigut del 70,52%, i els drets reconeguts pendents de 
cobrament (29,48%) estan relacionats en la seua totalitat amb la gestió del fons editorial de l’AVL. Els ingressos financers 
s’ han generat per operacions de col·locació d’excedents de tresoreria en depòsits bancaris, amb venciment a curt termini 
d’absoluta disponibilitat. 
 

 
5.2 APLICACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA 
 

No s’ha aplicat, per a finançar modificacions del pressupost de despeses, cap quantitat del romanent de tresoreria 
no afectat, existent amb data 31 de desembre del 2016. El romanent de tresoreria ha augmentat de forma significativa en 
este exercici 2017 a causa de l’increment dels drets reconeguts en l’exercici. A este romanent li serà a l’aplicació de 
l’apartat 3 de la disposició addicional primera de la Llei 22/2017 de pressupostos de la Generalitat, reintegrant-se per la 
via de compensació la part del romanent de tresoreria no incorporat a l’exercici del 2018. 

 
5.3 DRETS QUE S’HAN DE COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS 

 

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ 

PENDENT DE 
COBRAMENT 

L'1 DE 
GENER 

TOTAL DRETS 
CANCEL·LATS RECAPTACIÓ 

PENDENT DE 
COBRAMENT 

EL 31 DE 
DESEMBRE 

2007.17.31000 

VENDA DE PUBLICACIONS I 
SUBSCRIPCIONS A PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES 1.712,94     1.712,94 

20011.17.31000 

VENDA DE PUBLICACIONS I 
SUBSCRIPCIONS A PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES 34,29     34,29 

20016.17.31000 

VENDA DE PUBLICACIONS I 
SUBSCRIPCIONS A PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES 7.516,02   7.516,02   

2016.17.43900 
ALTRES. DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
DE LA G. V. 871.137,40 90.348,75 780.788,65   

2016.17.73900 
ALTRES. DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
DE LA G. V. 33.414,96   33.414,96   

  TOTAL 913.815,61   821.719,63 1.747,23 
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Durant l’exercici s’han recaptat el 89,9 % dels drets existents l’1 de gener, procedents d’exercicis tancats, 

reintegrant-se per la via de compensació la part del romanent de tresoreria no incorporat a l’exercici del 2017, el que ha 
suposat que foren cancel·lats drets per l’import 90.348,75 euros en l’aplicació de l’apartat 3 de la disposició addicional 
primera de la Llei 22/2017 de pressupostos de la Generalitat. 

Queden pendents de cobrament 34,29 euros per vendes de publicacions i la liquidació a la llibreria Llig de la 
Generalitat, corresponent al  quart trimestre de l’any 2007.  
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No hi ha despeses amb finançament afectat a l’hora de tancar l’exercici. 
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En este exercici pressupostari s’ha continuat la gravació de les fitxes d’inventari corresponents als comptes 

d’immobilitzat que han tingut variacions en l’exercici 2017, s’han incorporat a l’inventari inicial 31 noves fitxes de béns i 
s’ha arribat a 1.203 fitxes de béns inventariats. En l’exercici s’han produït baixes per un import de 51.715,12 euros i altes 
per 41.005,12 euros).   

 
Per a poder classificar els béns que s’han d’inventariar, es va fer, en l’exercici 2004, la  definició d’epígrafs. Atés 

que la Llei de Patrimoni de la Generalitat no té desplegada una classificació detallada per epígrafs, se n’ha fet una de 
pròpia a partir de la codificació del Reglament de Béns de les entitats locals i la realitzada per la Diputació de Barcelona. 

 
S’ha optat per una classificació molt àmplia que ens done la possibilitat  de poder anar integrant sense dificultat les 

noves situacions patrimonials en què es puga veure l’AVL i, en general, s’han obert els epígrafs on teníem algun bé que 
s’havia d’inventariar. 

 
Encara que no utilitzem de manera directa la classificació estatal, cada epígraf d’inventari s’ha associat a un grup 

que es correspon amb els epígrafs de la classificació estatal, amb la finalitat que quan es desplegue la llei autonòmica, 
l’inventari s’hi ajuste en els seus trets fonamentals.  

 
Els epígrafs s’han dividit per tipus de béns segons la classificació següent: 
 
 
Epígraf 31 a1     Immobles patrimonials  
Epígraf 31 a1 1  Instal·lacions tècniques i administratives 
                1  Instal·lacions tècniques 
 2 Instal·lacions administratives    
     
Epígraf 33 a2     Altres béns mobles patrimonials 
Epígraf 33 a2 1  Llibres i publicacions 
Epígraf 33 a2 2  Mobiliari       
                1  Taules i ales auxiliars 
 2  Calaixos 
 3 Seients 
 4 Sofàs 



Comptes anuals de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de l’exercici 2017 
 

7.  INFORMACIÓ SOBRE L’IMMOBILITZAT NO FINANCER 

53 

 

 5 Armaris i prestatgeries 
 6 Llums 
 7 Mobiliari auxiliar 
Epígraf 33 a2 3  Maquinari informàtic                                    

1 Monitors 
2 Ordinadors 
3 Impressores 
4 Altre maquinari 

Epígraf 33 a2 4  Equipament general d’oficina                       
1 Reproducció 
2 Telefonia 
3 Material general 

Epígraf 33 a2 5  Altre equipament 
 
Epígraf 34 a1     Propietat intel·lectual patrimoni al 
Epígraf 34 a1 1  Estudis lingüístics 

1 Estudis lingüístics  
2 Estudis lingüístics (convenis) 

Epígraf 34 a1 2  Disseny de marca 
Epígraf 34 a1 3  Drets de reproducció, distribució i comunicació 
 
Epígraf 34 a2     Propietat industrial patrimonial 
Epígraf 34 a2 1  Llicències informàtica                                   

1 Llicències informàtiques 
2 Programari informàtic 

Epígraf 34 a2 2  Disseny de programari 
1 Programari 

 
 
El valor actual dels béns inventariats el 31 de desembre del 2017 ha sigut de 1.903.242,11€, el qual coincidix amb 

el valor comptable que reflectix el balanç de l’AVL amb el següent desglossament per epígrafs: 
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Epígraf 31 a1 1  Instal·lacions tècniques i administratives         59.508,87 € 
Epígraf 33 a2 1  Llibres i publicacions                                     214.024,59 € 
Epígraf 33 a2 2  Mobiliari                                                        288.187,63 € 
Epígraf 33 a2 3  Maquinari informàtic                                      166.229,36 € 
Epígraf 33 a2 4  Equipament general d’oficina                           42.614,81 € 
Epígraf 33 a2 5  Altre equipament                                             18.092,34 € 
Epígraf 34 a1 1  Estudis lingüístics                                          722.817,35 € 
Epígraf 34 a1 3  Drets de reproducció, distrib. i comunicació      21.135,60 € 
Epígraf 34 a2 1  Llicències informàtica                                       44.676,66 € 
Epígraf 34 a2 2  Disseny de programari                                    325.954,89 € 
                                                             Total general           1.903.242,11 € 
 
Balanç de situació el  31/12/2017 
210 Despeses d’investigació i desenrotllament             722.817,35 € 
215 Aplicacions informàtiques     370.631,55 € 
216 Propietat intel·lectual       21.135,60 € 
221 Construccions administratives       38.473,22 € 
222 Instal·lacions tècniques       21.035,65 € 
226 Mobiliari     351.555,30 € 
227 Equips per a processos d’informació     163.568,85 € 
229 Altre immobilitzat material            214.024,59 € 
          Total general            1.903.242,11 € 
 
 
 
L’expressió comptable de la depreciació que patixen els béns de l’immobilitzat no financer queda reflectida en 

l’amortització anual d’estos. De tots els béns inventariats, no han sigut objecte d’amortització l’epígraf 33 a2 1  “Llibres i 
publicacions”, l’epígraf 34 a1 1  “Estudis lingüístics” i l’epígraf 34 a1 3  “Drets de reproducció, distribució i comunicació” ja 
que, en general, no complixen la condició de tindre una vida útil limitada.  

 
Les quotes d’amortització s’han delimitat tenint en compte les taules publicades per la Intervenció General de 

l’Estat, on es fixen les vides útils, a nivell d’orientació, d’amortització dels béns. Els períodes d’amortització s’han gravat 
per epígrafs i comptes segons el detall següent: 

 



Comptes anuals de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de l’exercici 2017 
 

7.  INFORMACIÓ SOBRE L’IMMOBILITZAT NO FINANCER 

55 

 

COMPTE CONCEPTE ANYS COEFIC. EPÍGRAFS  AVL   
 

EP. ESTAT 

2150 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 5 20% 34 a2 1 34 a2 2   
 

7 

2212 CONSTRUCCIONS ADMINISTRATIVES 15 6,67% 31 a1 1     
 

113 

2220 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 9 11,11% 31 a1 1     
 

22 

2260 MOBILIARI 10 10% 33 a2 2 33 a2 3 33 a2 4 33 a2 5 41 

2270 EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ 5 20%   33 a2 3 33 a2 4 
 

6 

 
 El càlcul de l’amortització que s’ha de realitzar en l’exercici 2017 s’ha carregat a comptes de l’article 68 “Dotacions 
per a amortitzacions” per un import total, per a l’amortització del immobilitzat, de 43.829,60 €. Esta operació ha sigut 
registrada en l’assentament comptable número 4.977, corresponent a l’amortització del immobilitzat material 16.421,20 € i 
a l’amortització de l’immobilitzat immaterial 27.408,40 €.    
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 El moviment dels fons propis en l'exercici del 2017 ha sigut el següent: 
 
 

Concepte 
Saldo 

31/12/2016 

Regularització 
de saldos de 

resultats 
pressupostàris 

exercicis 
anteriors 

Traspàs dels 
resultats 2016 

a Resultats 
exercicis 
anteriors 

Saldo 
31/12/2017 

100 PATRIMONI 506.738,44 506.738,44 

121 RESULTATS NEGATIUS EXERCICIS ANTERIORS -2.299.410,92 

120 RESULTATS POSITIUS EXERCICIS ANTERIORS 4.452.064,76 2.152.653,84 -65.548,62 2.087.105,22 

129 RESULTAS DE L'EXERCICI 2016 -65.548,62 65.548,62 

129 RESULTAS DE L'EXERCICI 2017 474.566,17 
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DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
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FINANCERS I PATRIMONIALS 
 

FONS LÍQUIDS (1) PASIU CORRENT (2) LIQUIDITAT INMEDIATA (1/2) 

1.312.470,95 162.799,17 8,06 

 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT (2) FONS LÍQUIDS (1) PASIU CORRENT (3) LIQUIDITAT A CURT TERMINI (1+2)/3 

762.292,31 1.312.470,95 162.799,17 12,74 

 

ACTIU CORRENT (1) PASIU CORRENT (2) LIQUIDITAT GENERAL (1/2) 

2.074.792,38 162.799,17 12,74 

 

SUMATORI DEL NÚM. DIES PERIODE DE 
PAGAMENT x IMPORT DELS PAGAMENTS (1) SUMATORI DE L'IMPORT DELS PAGAMENTS  (2) 

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A CREDITORS 
COMERCIALS (1/2) 

-245.379,83 367.833,07 -0,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Al·legacions presentades 

 



SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

C/ Sant Vicent, 4 - 46002
Tel. +34 96 386 93 00
Fax +34 96 386 96 53

sindicom@gva.es
www.sindicom.gva.es

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN REGISTRO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE REGISTRO
201901036

FECHA DE ENTRADA
26/02/2019 14:36

ÁREA
Fiscalización - Alegaciones

PROCEDIMIENTO
PAA2018/02 Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2016

DATOS DEL PRESENTADOR
Nombre: AGUSTI COLOMER FERRANDIZ

E-mail: colomer_agu@gva.es
Entidad: ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

FIRMA DIGITAL
E15F17971A6234E9AE9F632AC0D6B0C213FCF1FC

DOCUMENTOS ENVIADOS
Fichero1: 21636872J_2019226_Al·legacions a l'informe de la Sindicatura_firmado.pdf
Fichero2: 21636872J_2019226_Ofici de remissió a la Sindicatura.pdf





 

1 
 

AL·LEGACIONS DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA A 
L’ESBORRANY DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’ACADÈMIA 
VALENCIANA DE LA LLENGUA, EXERCICI 2017 ELABORAT PER LA 
SINDICATURA DE COMPTES 
 
El 29 de gener del 2018 va tindre entrada en el registre de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua (núm. 135/2018) un escrit de la Síndica de Comptes, 
Sra. Marcela Miró Pérez, en el qual comunicava que el Programa Anual 
d’Actuació aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes incloïa la 
fiscalització de l’exercici 2017 de l’AVL. 
 
