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RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat una fiscalització de seguretat limitada que permet 
expressar conclusions sobre l’adequació a la legalitat de les operacions de contractació i 
subvencions efectuades per l’Agència Valenciana de la Innovació en l’exercici 2019. 

En combinació amb la fiscalització mencionada, s’ha realitzat un control formal de la 
rendició de comptes de l’exercici 2019, amb la finalitat de comprovar-ne la formalització, 
aprovació i rendició adequades.  

La formulació dels comptes anuals ha tingut lloc dins del termini establit per l’article 40 
del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19, si bé aquestes 
han sigut reformulades en el termini previst per la circular de la Intervenció General de la 
Generalitat (IGG). 

Compliment de la legalitat 

En les conclusions sobre el compliment de la legalitat, es detallen els incompliments més 
significatius observats en la revisió de la contractació i de les subvencions concedides. 
Podem destacar els següents: 

En relació amb la contractació 

 La documentació preparatòria dels expedients està incompleta i no es justifiquen 
adequadament, entre altres punts, l’elecció del procediment d’adjudicació, els criteris 
de solvència, les condicions especials d’execució dels contractes, els criteris 
d’adjudicació i la fórmula matemàtica per a aplicar-los. A més, no es desglossen els 
costos que determinen el pressupost base de licitació i en els plecs de prescripcions 
tècniques es regulen aspectes del plec de clàusules administratives. 

 Pel que fa als contractes menors, destaquem que s’ha detectat l’existència 
d’expedients que s’han conformat amb posterioritat a l’execució real de la despesa, 
s’han pagat factures amb anterioritat a la signatura de l’ordre de transferència i s’han 
realitzat càrrecs bancaris amb anterioritat a la conformitat de la factura. 

En relació amb les subvencions  

 La convocatòria pluriennal aprovada per l’Agència, diferent de la tramitada en 
l’expedient, excedeix de l’escenari pressupostari pluriennal previst en el Pla Estratègic 
de Subvencions 2018-2020 aprovat per la Presidència de la Generalitat. 

 S’han aplicat criteris de concessió que no estaven regulats ni en les bases reguladores 
ni en la convocatòria. 

 En l’Informe també s’assenyalen determinades incidències en relació amb la 
transferència realitzada a favor de l’IVF per al suport a projectes d’innovació per mitjà 
d’instruments financers. 
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Recomanacions 

Finalment, l’Informe conté recomanacions en relació amb la contractació i amb les 
subvencions concedides, totes les quals amb la finalitat de millorar la gestió de l’AVI.  

Pel que fa a la contractació, s’expressen a continuació les més destacades: 

 L’Agència hauria de planificar la seua activitat contractual i reservar l’ús del contracte 
menor per a satisfer necessitats peremptòries, no recurrents i d’escassa quantia. 

 L’AVI ha de realitzar un major esforç per determinar amb més precisió les prestacions 
que contracta, delimitar-ne millor l’objecte, termini, preu i forma de pagament i vetlar 
perquè l’execució d’aquests contractes s’ajuste als termes aprovats en les seues 
adjudicacions. 

 L’Agència hauria de reforçar el control i la supervisió en l’execució dels seus 
contractes. 

Respecte a les subvencions, es destaca el que segueix: 

 L’AVI hauria de regular en les seues convocatòries tots els aspectes necessaris per a 
determinar l’import final de les ajudes que concedeix en aplicació i garantia dels 
principis bàsics de gestió de les subvencions públiques. En cas que fora necessari 
realitzar alguna interpretació de les bases reguladores i de les convocatòries que 
s’aproven o establir algun criteri per a l’aplicació de la regulació continguda en 
aquests documents, hauria de fer ús de la previsió que conté la disposició final del 
Decret 9/2018, de 30 de maig, del president de la Generalitat (bases) i el titular de la 
Vicepresidència Executiva de l’entitat hauria d’aprovar les instruccions corresponents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 aquest informe s’expressen en euros. S’ha efectuat un arredoniment per a no 
mostrar un decimal. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada valor exacte i no la suma de dades 
arredonides. Els percentatges també estan calculats sobre els valors exactes i no sobre els arredoniments. 
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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 el Programa Anual d’Actuació de 2020 
(PAA2020), ha planificat i executat una fiscalització de seguretat limitada que permeta 
expressar conclusions sobre si la gestió contractual i de subvencions de l’Agència 
Valenciana de la Innovació (AVI) corresponent a l’exercici 2019 resulta conforme en tots 
els aspectes significatius amb la normativa aplicable. 

En combinació amb la fiscalització anterior, s’ha realitzat un control formal de la rendició 
de comptes de l’exercici 2019, amb la finalitat de comprovar-ne l’adequada formalització, 
aprovació i rendició.  

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I

DIRECCIÓ EN RELACIÓ AMB ELS COMPTES ANUALS I

AMB EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT

La Secretaria General és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de manera 
que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de 
l’AVI, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat 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 1/2017, d’1 de febrer, de la Generalitat, de creació de l’AVI, estableix que el màxim 
òrgan de govern i administració és el Consell de Direcció, al qual correspon aprovar els 
comptes anuals de l’exercici de l’entitat i l’aplicació de resultats. Els comptes anuals de 
l’Agència, una vegada aprovats pel Consell de Direcció, s’han de remetre a la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG), perquè els unisca al Compte General de la Generalitat. 

En el Compte General de la Generalitat de l’exercici 2019 –presentat per la IGG a la 
Sindicatura de Comptes el 7 d’agost de 2020– s’han inclòs els comptes anuals de l’AVI 
formulats per la Secretaria General el 17 d’abril de 2020. Aquests han sigut reformulats 
amb data 30 d’octubre de 2020 i s’ha emés l’informe d’auditoria l’11 de novembre de 
2020. En aquest informe la IGG emet una opinió amb una excepció corresponent a la falta 
de cessió dels immobles en què l’Agència desenvolupa la seua activitat, si bé aquesta ha 
sigut reiteradament sol·licitada per part de l’AVI. 

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 14/11/2017). 
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Els òrgans de govern i direcció de l’AVI han de garantir que la gestió de la contractació i 
les subvencions i la informació relacionada reflectida en els comptes anuals de l’AVI 
resulten conformes amb les normes aplicables. Així mateix són responsables d’establir els 
sistemes de control intern que consideren necessaris per a garantir que aquestes 
activitats estiguen lliures d’incompliments legals i d’incorreccions materials degudes a 
frau o error. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és formular conclusions sobre l’adequació 
a la legalitat de les operacions de contractació i subvencions efectuades per l’AVI en 
l’exercici 2019, basada en la fiscalització realitzada. 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 recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests 
principis exigeixen que complim els requeriments d’ètica, així com que planifiquem i 
executem la fiscalització amb la finalitat d’obtindre una seguretat limitada que la gestió 
contractual i de subvencions han sigut conformes, en tots els aspectes significatius, amb 
la