En el període comprés entre juny i setembre del 2018 l’equip de fiscalització de 
la Sindicatura de Comptes efectuà diverses actuacions de comprovació en la 
seu de l’AVL. Per part de la nostra institució s’atengueren els diferents 
requeriments de documentació i es facilità tota la informació tant als auditors 
presents en la seu de l’AVL com a través de diverses remissions a la 
Sindicatura de Comptes mitjançant correu electrònic.  
 
En data 12 de febrer del 2019 es va presentar en l’AVL (reg. núm. 238/2019) 
l’esborrany de l’Informe de fiscalització de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, exercici 2017. En l’escrit de remissió s’assenyala que l’AVL disposa 
d’un període fins el 26 de febrer per a formular les al·legacions que s’estimen 
oportunes. 
 
La Junta de Govern, en la reunió de 22 de febrer del 2019, va acordar aprovar 
el present escrit d’al·legacions. 
 
 
PRIMERA AL·LEGACIÓ 
 
A la totalitat de l’informe. 
 

Contingut de l’al·legació: 
 

L’esborrany del present informe i moltes de les comunicacions remeses  
per la Sindicatura de Comptes a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
s’han redactat íntegrament i exclusivament en castellà. S’ha omés la 
presència del valencià, llengua pròpia i oficial de la Comunitat 
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Valenciana i de la Generalitat, que «mereix especial respecte i 
protecció», conforme assenyala l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana. Esta omissió resulta especialment cridanera en este cas, en 
el qual l’informe de fiscalització s’adreça a l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, la institució normativa de l’idioma valencià. En totes estes 
actuacions administratives de la Sindicatura de Comptes no han sigut 
presos en compte els preceptes estatutaris i legals que es consignen a 
continuació. 
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
Art. 6.2 EACV, que proclama el caràcter oficial de l’idioma valencià. 
 
Art. 6.3 EACV, que reclama que «la Generalitat garantirà l’ús normal i 
oficial de les dos llengües». 
 
Art. 6.5 EACV: «S’atorgarà especial respecte i protecció a la recuperació 
del valencià». 
 
Art. 7.1 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià: «El valencià, com a 
llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat 
i de la seua Administració Pública, de l’Administració Local i de les altres 
corporacions i institucions públiques dependents d’aquelles». 

 
 
SEGONA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 4.a) de l’esborrany de l’informe, pàgines 4 i 5. 
 

Contingut de l’al·legació: 
 

D’acord amb la disposició transitòria segona del Decret 158/2002, de 17 
de setembre, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, «l’AVL fins al moment en què 
dispose d’una seu pròpia, tindrà el seu domicili en el monestir de Sant 
Miquel i dels Reis, avinguda de la Constitució, 284, València». L’informe 
de la Sindicatura de Comptes entén que hi ha una cessió gratuïta de 
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l’immoble que l’AVL, com a cessionària, ha de reflectir en la 
comptabilitat.      
 
Contra esta afirmació cal al·legar que no hi ha cap negoci jurídic de 
cessió gratuïta entre els titulars de l’edifici –la Diputació Provincial de 
València i l’Ajuntament de València– i l’AVL. L’ús de l’edifici està atribuït 
pels titulars a la Generalitat Valenciana. La Conselleria d’Hisenda i 
Model Econòmic de la Generalitat Valenciana és el departament 
competent –d’acord amb el seu Reglament Orgànic (article 19 del Decret 
176/2016, de 25 de novembre, del Consell)– per a efectuar les 
adscripcions dels béns immobles. Tampoc tenim cap constància que la 
Conselleria mencionada haja dictat un acte administratiu d’adscripció. 
Pel fet de faltar una cessió gratuïta o una adscripció en els sentits 
expressats, l’AVL entén que no s’ha d’efectuar un alta d’immobilitzat ni 
donar reflex comptable atés que l’assignació d’este ús provisional ha 
estat imposada directament per l’ordenament jurídic.  
 
D’altra banda, a la vista que el monestir de Sant Miquel dels Reis està 
adscrit a les activitats pròpies de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, se suposa que l’alta de l’immobilitzat i el reflex 
comptable de les amortitzacions s’estan duent a terme per 
l’Administració de la Generalitat Valenciana i si l’AVL efectuara qualsevol 
assentament s’estaria duplicant la comptabilització dels mateixos valors. 
A més a més, el títol que assigna l’ús provisional a l’AVL –el Decret 
158/2002– no delimita quina és la part de l’immoble que se li assigna, ni 
aquella que li correspon dels elements comuns, per la qual cosa es fa 
impossible qualsevol valoració comptable.  
 
En conclusió, se sol·licita la supressió de l’apartat 4.a) de l’informe de 
fiscalització. 
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
Disposició transitòria segona del Decret 158/2002, de 17 de setembre, 
del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua. 
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Article 19 del Decret 176/2016, de 25 de novembre, del Consell, pel qual 
s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Hisenda i 
Model Econòmic. 
 
 

TERCERA AL·LEGACIÓ. 
 
Apartat 4.b) de l’esborrany de l’informe, pàgina 5. 
 

Contingut de l’al·legació: 
 

L’opinió de la Sindicatura de Comptes al voltant del resultat 
pressupostari es fonamenta en l’afirmació que no es poden conéixer els 
crèdits incorporats del 2016 que no han arribat a la fase de 
reconeixement de l’obligació perquè no hi ha suficient informació. 
 
La mancança assenyalada en l’informe no és tal, ja que cap crèdit 
incorporat provenia de romanents disponibles. Tots els crèdits 
incorporats en gener del 2017 procedents de romanents del 2016 
estaven, com a mínim, en fase de crèdit retingut i amb una mera 
comprovació del saldos a 31/12/2017 s’hauria pogut verificar fàcilment si 
havien arribat a obligació reconeguda o no. El problema que apunta 
l’informe es produiria en el cas que s’haguera incorporat –com fa la 
Sindicatura– crèdit disponible, ja que no quedaria clar quins serien els 
primers crèdits a gastar, si els incorporats o els inicials. El criteri de l’AVL 
és el d’incorporar només aquells romanents que estiguen almenys en 
fase de crèdit retingut –i que, per tant estiguen adscrits a una finalitat 
concreta–, i es puga comprovar fàcilment si arriben o no a la fase de 
reconeixement de l’obligació. 
 
Per tant, creiem que no hi havia cap entrebanc que impedira a la 
Sindicatura de Comptes calcular el resultat pressupostari. 
 
En conseqüència, se sol·licita la supressió de l’apartat 4.b)  
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QUARTA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 4.c) de l’esborrany de l’informe, pàgines 5 i 6. 
 

Contingut de l’al·legació: 
 

El criteri emprat per l’AVL per a comptabilitzar el romanent de tresoreria 
no aplicat al pressupost de l’exercici següent –i que cal reintegrar a la 
Generalitat Valenciana– ha estat el d’anul·lar els drets reconeguts de 
l’exercici en el qual s’havia generat el romanent de tresoreria. 
 
Esta anul·lació s’efectua en el moment que el Consell de la Generalitat 
pren l’acord que quantifica definitivament el romanent de tresoreria a 
reintegrar, fet que es produïx no abans del mes de juny de l’exercici 
següent. En eixe moment s’anul·len els drets reconeguts d’exercicis 
tancats i es produïx una compensació entre l’import de les obligacions 
que anul·la la Generalitat i els drets que anul·la l’AVL. 
 
El criteri de la Sindicatura de Comptes no es fonamenta en cap principi 
comptable ni en cap norma de valoració del Pla General de Comptabilitat 
Pública (PGCP). Per tant, el criteri de l’AVL pot ser tan vàlid com el de la 
Sindicatura de Comptes, ja que, com diu la mateixa Sindicatura en el seu 
informe, «el resultado del ejercicio presupuestario del ejercicio 2017 no 
se ve afectado». 
 
Fer una modificació de crèdits que implica utilitzar el romanent de 
tresoreria per import del pagament en formalització que hem de fer a la 
Generalitat –i que, a més, no té cap efecte sobre els resultats de 
l’exercici–, ens sembla un artifici comptable i una faena prescindible que, 
donats els recursos de personal de l’AVL, sembla anar contra els 
principis legals d’eficàcia i eficiència més elementals.  
 
Tractar el reintegrament a la Generalitat com una despesa –quan, en 
realitat, és una distribució d’un superàvit acumulat– no ens sembla 
correcte. En eixe sentit, resulta il·lustratiu el que assenyala el PGCP en 
l’apartat quart, Marc conceptual de la Comptabilitat Pública, quan, en 
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referència als elements dels comptes anuals definix les despeses en el 
punt 2. b) (el subratllat és nostre):  
 

Gastos: decrementos en el patrimonio neto de la entidad, ya sea en 
forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de 
reconocimiento o aumento de los pasivos, siempre que no tengan su 
origen en devoluciones de aportaciones patrimoniales y en su caso 
distribuciones, monetarias o no, a la entidad o entidades propietarias 
cuando actúen como tales.  

 
Per tant, no té cap sentit tractar el reintegrament a la Generalitat com 
una despesa en l’exercici anterior a la seua distribució. 
 
En conseqüència, se sol·licita la supressió de l’apartat 4.c)  
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
Orden 1037/2010, del Ministerio de Hacienda, de 13 de abril, por el cual 
se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública (actualitzada per 
Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública 1970/2016, de 16 de 
diciembre de 2016). 
 
 

QUINTA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 4.d) de l’esborrany de l’informe, pàgina 6. 
 

Contingut de l’al·legació: 
 
Es demana la supressió d’esta excepció pels motius que es detallen en 
les al·legacions compreses entre la vint-i-unena i la trentena, totes 
relatives a l’apèndix de l’informe.  
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SEXTA AL·LEGACIÓ. 
 
Apartat 5 de l’esborrany de l’informe, pàgina 6. 
 

Contingut de l’al·legació: 
 

Es demana la supressió del fragment següent: «excepto por los posibles 
efectos de las limitaciones al alcance descritas en los párrafos a) y b) y 
excepto por los efectos de los hechos descritos en los apartados c) y d) 
del apartado “Fundamento de la opinión con salvedades”». En 
consonància amb esta supressió caldria modificar també el títol de 
l’apartat i eliminar l’expressió con salvedades.  
 
Estes modificacions són congruents amb les al·legacions anteriors (de la 
segona a la quinta). 

 
 

SÈPTIMA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 8.a) de l’esborrany de l’informe, pàgines 8 i 9. 
 
 Contingut de l’al·legació: 

 
En l’informe s’assegura que en matèria de comptabilitat i control «la 
normativa propia de la AVL no contiene regulación alguna». Tanmateix, 
les bases d’execució pressupostària que aprova anualment l’AVL 
desmentixen esta afirmació. En efecte, el citat document, aprovat cada 
exercici pel Ple, dedica molts dels seus quaranta-cinc articles a aspectes 
com ara l’aprovació del pressupost (cap. I), la gestió pressupostària dels 
ingressos (cap. II), la gestió pressupostària de les despeses (cap. III), la 
gestió de crèdits de les despeses de reconeixement preceptiu (cap. IV)...  
 
Respecte a la necessitat que apunta l’informe de la Sindicatura de 
Comptes d’arreplegar determinats aspectes importants, volem precisar el 
següent: 
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- Pel que fa al «régimen aplicable y las responsabilidades de 
elaboración de las cuentas anuales» (a), la Llei d’Hisenda de la 
Generalitat Valenciana determina amb claredat, en l’article 132 i 
següents, el règim aplicable a les institucions de la Generalitat en 
matèria comptable, dates de formulació i aprovació. D’altra banda, els 
responsables de l’elaboració estan determinats per la plantilla de 
personal de la institució en la figura del cap de Gestió Econòmica. 
Per últim, pràcticament cap dels aspectes que la Sindicatura de 
Comptes relaciona en este punt estan arreplegats en les seues 
pròpies bases d’execució pressupostària. 

 
- Respecte a l’apartat b), «en materia de control interno», la dimensió 

de la pròpia institució fa que tinga difícil dur avant la creació d’un lloc 
de treball ad hoc, com passa també en el cas de la mateixa 
Sindicatura de Comptes, que no té interventor ni cap tipus de control 
intern. 

 
- Per últim, pel que fa al control extern (c), la responsabilitat de 

remissió dels comptes anuals és del president de l’AVL, i no cal 
repetir-la en les bases d’execució, com tampoc cap repetir el que ja 
preveu la pròpia llei de la Sindicatura de Comptes.  

 
En conclusió, se sol·licita la supressió de l’apartat 8.a) de l’esborrany de 
l’informe de fiscalització. 
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
Acord del Ple núm. 41/2016, de 28 d’octubre, pel qual s’aprova 
l’avantprojecte de pressupost de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
per a l’exercici 2017. 
 
Art. 132 i ss. de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 
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OCTAVA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 8. b) de l’esborrany de l’informe, pàgina 9. 
 
 Contingut de l’al·legació: 

 
La Sindicatura de Comptes indica que «los órganos de contratación de 
l’AVL no han remitido la relación certificada que se contempla en el 
artículo 3 del Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana sobre los contratos 
formalizados durante el ejercicio». Efectivament, l’AVL no els ha remés 
perquè no té obligació de fer-ho, com indica el mateix Acord del Consell 
de la Sindicatura de Comptes: 

 
Article 2. Àmbit d’aplicació 

El sector públic valencià a efectes d’aquesta instrucció, està format pels 
sector públic autonòmic, definit en les lletres a i c de l’article 2n.1 de la 
Llei 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i pel sector públic 
local, tal com figura en la lletra b del dit precepte legal. 

 
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua no està inclosa en la lletra a 
(Administració de la Generalitat), ni en la b (Administració local de la 
Comunitat Valenciana), ni en la c (les universitats públiques valencianes) 
de l’article 2.1 de la Llei 6/1985. L’Acadèmia és una institució estatutària 
de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el que preveuen els articles 
20.3 i 41 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Per tant, 
està inclosa en un altre apartat de l’article 2.1 de la Llei de la Sindicatura 
de Comptes –la lletra  f, que fa referència a «les institucions de la 
Generalitat previstes en l’Estatut d’autonomia»– al qual no fa cap 
referència l’Acord de 14 de gener del 2016. En resum, l’informe de la 
Sindicatura de Comptes exigix a l’AVL una determinada actuació 
invocant un precepte que no és d’aplicació. 
 
Per les raons adduïdes, se sol·licita la supressió de l’apartat 8.b) de 
l’informe de fiscalització. 
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 Documentació justificativa de l’al·legació: 
 

Article 2 de l’Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual s’aprova la instrucció 
relativa al subministrament d’informació sobre la contractació de les 
entitats del sector públic valencià, tant autonòmic com local. 
 
Article 2.1.f de la Llei de Sindicatura de Comptes 
  
 

NOVENA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 8.c, primer guió de l’esborrany de l’informe, pàgina 9. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

Segons l’informe de la Sindicatura de Comptes, «no consta que los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de 
prescripciones técnicas hayan sido aprobados por el órgano de 
contratación, según requieren los artículos 115.4 i 116.1 del TRLCSP». 
L’òrgan competent era, en el procediment de contractació examinat, la 
Junta de Govern, la qual resolgué expressament en el punt primer de 
l’Acord 104/2017, de 7 de setembre, el següent: 

 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat 
sense publicitat del contracte de subministrament per a l’adquisició i 
instal·lació d’un clúster de servidors, un sistema d’emmagatzematge i 
un sistema de backup per a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (ref. 
neg. 1/2017), així com el plec de condicions administratives i el plec de 
prescripcions tècniques que regiran el contracte. 

  
El certificat d’este Acord de la Junta de Govern formava part de 
l’expedient examinat per la Sindicatura de Comptes. 
 
En conclusió, se sol·licita la supressió de l’apartat 8.c), primer guió, de 
l’informe de fiscalització. 
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 Documentació justificativa de l’al·legació: 
 

Acord núm.104/2017, de la Junta de Govern, de 7 de setembre, pel qual 
es licita pel procediment negociat sense publicitat el contracte per a 
l’adquisició i instal·lació d’un clúster de servidors, un sistema 
d’emmagatzematge i un sistema de backup per a l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua (ref. neg. 1/2017) 
 
 

DÈCIMA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 8.c), segon guió de l’esborrany de l’informe, pàgines 9 i 10. 
 
 Contingut de l’al·legació: 

 
La Sindicatura de Comptes considera que en el contracte examinat «no 
consta que se hayan negociado las condiciones del contrato, 
incumpliéndose este trámite esencial del procedimiento».  
 
En el moment de celebrar-se el contracte estava vigent el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic (Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre). La norma establia una tipologia de contractes basada en 
trams de quantia: en el cas dels subministraments, menors, fins a 18.000 
€; negociats sense publicitat, fins a 40.000 €; negociats amb publicitat, 
fins a 60.000 €, i oberts, a partir d’este últim import. Per tant, encara que 
en el cas del procediment negociat les condicions contractuals podien 
ser negociades amb els participants en la licitació, les administracions 
públiques rarament passaven a negociar el preu o les característiques 
una volta disposaven de les diferents ofertes de les empreses. 
Generalment, esta negociació sempre ha sigut qüestionada pels gestors 
públics perquè consistia en conversar amb les empreses licitadores amb 
la finalitat de forçar una empresa concreta a millorar les condicions 
utilitzant la informació continguda en les ofertes de les altres, cosa que 
sembla radicalment contrària a les bones pràctiques i l’objectivitat que ha 
d’observar el personal al servici de les administracions públiques. De fet, 
esta objecció de la Sindicatura de Comptes es formula constantment en 
la majoria de les seues auditories a tota classe de persones jurídiques 
públiques.  
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Si es compta amb les condicions i els preus de diverses ofertes i són 
suficientment clars, no té sentit forçar les empreses participants a 
modificar la seua oferta. En este sentit, l’article 178.4 del TRLCSP, titulat 
«Negociació dels termes del contracte», deia: 

 
Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas 
que éstos hayan presentado para adaptarlas a los requisitos indicados 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio 
de licitación, en su caso, y en los posibles documentos 
complementarios, con el fin de identificar la oferta económicamente 
más ventajosa. 
 

És a dir, si les ofertes estan perfectament adaptades a les clàusules 
administratives particulars, com en el cas del procediment contractual 
tramitat per l’AVL, no és necessari obrir una fase de negociació. Només 
s’ha d’obrir una fase de negociació si les ofertes no s’adapten als plecs, i 
la llei no determina cap altre cas en què s’haja d’efectuar tal negociació. 
Per tant, la negociació no es pot conceptuar com un tràmit essencial del 
procediment de contractació, com fa la Sindicatura de Comptes, si la 
mateixa norma legislativa preveu solament un cas específic en què té 
sentit dur-la a terme. 
 
D’altra banda, els preceptes que regulaven el procediment negociat eren 
obertament contradictoris. L’article 169.1 del TRLCSP indicava que «la 
adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el 
órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos 
y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos». El 
literal de l’article ja deixava una sensació d’arbitrarietat en l’activitat 
negociadora –«con uno o varios de ellos»–. Però, paradoxalment, 
l’article 178.3 preveia que «durante la negociación, los órganos de 
contratación velarán porque todos los licitadores reciban igual trato». A 
més, la norma no determinava l’orde de les empreses a l’hora de 
negociar, els elements que podien ser negociats, ni establia cap requisit 
formal de constància documental del que es negociava –podia ser un 
tràmit verbal–. El número 5 del mateix article 178, es limitava a regular 
que «en el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones 
cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o 
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rechazo», requisits que s’han complit rigorosament en l’expedient 
auditat.  
 
La facultat de negociar, en els termes poc garantistes de la regulació de 
l’antic TRCSP, entrava en conflicte amb l’esperit de transparència i 
bones pràctiques administratives previstes en la Llei estatal 19/2013, de 
9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern; la Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, 
Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i amb 
el mateix article 139 de la TRLCSP que exigix que «los órganos de 
contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento 
igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de 
transparencia». 
 
En conclusió, el procediment negociat disposava d’una regulació tan 
confusa, contradictòria i inexigible, que explica perquè s’ha suprimit este 
tipus de contractes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, i el configura, exclusivament, com una forma 
d’adjudicació per a supòsits molt excepcionals. L’exposició de motius de 
la nova llei assenyala clarament que «se suprime la posibilidad del 
procedimiento negociado con y sin publicidad por razón de la cuantía», 
afirmació que reforça la idea que el negociat només era un tram 
econòmic en la tipologia contractual pública. 
 
Per totes les raons adduïdes, se sol·licita la supressió de l’apartat 8.c), 
segon guió, de l’informe de fiscalització. 
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic (arts. 139, 169.1, 
178.3, 178.4). 
 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
públic i bon govern.  
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Llei de la Generalitat 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern 
i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 
 

 
ONZENA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 8. c) de l’esborrany de l’informe, pàgina 10, primer paràgraf. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

L’esborrany d’informe de la Sindicatura de Comptes considera que «los 
criterios de valoración cuantificables mediante juicios de valor son 
indeterminados, siendo en el informe técnico que valora estos criterios 
donde se especifican los aspectos analizados y su puntuación, cuando 
esta información debería figurar en los PCAP (artículo 150.2 del 
TRLCSP)». 
 
En resposta a esta afirmació s’ha d’al·legar que la qualificació com a 
«indeterminados» és gratuïta. En el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars es determinaven amb tota precisió tant els criteris 
d’adjudicació que es valoraven mitjançant l’aplicació de fórmules 
matemàtiques com els que obeïen a juís de valor. L’apartat F) de les 
PCAP n’estipulava els següents: 
 

F) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
a) El preu de l’oferta econòmica: 50 punts. S’assignarà la puntuació 
màxima a aquella oferta que presente un preu menor. La resta de les 
ofertes seran valorades amb l’aplicació de la següent fórmula: 

           Oferta més econòmica admesa 
= 50 x ----------------------------------------------- 

                     Oferta admesa que es valora 

b) Característiques dels servidors: 15 punts. Es puntuaran les millores 
dels requisits mínims establits en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
S’assignarà la puntuació màxima al licitador que presente l’oferta més 
avantatjosa per a l’Administració. S’assignarà als altres licitadors la 
puntuació corresponent per comparació de cada oferta amb la que 
haja obtingut la puntuació màxima. 
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c) Característiques del sistema d’emmagatzematge: 15 punts. Es 
puntuaran les millores dels requisits mínims establits en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. S’assignarà la puntuació màxima al licitador 
que presente l’oferta més avantatjosa per a l’Administració. 
S’assignarà als altres licitadors la puntuació corresponent per 
comparació de cada oferta amb la que haja obtingut la puntuació 
màxima. 

d) Ampliació temporal de la garantia: 12 punts. A partir dels requisits 
mínims establits en el Plec de Prescripcions Tècniques (3 anys de 
garantia), s’assignarà una puntuació de 0,5 punts per mes addicional. 

e) Característiques del sistema de backup: 8 punts. Es puntuaran les 
millores dels requisits mínims establits en el Plec de Prescripcions 
Tècniques. S’assignarà la puntuació màxima al licitador que presente 
l’oferta més avantatjosa per a l’Administració. S’assignarà als altres 
licitadors la puntuació corresponent per comparació de cada oferta 
amb la que haja obtingut la puntuació màxima. 

 
S’hi pot observar que hi ha dos criteris valorables amb aplicació de 
fórmules matemàtiques automàtiques: sobre el total de 100 punts, el 
preu, que atorgava un màxim de 50 punts, i l’ampliació temporal de la 
garantia, que n’atorgava un màxim de 12. És a dir, el 62 per cent de la 
valoració corresponia a criteris matemàtics i un 38 per cent a juís de 
valor. Com es veu, es donava la desitjable preponderància als criteris 
valorats amb fórmules, tal com demana el segon paràgraf de l’article 
150.2 del TRLCSP. Es reproduïx a continuació esta disposició amb la 
finalitat de comprovar que els criteris d’adjudicació establits per l’AVL no 
contradiuen en res el literal del precepte:  

 
2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del 
contrato se determinarán por el órgano de contratación y se detallarán 
en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
o en el documento descriptivo. 

En la determinación de los criterios de adjudicación se dará 
preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del 
objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes 
obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas 
en los pliegos. Cuando en una licitación que se siga por un 
procedimiento abierto o restringido se atribuya a los criterios 
evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una 
ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya 
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cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un 
comité que cuente con un mínimo de tres miembros, formado por 
expertos no integrados en el órgano proponente del contrato y con 
cualificación apropiada, al que corresponderá realizar la evaluación de 
las ofertas conforme a estos últimos criterios, o encomendar esta 
evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente 
identificado en los pliegos. 

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar 
previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta 
circunstancia, dejándose constancia documental de ello. Las normas 
de desarrollo de esta Ley determinarán los supuestos y condiciones en 
que deba hacerse pública tal evaluación previa, así como la forma en 
que deberán presentarse las proposiciones para hacer posible esta 
valoración separada. 

Cuando en los contratos de concesión de obra pública o gestión de 
servicios públicos se prevea la posibilidad de que se efectúen 
aportaciones públicas a la construcción o explotación así como 
cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, 
en todo caso figurará como un criterio de adjudicación evaluable de 
forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores 
sobre las aportaciones previstas en el expediente de contratación. 

 
L’informe tècnic s’adiu perfectament als plecs i es limita a determinar 
quines característiques es consideren preferibles dins dels criteris que 
responen a un juí de valor. Dins d’esta delimitació, s’intenta objectivar al 
màxim possible i establir un criteris semimatemàtics (als que no estava 
obligat) per a determinar una puntuació i justificar-la. A més, l’informe 
tècnic –que consta de tres pàgines de text i quatre de quadres–, valora i 
raona, dins de l’àmbit dels criteris subjectes a juís de valor, sobre 
elements qualitatius, com, per exemple, que una empresa oferia 
servidors que comptaven amb dos processadors o sobre el sistema de 
cintes per a efectuar les còpies de seguretat. D’altra banda, seria una 
incongruència estimar que si l’informe tècnic haguera fet un juí de valor 
purament subjectiu haguera sigut adequat al Plec, i, en canvi, haver 
intentat reduir l’impacte de la subjectivitat en els criteris consistents en 
un juí de valor constituïsca un defecte de la tramitació del procediment 
de contractació. Esta consideració de la Sindicatura de Comptes 
penalitza la diligència, les bones pràctiques administratives i el zel 
professional dels gestors públics.  
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Per tant, se sol·licita la supressió de l’apartat 8.c), primer paràgraf de la 
pàgina 10 de l’informe de fiscalització. 

 
Documentació justificativa de l’al·legació: 

 
Art. 150.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 

 
 
DOTZENA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 8.c) de l’esborrany de l’informe, pàgina 10, segon paràgraf 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

L’informe de la Sindicatura de Comptes considera que «la fórmula 
utilizada para valorar el criterio precio no permite que sea efectiva la 
importancia concedida en el pliego a la oferta económica, en relación 
con los otros criterios de valoración. Por tanto, el PCAP no da una 
preponderancia efectiva a los criterios evaluables de forma automática 
respecto a los que su cuantificación depende de un juicio de valor». Esta 
conclusió de la Sindicatura de Comptes s’ha de tractar conjuntament 
amb la recomanació continguda en l’apartat 9.h) del seu esborrany 
d’informe de fiscalització. Esta recomanació suggerix que «las fórmulas 
para valorar las ofertas económicas no deben otorgar puntos a las 
ofertas sin baja, y además debe procurarse que la preponderancia de los 
criterios automáticos respecto a los dependientes de juicios de valor sea 
efectiva». 
 
Com a consideració preliminar, s’ha de fer constar que no es pot 
predicar de cap fórmula o sistema de valoració de les ofertes 
econòmiques que siga el correcte i que la resta siguen inadequats. La 
institució contractant ha de discernir quin és el preferible i aconsellable 
en atenció a l’objecte de la contractació, la quantia del contracte i la 
importància de les diferències de preu que es poden intuir entre les 
empreses licitadores, com es demostrarà més avall. 
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En primer lloc, l’observació de la Sindicatura de Comptes que indica que 
«la fórmula utilizada para valorar el criterio precio no permite que sea 
efectiva la importancia concedida en el pliego a la oferta económica, en 
relación con los otros criterios de valoración», no està justificada i 
contradiu l’anàlisi més elemental. Precisament, és tot el contrari. En el 
procediment de contractació examinat per la Sindicatura de Comptes la 
part més decisiva foren els criteris sotmesos a juís de valor. I no perquè 
la fórmula de valoració del preu fóra inadequada o la puntuació que se li 
atorgava fora baixa –era el 50% del total–, sinó perquè el pressupost 
base de licitació estava tan ajustat als preus de mercat i les ofertes de 
les diverses empreses eren tan equivalents, que les diferències de 
puntuació foren mínimes. Es demanaren quatre pressupostos i es 
presentaren tres ofertes. Veiem la taula real de les ofertes econòmiques: 
 

 
EMPRESA 

 
OFERTA  ECONÒMICA PUNTS 

 
Empresa 1 

 
38.599,00 € 50 

 
Empresa 2 

 
38.621,28 € 49,97 

 
Empresa 3 

 
39.325,00 € 49,08 

 
Si la diferència de preu entre l’oferta més econòmica i la més cara era de 
725 €, i faltava per valorar un criteri objectiu i altres tres basats en juí de 
valor que entre tots sumaven l’altre 50% de la puntuació total, no 
haguera tingut cap sentit que el preu obrira unes diferències insalvables 
a empreses que oferien aspectes qualitatius del producte que podien ser 
molt superiors. L’altre criteri que es valorava amb pures fórmules 
matemàtiques, l’ampliació del període de garantia, donà el següent 
resultat: 
 

EMPRESA PUNTS 

Empresa 3 12 

Empresa 2 8 

Empresa 1 0 
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L’empresa 1 no oferí cap termini addicional de garantia. En conjunt, les 
valoracions totals dels licitadors foren: 
 
CRITERIS EMPRESA 3 EMPRESA 1 EMPRESA 2 
Oferta Econòmica (50) 49,08 50 49,97 
Característiques dels 
servidors (15) 

15 14 10 

Característiques del sistema 
d’emmagatzematge (15) 

13 15 9 

Ampliació temporal de la 
garantia (12) 

12 0 8 

Característiques del sistema 
de backup (8) 

8 6 4 

TOTAL 97,08 85 80,97 
 
Insistim que, en el cas que tractem, el preu fou, en virtut de l’escassa 
diferència entre les ofertes presentades, poc rellevant respecte als altres 
apartats de valoració, la qual cosa contradiu radicalment l’objecció de la 
Sindicatura de Comptes.  
 
No obstant el correcte funcionament dels criteris de valoració aprovats 
per l’òrgan de contractació de l’AVL, la Sindicatura de Comptes 
recomana que «las fórmulas para valorar las ofertas económicas no 
deben otorgar puntos a las ofertas sin baja, y además debe procurarse 
que la preponderancia de los criterios automáticos respecto a los 
dependientes de juicios de valor sea efectiva». Respecte a esta 
recomanació s’ha d’al·legar que està efectuada sobre un cas hipotètic, ja 
que, com es pot observar en la taula anterior, totes les empreses que 
participaren en el procediment efectuaren baixa.  
 
Paradoxalment, la fórmula proposada per la Sindicatura de Comptes 
produïx l’efecte contrari a aquell que demana. En efecte, si, 
hipotèticament, en el procediment auditat s’haguera aplicat una fórmula 
que no concedira cap puntuació a una empresa que no haguera efectuat 
cap baixa, atés la curta diferència entre totes, se li hagueren atorgat zero 
punts, mentre que les altres hagueren tingut una puntuació que podria 
arribar fins a 50 punts. S’ha de puntualitzar que l’ordenament jurídic no 
obliga als participants a fer cap baixa. Si s’aplicara la fórmula que 
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proposa la institució auditora, els altres criteris de valoració, inclosos els 
que depenen de juís de valor, no tindrien la més mínima rellevància per 
a una empresa que no efectuara baixa. En un exemple extrem, si es 
presentaren dos empreses, la primera de les quals no efectuara baixa 
sobre el pressupost base de la licitació i la segona abaixara un euro, la 
diferència de puntuació impediria qualsevol efecte corrector de la 
diferència de qualitat entre els productes o de les millores oferides. En el 
mateix sentit, qui oferira una baixa d’un cèntim tindria dret a puntuació i 
el que no n’oferira cap no tindria puntuació en l’apartat. 
 
Sobre esta qüestió de la fórmula preferible a utilitzar, el Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals ha reiterat en la recent 
Resolució 230/2018 que: 
 

Lo único que impone en este sentido el TRLCSP es que se concrete 
en el Pliego la fórmula elegida, que ésta atribuya una puntuación 
superior a la oferta más barata y menor a la más cara y que se guarde 
la adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias.  

Fuera de estos principios elementales, el órgano de contratación 
cuenta con un margen de libertad para decantarse por una u otra 
fórmula, para optar por una regla de absoluta proporcionalidad o, por 
el contrario, introducir modulaciones en ella que no sean arbitrarias ni 
carentes de lógica o, en fin, distribuir la puntuación por la baja que 
cada oferta realiza respecto del presupuesto de licitación o en 
proporción a la oferta más económica. A fin de cuentas, si la entidad 
adjudicadora puede elegir la ponderación atribuida a cada criterio de 
adjudicación. 

 
Conclusió: Se sol·licita la supressió de l’apartat 8.c) de l’esborrany de 
l’informe, pàgina 10, segon paràgraf. 
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
Resolució 230/2018 del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals. 
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TRETZENA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 9.b) de l’esborrany de l’informe, pàgina 10. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

L’avantprojecte de pressupost de l’AVL s’inserix en els pressupostos de 
la Generalitat i, per tant, és susceptible de modificació a través de les 
esmenes que presenten els grups parlamentaris durant la tramitació (de 
fet, en més d’una ocasió els pressupostos de l’AVL han sigut objecte 
d’esmenes). Atés que l’última paraula la té el Ple de les Corts 
Valencianes estimem que no procedix formular esta recomanació i se 
sol·licita la seua supressió de l’informe.   
 
Respecte als romanents de crèdit incorporats a exercicis posteriors cal 
indicar que no afecten al disponible –que també podria ser incorporat–, 
sinó a despeses concretes no executades, en molts casos, per la falta de 
liquidabilitat i la irregularitat de les transferències d’ingressos que realitza 
l’Administració de la Generalitat. 
 
Les despeses contretes (RC, A, AD, ADO i O) en l’exercici 2017 varen 
ser el 96,08% del pressupost final de l’exercici i, per tant, l’AVL s’està 
ajustant a les possibilitats reals d’execució del gasto i està fent una 
gestió econòmica eficient i eficaç dels recursos.  
 
En conclusió, se sol·licita la supressió de l’apartat 9.b) de l’esborrany de 
l’informe de fiscalització. 

 
 

CATORZENA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 9.c) de l’esborrany de l’informe, pàgina 10. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

La Sindicatura de Comptes recomana que l’AVL obtinga la documentació 
referent al dret d’ús de l’immoble en què està ubicada. S’ha de donar per 
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reproduït en esta al·legació el que s’ha manifestat per a la de l’apartat 
4.a) de l’esborrany de l’informe. En este sentit, es reitera que la ubicació 
provisional de l’AVL en el monestir de Sant Miquel dels Reis prové 
directament d’un manament de l’ordenament jurídic. Per tant, el 
departament de l’Administració de la Generalitat que té l’atribució de 
gestionar el patrimoni immoble és qui ha de considerar si és procedent 
efectuar alguna actuació administrativa. L’AVL no té la potestat 
d’assessorar ni recordar el compliment de les seues obligacions a una 
altra persona jurídica pública, llevat dels assumptes que formen part de 
l’àmbit competencial que li assignen les lleis. 

 
Conclusió: Se sol·licita la supressió de l’apartat 9.c) de l’esborrany de 
l’informe. 

 
 
QUINZENA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 9.d) de l’esborrany de l’informe, pàgina 11. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

Cal tindre present que l’aplicació del criteri recomanat per la Sindicatura 
de Comptes hauria suposat en l’exercici 2017 una disminució de només 
178 €, conforme assenyalen els auditors en l’apartat tercer de l’apèndix 
(p. 15), i un augment correlatiu pel mateix import en la comptabilitat del 
2018. Atés el volum del pressupost de la institució, la diferència és nímia. 
No obstant això, l’AVL seguirà el criteri de la Sindicatura de Comptes i 
periodificarà la paga extraordinària corresponent al mes de desembre en 
el tancament de l’exercici 2018. 
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SETZENA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 9.e) de l’esborrany de l’informe, pàgina 11. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

La Sindicatura de Comptes recomana que, per a la justificació de la 
necessitat del contracte, els informes siguen el més explícits possible per 
a observar adequadament l’article 22 del TRLCSP i cita una part d’este. 
L’article 22.1 diu: 
 

Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar 
otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento 
y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y 
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido 
para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando 
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el 
procedimiento encaminado a su adjudicación. 

 
L’informe conjunt dels departaments econòmic i administratiu de l’AVL 
que obrava en l’expedient complia tots els requisits de l’article 22. Quant 
a la justificació de la necessitat del contracte, assenyalava explícitament 
que «d’acord amb el que disposa l’article 22 del TRLCSP es justifica la 
necessitat i idoneïtat del contracte degut a l’antiguitat de l’actual 
maquinari i programari de sistemes». 
 
D’acord amb el Diccionari normatiu valencià la paraula explícit, en 
l’accepció primera, referida a una cosa, significa «manifestat clarament». 
Actualment, és un fet universalment conegut que l’antiguitat de les 
màquines i el ràpid desfasament dels programes són la principal causa 
de substitució dels equips informàtics. Si es té en compte que la 
Sindicatura de Comptes estava inspeccionant al mateix temps l’inventari 
de béns de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, és clar que podia 
corroborar amb tota precisió la veracitat de l’informe. En resum, no hi ha 
cap indeterminació en la causa que justificava l’adquisició dels equips. 
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Conclusió: Se sol·licita la supressió de l’apartat 9.e) de l’esborrany de 
l’informe. 

 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
Art. 22 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 

 
 
DISSETENA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 9.f) de l’esborrany de l’informe, pàgina 11. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

L’apartat citat de l’informe assenyala que «no se ha elaborado el informe 
jurídico sobre los PCAP previsto en el artículo 115.6 del TRLCSP. 
Consideramos que dicha función puede ser realizada por el letrado 
secretario general de la AVL». 
 
L’AVL s’estructura en tres unitats: el Gabinet de la Presidència, la 
Secretaria General Administrativa i la Unitat de Recursos 
Lingüísticotècnics. El nombre de llocs de treball al servici de la institució 
és de 32 persones, una xifra que ha permés a la institució funcionar amb 
normalitat al llarg dels díhuit anys d’existència, tant pel que fa a satisfer 
les funcions principals de la institució –determinar la normativa del 
valencià, fixar l’onomàstica i vetlar per l’ús de l’idioma–, com pel que fa al 
respecte i adequació a la legalitat en tant que institució pública de 
caràcter estatutari. 
 
Les dimensions reduïdes de la institució i la presència notable de 
personal d’administració especial de caràcter lingüístic (13), ha fet que la 
institució no tinga un servici jurídic propi. El Cap de Gestió Administrativa 
i la tècnica d’Administració General, Personal i Manteniment duen a 
terme les funcions ordinàries en matèria d’administració al si de la 
Secretaria General Administrativa. Per la seua banda, el lletrat secretari 
general du a terme les funcions atribuïdes pel Reglament de l’AVL 
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consistents, principalment, en la direcció de la Secretaria General 
Administrativa i l’assessorament jurídic a la institució. 
 
Pel que fa al suggeriment que l’elaboració de l’informe jurídic puga ser 
realitzat pel lletrat secretari general, podria ser pres en consideració cara 
al futur a la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes. De fet, si en 
el cas que ens ocupa no s’han informat els plecs de clàusules 
administratives particulars ha sigut per a evitar una possible col·lisió de 
les seues atribucions en tant que el lletrat és també el secretari general 
al qual estan adscrits els funcionaris redactors dels plecs. 
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
Pel que fa a l’organització i els recursos de l’AVL en matèria de personal, 
vegeu el Títol VII, Capítol 1 (arts. 73-80) del Decret 158/2002, de 17 de 
setembre, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). 
 
Pel que fa a la plantilla, vegeu el Decret 71/2006, de 26 de maig, del 
Consell, pel qual es modifica la plantilla del personal al servici de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
 

 
DIHUITENA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 9.g) de l’esborrany de l’informe, pàgina 11. 
 
 Contingut de l’al·legació:  
 

Es dona per reproduïda l’al·legació sèptima pel que fa al control intern i 
la funció interventora. 

 
Conclusió: Se sol·licita la supressió de l’apartat 9.g) de l’esborrany de 
l’informe. 
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DINOVENA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 9.h) de l’esborrany de l’informe, pàgina 11. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

S’ha de donar per reproduït el que s’ha al·legat a l’apartat 8.c) de 
l’esborrany de l’informe. 

 
Conclusió: Se sol·licita la supressió de l’apartat 9.h) de l’esborrany de 
l’informe. 

 
 
VINTENA AL·LEGACIÓ 
 
Apartat 9.i) de l’esborrany de l’informe, pàgina 12. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

L’apartat recomana a l’AVL que sol·licite la inscripció dels seus 
contractes en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat regulat 
pel Decret 35/2018, de 23 de març, del Consell. 
 
Primerament, cal observar que la data del Decret (2018) és posterior a la 
del període auditat (2017) i, per tant, en aquell moment era d’impossible 
aplicació. En segon terme, el decret esmentat és una norma 
autoorganitzativa de l’Administració del Consell que no resulta 
d’aplicació a l’AVL. D’acord amb l’article 2 de la Llei 7/1998, de 16 de 
setembre, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, esta 
disposa d’autonomia orgànica i funcional. És cert que el Decret oferix a 
les institucions estatutàries la possibilitat d’adherir-se als servicis del 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, però és una decisió que 
correspon exclusivament als òrgans de govern de l’AVL i la recomanació 
és una intromissió innecessària en l’autonomia de la institució. 

 
Conclusió: Se sol·licita la supressió de l’apartat 9.i) de l’esborrany de 
l’informe. 
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VINT-I-UNENA AL·LEGACIÓ 
 
Apèndix. Apartat 1, pàgina 13. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

En la pàgina 52 de l’apartat 7, «Informació sobre l’immobilitzat no 
financer», dels Comptes anuals de l’exercici 2017, es pot llegir 
textualment: «En este exercici pressupostari s’ha continuat la gravació 
de les fitxes d’inventari corresponents als comptes d’immobilitzat que 
han tingut variacions en l’exercici 2017, s’han incorporat a l’inventari 
inicial 31 noves fitxes de béns i s’ha arribat a 1.203 fitxes de béns 
inventariats. En l’exercici s’han produït baixes per un import de 
51.715,12 euros i altes per 41.005,12 euros).»   

Per tant, es demana la supressió del paràgraf «no contiene, sin 
embargo, los datos relativos al movimiento experimentado durante el 
ejercicio».  

 

VINT-I-DOSENA AL·LEGACIÓ 
 
Apèndix. Apartat 2, pàgines 13 i 14. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

Els models de Comptes Anuals del Pla General de Comptabilitat Pública 
de la Generalitat, en l’apartat 3, «Informació de caràcter financer», 
contenen els següents subapartats: 

«3.1.- Quadre de finançament». En els comptes anuals de l’AVL estan 
incorporats els dos quadres que es demanen en els models. Quadre de 
finançament I (punt 2.2 dels comptes anuals) i Quadre de finançament II 
(punt 2.3 dels comptes anuals). 

«3.2.- Romanent de tresoreria». Dels tres quadres que demanen els 
models, l’AVL ha incorporat en els seus comptes anuals els següents: 
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Estat de romanents de tresoreria (punt 3.3 dels comptes anuals) i Estat 
de tresoreria (punt 3.4 dels comptes anuals). Pel que fa a l’estat de flux 
net de tresoreria de l’exercici, este es pot deduir de les dades facilitades 
en els quadres anteriors i en els de la documentació de la liquidació de 
l’exercici facilitada a la Sindicatura de Comptes. No obstant això, per a 
facilitar la redacció definitiva de l’opinió de la Sindicatura en l’apartat de 
Tresoreria, adjuntem els estats de flux de tresoreria de l’exercici 2017 i 
2016 en l’apartat «Documentació justificativa de l’al·legació». 

«3.4.- Conciliació del resultat economicopatrimonial i el saldo 
pressupostari». Este aspecte figura en els comptes anuals (punt 3.5 dels 
comptes anuals). 
 
Respecte a l’observació que explicita la necessitat d’explicar les 
variacions produïdes en la tresoreria entre el tancament de l’exercici 
2017 i 2016, el PGCP de la Generalitat no demana en cap cas que 
s’expliquen els increments i decrements de tresoreria, i en els models de 
Comptes anuals no es fa cap menció al respecte. Tot i així, cal 
assenyalar les dificultats de la Tresoreria de la Generalitat per a realitzar 
les transferències de fons per dotzenes parts, i com conseqüència d’açò 
els fons apleguen de forma irregular provocants pics i valls de tresoreria. 
  
Es demana la supressió del paràgraf següent: «La memoria no contiene 
una explicación de los factores que han intervenido en esa importante 
variación».  
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, per la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública 
de la Generalitat Valenciana. 
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Quadre de flux de tresoreria: 

ESTAT DE FLUXOS DE TRESORERIA 
EXERCICIS 2017/2016 

  2017 2016 

I. Fluxos d'efectiu de les activitats de gestió 680.649,53 79.163,64 

A) Cobraments 3.710.988,82 3.178.094,27 

2. Transferències i subvencions rebudes 3.226.863,70 2.727.502,75 

3. Vendes i prestacions de servicis 12.132,91 4.668,96 

5. Interessos i dividends cobrats 188,96 1.431,62 

6. Altres cobraments 471.803,25 444.490,94 

B) Pagaments 3.030.339,29 3.098.930,63 

7. Despeses de personal 1.727.763,28 1.697.096,71 

8. Transferències i subvencions concedides 126.426,67 178.800,19 

10. Altres despeses de gestió 711.857,41 789.509,54 

13. Altres pagaments 464.291,93 433.524,19 

Fluxos nets d'efectiu per activitats de gestió (+A-B) 680.649,53 79.163,64 

D) Pagaments 65.621,53 68.425,51 

5. Compra d'inversions reals 65.621,53 68.425,51 

Fluxos nets d'efectiu per activitats d'inversió (+C-D) -65.621,53 -68.425,51 

IV. Fluxos d'efectiu pendents de classificació 2.139,85 340,46 

I) Cobraments pendents d'aplicació 22.065,95 12.784,37 

J) Pagaments pendents d'aplicació 19.926,10 12.443,91 

Fluxos nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) 2.139,85 340,46 

VI. Increment/Disminució net de l'efectiu i actius 
líquids equivalents a l'efectiu (I+II+III+IV+V) 617.167,85 11.078,59 
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al inici de 
l'exercici 695.303,10 684.224,51 
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de 
l'exercici 1.312.470,95 695.303,10 
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VINT-I-TRESENA AL·LEGACIÓ 
 
Apèndix. Apartat 3, penúltim paràgraf, pàgina 15. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

L’observació indica que «el cuadro de situación de la plantilla es 
incorrecto, pues muestra los datos del ejercicio 2016, no de 2017». Este 
error material de fet ja ha sigut esmenat pel Ple de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, òrgan competent per a aprovar els Comptes 
anuals, en la sessió d’11 de gener del 2019. 
 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
 
Pel que fa a la correcció d’errors materials: art. 109.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Acord núm. 1/2019, d’11 de gener, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua pel qual s’aprova la correcció de l’error material de l’apartat 
4.7 dels Comptes anuals de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua de 
l’exercici 2017. 
 
 

VINT-I-QUATRENA AL·LEGACIÓ 
 
Apèndix. Apartat 3, últim paràgraf, pàgina 15 de l’esborrany d’informe. 
 

Contingut de l’al·legació: 
 
L’informe de la Sindicatura de Comptes assenyala que la memòria dels 
comptes anuals «debería contener un desglose de las obligaciones 
reconocidas por los conceptos retributivos más importantes para cada 
categoría de personal. También la información relativa al número medio 
de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, distinguiendo por 
categorías y sexos». 
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En primer lloc, cal indicar que l’expressió conceptos retributivos más 
importantes és una categoria indeterminada. El Pla General de 
Comptabilitat Pública no demana que es desglossen o expliquen els 
conceptes retributius més importants. 
 
En qualsevol cas, entenem que el grau de desglossament dels Comptes 
anuals de l’AVL de l’exercici 2017 és suficientment detallat, ja que recull 
les despeses de personal a nivell de subconcepte pressupostari. Un grau 
de precisió superior a aquell que reflectix, per exemple, la Memòria 
d’activitats i comptes anuals de la Sindicatura de Comptes d’eixe mateix 
exercici, en la qual el desglossament només distingix entre «retribucions 
fixes i variables», per un costat, i «triennis», per un altre. 
 
El nombre d’empleats al servici de l’AVL figura tant a data 1 de gener 
com a data 31 de desembre. 
 
Pel que fa a la necessitat de distingir «por categorías y sexos», cal 
assenyalar que l’AVL concreta la composició de la plantilla a nivell de 
grups, tant pel que fa als alts càrrecs, com a les tres unitats amb les 
quals s’estructura la institució (el Gabinet de la Presidència, la Secretaria 
General Administrativa i la Unitat de Recursos Lingüísticotècnics). 
Tanmateix, en la Memòria de la Sindicatura de Comptes no 
s’especifiquen els grups. I, respecte a l’exigència de distingir per sexes, 
l’AVL no arreplega esta informació (com tampoc ho fa la Sindicatura). En 
qualsevol cas, si és exigible normativament la consignació de la 
informació per sexes, la Sindicatura hauria de consignar en el seu 
informe el precepte legal que justifica esta demanda. 

 
Conclusió: Se sol·licita la supressió de l’apartat 3, últim paràgraf, pàgina 
15, de l’esborrany de l’informe. 
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VINT-I-CINQUENA AL·LEGACIÓ 
 
Apèndix. Apartat 4, pàgina 16, primer, segon i tercer paràgraf, després del 
quadre. 
 

Contingut de l’al·legació: 
 
En l’observació relativa als servicis exteriors es fa constar que «la 
memoria no contiene información explicativa sobre las características de 
las partidas más importantes de este capítulo del presupuesto de 
gastos».  
 
Es torna a fer servir, com s’ha indicat en l’al·legació anterior, un 
concepte indeterminat: partidas más importantes. El Pla General de 
Comptabilitat Pública no demana que s’expliquen les partides més 
importants. 
 
En l’estat de liquidació dels Comptes anuals figuren consignades de 
manera detallada, a nivell de subconcepte, no només les partides més 
importants, sinó totes les despeses del pressupost –inclòs, per tant, el 
capítol 2–, un grau de precisió notablement superior a aquell que 
consigna en els comptes anuals la Sindicatura de Comptes, que ho fa, 
només, a nivell de capítol. 
 
Atés que la conclusió d’esta observació de la Sindicatura de Comptes no 
fa sinó constatar l’«adecuada tramitación, justificación, control y 
contabilización» de la partida més quantiosa i, pel que fa a la resta de 
partides s’assenyala que no hi ha «aspectos importantes para destacar», 
es proposen els canvis següents que afecten els tres paràgrafs de la 
pàgina 16 situats després del quadre del capítol 2 de gastos:  
 
- Pel que fa al primer paràgraf, es proposa la supressió. 
 
- Respecte al segon, es proposa suprimir la frase que l’encapçala –

«Tal como se observa en el cuadro anterior»– i incorporar la resta del 
paràgraf al final del tercer. 

 



 

33 
 

 
VINT-I-SISENA AL·LEGACIÓ 
 
Apèndix. 7, pàgina 19, epígraf «Remanente de tesorería del ejercicio 2017», 
tercer guió («Aplicación del remanente de tesorería»). 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 
 Es reitera el que s’ha consignat en la quarta al·legació. 
 
 
VINT-I-SETENA AL·LEGACIÓ 

 
Apèndix. 8.1, segon paràgraf, pàgina 20. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

La Sindicatura de Comptes constata que l’AVL no està obligada a 
inscriure els seus contractes en el Registre de Contractes de la 
Generalitat, al no estar compresa en l’àmbit objectiu d’aplicació de tal 
registre. Tanmateix, la Sindicatura de Comptes considera que l’AVL està 
sotmesa a les obligacions d’informació contractual previstes, a nivell 
autonòmic, per l’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de 14 
de gener del 2016. Sobre este assumpte, com ja s’ha expressat en 
l’octava al·legació, relativa a l’apartat 8.b) de l’informe, s’ha de dir que 
l’Acord mencionat exclou les institucions estatutàries d’esta obligació 
d’informació contractual.  

 
S’ha de donar per reproduïda la vintena al·legació, relativa a l’apartat 9.i) 
de l’esborrany de l’informe. 

 
Conclusió: Se sol·licita la supressió del segon paràgraf de l’apartat 8.1 
de l’apèndix de l’esborrany de l’informe. 
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VINT-I-HUITENA AL·LEGACIÓ 
 
Apèndix. 8.2, primer paràgraf, pàgina 20. 
 
 Contingut de l’al·legació: 
 

S’ha de donar per reproduïda la vint-i-setena al·legació, relativa a 
l’apartat 8.1 de l’apèndix, segon paràgraf. 

 
Conclusió: Se sol·licita la supressió del primer paràgraf de l’apartat 8.2 
de l’apèndix de l’esborrany de l’informe. 

 
 
VINT-I-NOVENA AL·LEGACIÓ 
 
Apèndix, apartat 8.3, primer paràgraf, pàgina 21. 
 

Contingut de l’al·legació: 
 
De conformitat amb la huitena, novena, desena, onzena i dotzena 
al·legació se sol·licita la supressió d’este paràgraf. 

 
 
TRENTENA AL·LEGACIÓ 
 
Apèndix, apartat 8.3, segon paràgraf, pàgina 21. 
 

Contingut de l’al·legació: 
 

La Sindicatura de Comptes recomana que l’AVL incorpore a les seues 
Bases d’execució pressupostària l’obligació de demanar tres ofertes 
econòmiques en la tramitació dels contractes menors. Prèviament, cal 
afirmar que l’AVL ha seguit des del moment de la seua creació les bones 
pràctiques administratives recomanades per la Sindicatura de Comptes i 
ha vingut demanant sistemàticament tres ofertes per a tota la 
contractació menor d’alguna rellevància. Encara que siga obvi, s’ha de 
recordar que el concepte de contractació menor inclou negocis jurídics 
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molt heterogenis i que una compra d’un sol euro és, tècnicament, un 
contracte menor. La mateixa Sindicatura de Comptes fa constar en el 
seu esborrany d’informe que l’AVL complix esta recomanació en la 
majoria dels casos. 
 
No obstant això, no ens pareix encertada la recomanació de la 
Sindicatura de Comptes perquè no hi ha cap obligació legal de sol·licitar 
tres ofertes de cada contracte i, en conseqüència, no és necessari 
incloure-la en les Bases d’execució pressupostària perquè podria operar, 
en determinats casos, com un obstacle per a complir els principis 
constitucionals d’eficiència i economia en la gestió administrativa. De fet, 
les Corts Valencianes han derogat, mitjançant la Llei 13/2016, de 29 de 
desembre, esta exigència rigorista per a l’Administració del Consell, que 
estava establida per la Llei 5/2013, de 23 de desembre. 
 
La inexistència d’obligació legal de demanar diversos pressupostos en la 
contractació menor es corrobora amb la lectura dels articles 111.1 i 
138.3 del TRLCSP: 

 
Artículo 111. Expediente de contratación en contratos menores. 

1. En los contratos menores definidos en el artículo 138.3, la tramitación 
del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al 
mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan. 

 
Artículo 138. Procedimiento de adjudicación. 

3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier 
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación 
profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las 
normas establecidas en el artículo 111. 
 

En definitiva, no és adequada la recomanació de la Sindicatura de 
Comptes de convertir en norma d’aplicació inexcusable, a través de les 
Bases d’execució pressupostària, la petició de diversos pressupostos per 
a la contractació menor. 

 
Conclusió: Se sol·licita la supressió de l’última frase del segon paràgraf 
de l’apartat 8.3 de l’apèndix de l’esborrany de l’informe («En nuestra 
opinión [...] determinado importe»). 



36 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic (arts. 111.1 i 138.3). 

TRENTA-UNENA AL·LEGACIÓ 

Suggeriment 

En la part preliminar d’estes al·legacions s’ha consignat el procediment 
de fiscalització dut a terme i s’ha deixat constància del termini per a 
efectuar les al·legacions a l’esborrany d’informe de fiscalització (entrada 
en l’AVL el dia 12 de febrer i últim dia de presentació a la Sindicatura de 
Comptes el 26 de febrer). Estos terminis respecten estrictament la 
normativa reguladora de la Sindicatura de Comptes. Ara bé, en 
organitzacions de dimensions reduïdes, com és el cas de l’AVL, este 
termini resulta manifestament insuficient perquè s’han d’atendre totes les 
obligacions pròpies de qualsevol institució pública. Hi ha una notòria 
descompensació entre el temps emprat per la Sindicatura per a 
fiscalitzar l’AVL (des de juny del 2018 fins a febrer del 2019) i el termini 
per a respondre les al·legacions (10 dies hàbils, el mínim establit per 
l’ordenament jurídic).  

Per tant, se suggerix a la Sindicatura de Comptes que, en el futur, 
concedisca terminis més amplis a les institucions de dimensions 
reduïdes, com és la nostra, per a formular les al·legacions. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions presentades 



Informe de fiscalització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Exercici 2017 

1 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA.  
EXERCICI 2017 

Primera al·legació 

A la totalitat de l’Informe 

Comentaris 

L’AVL al·lega que l’esborrany de l’Informe està redactat íntegrament i 
exclusivament en castellà, i que s’omet la presència del valencià. No és 
una al·legació de caràcter tècnic sobre el contingut de l’Informe, sinó sobre 
l’idioma utilitzat. Pel que fa a això, hem d’indicar que l’esborrany de 
l’Informe per a al·legacions és un tràmit més del procediment que preveu 
el nostre Manual de fiscalització i que, tal com indiquem en el Pla Estratègic 
2019-2022, els nostres informes es publiquen tant en castellà com en 
valencià, amb independència de quina haja sigut la llengua triada per 
l’equip per a la redacció inicial de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

L’informe final es publicarà, com sempre, tant en castellà com en valencià. 

Segona al·legació 

Apartat 4.a de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

S’al·lega que l’AVL no ha de realitzar cap comptabilització referent a 
l’immoble en què desenvolupa la seua activitat. Basa la seua al·legació en 
el fet que no hi ha un negoci jurídic de cessió gratuïta entre els titulars de 
l’edifici i l’AVL, que l’ús de l’immoble està atribuït a la Generalitat 
Valenciana i que la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic és la 
competent per a efectuar l’adscripció. 

La Sindicatura de Comptes no comparteix el criteri de l’AVL. D’acord amb 
el marc conceptual de la comptabilitat pública, en la comptabilització de 
les operacions s’atendrà la seua realitat econòmica i no solament la seua 
forma jurídica. I la realitat econòmica és que l’AVL desenvolupa la seua 
activitat en un immoble l’ús del qual li resulta gratuït, realitat que no té 
cap reflex en els comptes anuals de la Institució, ni tan sols la informació 
en la memòria. La Sindicatura comenta aquesta situació en l’excepció de 
l’Informe, amb una indicació breu dels principis comptables que hi són 
d’aplicació. 



Informe de fiscalització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Exercici 2017 

2 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Tercera al·legació 

Apartat 4.b de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’AVL creu que la Sindicatura de Comptes no va tenir cap obstacle per 
calcular el resultat pressupostari, perquè amb una mera comprovació dels 
saldos a 31 de desembre de 2017 hauria pogut verificar fàcilment si els 
romanents de crèdit havien arribat a obligació reconeguda o no. Pel que fa 
a això, hem d’indicar que durant el treball de fiscalització vam sol·licitar a 
l’AVL les dades relatives a l’execució real dels crèdits incorporats al 
pressupost de 2017 procedents de l’exercici anterior, però aquesta 
informació no se’ns va proporcionar. Aquest fet es va reiterar en la fase de 
discussió de l’esborrany previ de l’informe. L’AVL no aporta tampoc cap 
documentació que acredite les circumstàncies que assevera en la seua 
al·legació. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Quarta al·legació 

Apartat 4.c de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

S’al·lega que el criteri de la Sindicatura de Comptes no es fonamenta en 
cap principi comptable ni norma de valoració del Pla General de 
Comptabilitat Pública, i que, per tant, el criteri de l’AVL pot ser tan vàlid 
com el de la Sindicatura. 

No compartim els arguments d’aquesta al·legació. En primer lloc, perquè 
els criteris de comptabilització del reintegrament del romanent de 
tresoreria, que la Sindicatura de Comptes descriu en l’excepció c de 
l’esborrany de l’Informe, es basen en els principis comptables públics que 
hi són d’aplicació, tant en els previstos pel PGCPG de 2001 com en els del 
marc conceptual de la comptabilitat pública del PGCP de 2010, tots els 
quals orientats a fer que els comptes anuals de l’entitat comptable (en 
aquest cas, l’AVL) mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació 
financera, del resultat economicopatrimonial i de l’execució del 
pressupost. I en segon lloc, perquè la valoració és el procés pel qual 
s’assigna un valor monetari a cadascun dels elements que integren els 
comptes anuals, i en aquest sentit les normes de registre i valoració del 
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PGCP inclouen criteris i regles aplicables a distintes transaccions o fets 
econòmics, però no a tots, com no pot ser d’una altra manera. 

Un factor important que cal tenir en compte és que, encara que les 
institucions estatutàries estan sotmeses a un règim especial quant al 
reintegrament del romanent de tresoreria de cada exercici, les normes 
internes d’aquestes institucions no han desenvolupat ni preveuen els 
criteris correctes de comptabilització. En atenció a aquesta circumstància 
especial, i pel que fa als informes d’auditoria dels comptes anuals de 
l’exercici 2017, la Sindicatura de Comptes ha considerat més oportú 
recomanar a totes les institucions que, d’ara en avant, apliquen els criteris 
comptables correctes que es descriuen en un apartat de l’apèndix de 
l’Informe, i que adapten els seus propis reglaments interns. 

Conseqüències en l’Informe 

Se suprimeix l’excepció c. 

S’afegeix la recomanació següent: 

“Per comptabilitzar el reintegrament del romanent de tresoreria, 
considerem que s’han d’aplicar els criteris que detallem en l’apartat 7 de 
l’apèndix de l’Informe. A l’efecte, és necessari que aquests criteris 
comptables s’incloguen en el reglament economicofinancer i 
pressupostari de la institució.” 

En l’apartat 6 de l’apèndix, se suprimeix la paraula “inadequadament” de 
l’últim paràgraf. 

Es canvia la redacció de l’apartat 7 de l’apèndix. 

Cinquena al·legació 

Apartat 4.d de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’al·legació és correcta i s’accepta. 

Conseqüències en l’Informe 

Se suprimeix l’excepció d. 
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Sisena al·legació 

Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Pel que fa a l’opinió de l’Informe, l’AVL demana que siga sense excepcions. 
La Sindicatura no pot admetre aquesta petició, ja que l’Informe conté un 
apartat de fonaments de l’opinió amb excepcions i l’opinió, doncs, ha de 
ser d’aquest tipus. No obstant això, s’han de corregir les referències a les 
lletres d’aquest apartat de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica l’apartat 5 de l’Informe de la manera següent: 

“En la nostra opinió, excepte pels possibles efectes de les limitacions a 
l’abast que es descriuen en els paràgrafs a i b de l’apartat «Fonaments de 
l’opinió amb excepcions», els comptes anuals adjunts expressen [...]” 

Setena al·legació 

Apartat 8.a de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Pel que fa al règim pressupostari, comptable i de control, l’AVL efectua les 
al·legacions següents: 

a) Que les seues bases d’execució dediquen molts dels seus articles a 
regular aspectes pressupostaris (que esmenta), fet que desmenteix 
l’afirmació de la Sindicatura segons la qual la normativa pròpia de la 
institució no conté cap regulació referent a la comptabilitat i control. 

b) Que l’article 132 i següents de la Llei d’Hisenda de la Generalitat 
determina el règim comptable d’aplicació a les institucions. 

c) En matèria de control intern, que la dimensió de la mateixa institució 
dificulta la creació d’un lloc de treball ad hoc. 

d) Pel que fa al control extern, que la responsabilitat de la remissió dels 
comptes anuals és del president de l’AVL. 

Sobre aquestes al·legacions de l’AVL hem de manifestar el que segueix: 

a) Les bases d’execució pressupostària per a 2017 de l’AVL regulen els 
aspectes pressupostaris de la institució, però no el seu règim 
comptable i de control. D’altra banda, ni la Llei de creació de l’AVL ni 
el seu Reglament preveuen el règim comptable i de control aplicable 
a la institució. 
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b) L’article 2.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, 
estableix, pel que fa a les institucions de la Generalitat, que el seu 
règim de comptabilitat i de control se sotmetrà en tot cas al que 
s’estableix en les seues normes de creació, organització i 
funcionament, sense que hi siga aplicable en les matèries 
esmentades el que s’estableix en aquesta llei. 

c) En matèria de control intern, la Sindicatura efectua una 
recomanació, inclosa en l’apartat 9 de l’Informe, a fi que els òrgans 
de l’AVL, vista la plantilla vigent, analitzen les possibilitats reals 
d’implantar la funció interventora amb els mitjans propis de la 
institució o, si és el cas, que se sol·licite la col·laboració de la 
Intervenció General de la Generalitat. 

d) Quant al control extern, l’AVL al·lega que la responsabilitat de la 
remissió dels comptes anuals és del president de l’AVL, però aquesta 
responsabilitat no es preveu en la normativa pròpia de la institució. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Vuitena al·legació 

Apartat 8.b de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris  

L’AVL afirma que no tenia obligació legal de remetre la relació certificada 
de contractes de 2017 a la Sindicatura de Comptes; al·lega que l’àmbit 
subjectiu d’aplicació de l’Acord de 14 de gener de 2016 del Consell de la 
Sindicatura de Comptes no incloïa la institució de l’AVL. Fonamenta la 
seua al·legació dient que les lletres a, b i c de l’article segon, punt 1, de la 
Llei 6/1985 de Sindicatura de Comptes, llavors vigent, no mencionava de 
manera expressa l’AVL com a ens integrant del sector públic autonòmic. 

Pel que fa a això, convé assenyalar que la disposició esmentada de la Llei 
6/1985, abans de ser reformada per la Llei 16/2017, establia que el sector 
públic valencià, a l’efecte de la llei esmentada, estava integrat, entre altres 
ens, per “la Generalitat Valenciana, les seues entitats autònomes, siga 
quina siga la seua naturalesa, les empreses públiques que en depenen i 
totes les entitats que estiguen participades majoritàriament per aquesta”; 
i que l’AVL, com les altres institucions estatutàries, forma part d’aquest 
àmbit subjectiu. 

No obstant això, en l’apartat 8.b pot fer-se una referència a l’apèndix de 
l’Informe, en el qual s’indica que la informació contractual es va 
subministrar a l’equip d’auditoria. 
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Conseqüències en l’Informe 

S’afegeix la frase següent en l’apartat 8.b de l’Informe: 

“Aquesta informació ha sigut subministrada posteriorment a l’equip 
d’auditoria, tal com assenyalem en l’apartat 8.2 de l’apèndix de l’Informe.” 

Novena al·legació 

Apartat 8.c, primer guió, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

S’al·lega que la Junta de Govern de l’AVL va aprovar tant l’expedient de 
contractació com els seus plecs. No obstant això, el que assenyalem en 
l’Informe és que en els documents que integren els plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques no hi ha 
constància que els haja aprovat l’òrgan de contractació, segons 
requereixen els articles 115.4 i 116.1 del TRLCSP. Convé, no obstant això, 
millorar la redacció del paràgraf. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica la redacció d’aquest paràgraf, que queda com segueix: 

“- Els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de 
prescripcions tècniques no contenen la signatura de l’òrgan de 
contractació, com a evidència de l’aprovació que requereixen els 
articles 115.4 i 116.1 del TRLCSP.” 

Desena al·legació 

Apartat 8.c, segon guió, primer punt, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Pel que fa a la falta de constància que s’hagen negociat les condicions del 
contracte, fet que incompleix aquest tràmit essencial del procediment, 
l’AVL indica que es tracta d’una objecció que la Sindicatura de Comptes 
formula constantment en la majoria de les seues auditories. L’AVL 
fonamenta la seua al·legació afirmant que la negociació no es pot 
conceptuar, com sí que fa la Sindicatura, com un tràmit essencial del 
procediment de contractació. Sustenta aquesta asseveració amb 
l’argument que, si les ofertes rebudes estan perfectament adaptades a les 
clàusules administratives particulars, com és el cas d’aquest expedient, 
no és necessari obrir una fase de negociació. 

Si bé la Sindicatura pot comprendre l’última part de l’al·legació, no 
comparteix els arguments tècnics i legals del conjunt d’aquesta per les 
raons següents: 
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L’article 169.1 del TRLCSP disposa que en el procediment negociat 
l’adjudicació recaurà en el licitador justificadament triat per l’òrgan de 
contractació, després d’efectuar consultes amb diversos candidats i 
negociar les condicions del contracte amb un o diversos d’aquests 
candidats. En l’expedient del contracte revisat no hi ha evidència que 
s’haja realitzat aquesta negociació. La necessitat de negociar queda també 
ratificada per l’article 176 del TRLCSP, que estableix que en el plec de 
clàusules administratives particulars es determinen els aspectes 
econòmics i tècnics que, si és el cas, hagen de ser objecte de negociació 
amb les empreses. No obstant això, en els plecs del contracte analitzat no 
es determinen els aspectes que haurien de ser objecte de negociació. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Onzena al·legació 

Apartat 8.c, segon guió, tercer punt, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’AVL considera que és gratuïta l’afirmació de la Sindicatura de Comptes 
segons la qual els criteris de valoració quantificables mitjançant judici de 
valor són indeterminats. En la seua al·legació reprodueix els criteris 
d’adjudicació que s’estableixen en els plecs i afegeix que l’informe tècnic 
s’ajusta perfectament als plecs i es limita a determinar quines 
característiques es consideren preferibles dins dels criteris que responen 
a un judici de valor. Acaba la seua al·legació assenyalant que la 
consideració de la Sindicatura penalitza la diligència, les bones pràctiques 
administratives i el zel professional dels gestors públics. 

La Sindicatura de Comptes no comparteix ni els arguments ni les 
afirmacions que es realitzen en aquesta al·legació. 

Pot observar-se fàcilment que els criteris d’adjudicació assenyalats amb 
les lletres b, c i e són quantificables mitjançant judicis de valor, i que en 
els tres s’estableix que es puntuaran les millores dels requisits mínims 
establits en els plecs tècnics. Tal com s’estableix en el nostre Manual de 
fiscalització, perquè es puguen admetre les millores i es puguen valorar 
amb la finalitat de determinar quina és l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, és necessari complir determinats requisits, entre els quals 
figuren que guarden relació amb l’objecte del contracte i que les millores 
figuren expressament detallades en el PCAP amb expressió dels seus 
requisits, límits, modalitats i aspectes del contracte sobre els quals són 
admeses. Aquests requisits no s’observen en els PCAP del contracte 
revisat. Ha sigut en l’informe tècnic que va valorar els criteris on es van 
especificar els aspectes analitzats i la seua puntuació, quan aquesta 
informació devia figurar en els PCAP. 
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Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Dotzena al·legació 

Apartat 8.c, segon guió, quart punt, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’AVL mostra la valoració de les ofertes econòmiques presentades, 
realitzada amb la fórmula prevista en el plec, i al·lega que, en aquest cas, 
el factor preu va ser poc rellevant. També assenyala que la recomanació 
de la Sindicatura sobre la fórmula per a valorar el preu s’ha efectuat sobre 
un cas hipotètic.   

En l’Informe el que es destaca és que la fórmula utilitzada per a valorar el 
criteri preu no permet que siga efectiva la importància relativa concedida 
en el plec a l’oferta econòmica, en relació amb els altres criteris de 
valoració, i que, per tant, el PCAP no dona una preponderància efectiva als 
criteris avaluables de manera automàtica respecte als quals la seua 
quantificació depén d’un judici de valor. I el fonament d’aquesta 
observació és que la fórmula prevista en els plecs de l’AVL atorga 
puntuació a les baixes nul·les, la qual cosa no és admissible segons el 
nostre Manual de fiscalització. No obstant això es pot comentar que, en 
aquest cas, la fórmula del preu no ha afectat la valoració global. 

Conseqüències en l’Informe 

S’afegeix la frase següent: 

“No obstant això, en aquest cas, i ateses les ofertes econòmiques rebudes, 
la fórmula utilitzada no ha afectat la valoració global.” 

Tretzena al·legació 

Apartat 9.b de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’AVL al·lega que, en matèria de pressupostos, l’última paraula la té el Ple 
de les Corts, per la qual cosa no estima procedent la recomanació de la 
Sindicatura. 

No compartim els raonaments d’aquesta al·legació. La nostra 
recomanació és que els avantprojectes de pressupostos anuals de l’AVL 
(que elabora la Junta de Govern) han de calcular-se de manera més 
ajustada a les possibilitats reals d’execució de la despesa, i que els 
pressupostos de cada any es liquiden amb nivells de romanents de crèdit 
raonables. Aquesta recomanació està basada en els elevats romanents de 
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crèdit amb què l’AVL ha liquidat els exercicis 2016 i 2017, tal com 
assenyalem en l’apartat 7 de l’apèndix de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Catorzena al·legació 

Apartat 9.c de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’AVL reitera el que manifesta en la seua al·legació segona. Convé matisar 
el text de la recomanació. 

Conseqüències en l’Informe 

En la recomanació 9.c s’afegeix la paraula “procurar” entre “hauria” i 
“obtenir”. 

Quinzena al·legació 

Apartat 9.d de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

La institució manifesta que seguirà el criteri de la Sindicatura en el 
tancament de l’exercici 2018. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Setzena al·legació 

Apartat 9.e de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

S’al·lega que l’informe conjunt dels departaments econòmic i 
administratiu de l’AVL compleix tots els requisits de l’article 22.1 del 
TRLCSP, perquè és un fet universalment conegut que l’antiguitat de les 
màquines i programes és la principal causa de substitució dels equips 
informàtics. També s’al·lega que, com que la Sindicatura de Comptes 
estava inspeccionant l’inventari de béns de l’AVL, podia corroborar la 
veracitat de l’informe de necessitat. 

No compartim les asseveracions d’aquesta al·legació per les raons 
següents: 
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En primer lloc, perquè l’article 22.1 del TRLCSP requereix que la naturalesa 
i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el 
contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a 
satisfer-les, s’han de determinar amb precisió. Aquests requisits no 
s’observen amb tal precisió en l’informe de necessitat, per la qual cosa la 
Sindicatura recomana que es millore en aquest aspecte. 

I en segon lloc perquè la Sindicatura no va estar inspeccionant l’inventari 
de béns de l’AVL a la data de substitució dels equips. 

 Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Dissetena al·legació 

Apartat 9.f) de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’al·legació indica que la institució considerarà la possibilitat d’aplicar la 
recomanació de la Sindicatura. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Divuitena al·legació 

Apartat 9.g de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Es dona per reproduïda l’al·legació setena. 

Conseqüències en l’Informe 

Vegeu l’al·legació setena. 
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Dinovena al·legació 

Apartat 9.h de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Es dona per reproduït el que s’al·lega en l’apartat 8.c. 

Conseqüències en l’Informe 

Vegeu les al·legacions a l’apartat 8.c. 

Vintena al·legació 

Apartat 9.i de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

La Sindicatura de Comptes recomana a l’AVL que, en aplicació de l’article 
14.3 del Decret 35/2018, de 23 de març, del Consell, sol·licite la inscripció 
dels seus contractes en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 
L’AVL al·lega que es tracta d’una decisió que correspon exclusivament als 
òrgans de govern de l’AVL, i que la recomanació de la Sindicatura és una 
intromissió innecessària en l’autonomia de la institució. 

No compartim els termes d’aquesta al·legació. En la nostra opinió, la 
inscripció dels contractes de l’AVL en el Registre Oficial de Contractes de 
la Generalitat és un acte que reforça el compliment dels principis de 
publicitat i transparència en la contractació pública que requereix l’article 
1 del TRLCSP, que és aplicable a l’AVL. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Vint-i-unena al·legació 

Apartat 1 de l’apèndix de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’AVL es remet al contingut de l’apartat 7 de la memòria dels seus comptes 
anuals de 2017. En aquest apartat s’ofereix informació sobre l’inventari i 
els comptes del balanç, però no conté les dades relatives al moviment 
experimentat durant l’exercici. Es tracta, per tant, d’una llacuna 
informativa de l’AVL que la Sindicatura posa en relleu en l’Informe, i que 
vam mostrar en el quadre 1 de l’apèndix de l’Informe. 
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Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Vint-i-dosena al·legació 

Apartat 2 de l’apèndix de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’AVL demana a la Sindicatura que suprimisca de l’Informe la indicació 
que la memòria no conté una explicació dels factors que han intervingut 
en la variació tan important que ha tingut la tresoreria. 

No podem admetre aquesta exigència, ja que, tal com posem de manifest 
en l’Informe, la memòria de l’AVL no inclou l’estat del flux de tresoreria 
de l’exercici 2017, per la qual cosa no es poden analitzar els components 
que han intervingut en el superàvit de tresoreria tan important que l’AVL 
ha generat durant l’exercici 2017. 

L’al·legació inclou l’estat de flux de tresoreria dels exercicis 2016 i 2017, 
però aquesta informació ha de mostrar-se en la memòria dels comptes 
anuals. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Vint-i-tresena al·legació 

Apartat 3, penúltim paràgraf, de l’apèndix de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’AVL informa que ha corregit l’error del quadre de la memòria sobre la 
situació de la plantilla. No aporta la documentació que acredite aquest 
aspecte. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Vint-i-quatrena al·legació 

Apartat 3, últim paràgraf, de l’apèndix de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Quant a la necessitat que la memòria continga un desglossament de les 
obligacions reconegudes pels conceptes retributius més importants per a 
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cada categoria de personal, l’AVL al·lega que aquesta informació consta 
en la liquidació del pressupost de despeses, que figura desglossat per 
conceptes. Aquesta al·legació és correcta. 

Quant a la necessitat que també hauria de contenir la informació relativa 
al nombre mitjà d’empleats durant l’exercici i a 31 de desembre, distingint 
per categories i sexes, l’AVL al·lega que la Sindicatura hauria de consignar 
el precepte legal que justifica aquesta demanda. Acceptem aquest 
suggeriment i l’indiquem. 

Conseqüències en l’Informe 

L’últim guió de l’apartat 3 de l’apèndix de l’Informe es redacta com 
segueix: 

“- Hauria de contenir la informació relativa al nombre mitjà d’empleats 
durant l’exercici i a 31 de desembre, distingint per categories i sexes, 
tal com estableix el Pla General de Comptabilitat Pública.” 

Vint-i-cinquena al·legació 

Apartat 4 de l’apèndix de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’AVL proposa que s’elimine la referència al contingut informatiu de la 
memòria al·legant que la liquidació del pressupost de despeses es 
desglossa per conceptes, la qual cosa és correcta i acceptem. També 
proposa un canvi en la redacció dels paràgrafs següents d’aquest apartat 
de l’Informe, que en aquest cas no considerem apropiat. 

Conseqüències en l’Informe 

Se suprimeix el paràgraf que figura a continuació del quadre 3. 

Vint-i-sisena al·legació 

Apartat 7 de l’apèndix de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Es reitera el que es consigna en l’al·legació quarta. 

Conseqüències en l’Informe 

Vegeu l’al·legació quarta. 
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Vint-i-setena al·legació 

Apartat 8.1 de l’apèndix de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

En relació amb les obligacions d’informació contractual, l’AVL reitera les 
seues al·legacions vuitena i vintena. 

Conseqüències en l’Informe 

Vegeu les al·legacions vuitena i vintena. 

Vint-i-vuitena al·legació 

Apartat 8.2 de l’apèndix de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Es reitera el que s’ha comentat en l’al·legació vint-i-setena. 

Conseqüències en l’Informe 

Vegeu l’al·legació vint-i-setena. 

Vint-i-novena al·legació 

Apartat 8.3, primer paràgraf, de l’apèndix de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’AVL sol·licita la supressió d’aquest paràgraf, d’acord amb les seues 
al·legacions vuitena, novena, onzena i dotzena. 

Conseqüències en l’Informe 

Vegeu l’anàlisi d’aquestes al·legacions. 

Trentena al·legació 

Apartat 8.3, segon paràgraf, de l’apèndix de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’AVL considera que no és adequada la recomanació de la Sindicatura de 
demanar tres pressupostos per a aquells contractes menors que superen 
un import determinat. No podem estar d’acord amb aquesta consideració. 
La recomanació de la Sindicatura és una pràctica de bona gestió que 
contribueix a l’objectiu de seleccionar l’oferta econòmicament més 
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avantatjosa, i per tant garanteix (i no obstaculitza) els principis 
constitucionals d’eficiència i economia en la gestió administrativa. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 

Trenta-unena al·legació 

Suggeriment 

Comentaris 

L’AVL suggereix a la Sindicatura que, en el futur, concedisca terminis més 
amplis a les institucions de dimensions reduïdes, com és l’AVL, per a 
formular les al·legacions. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica. 
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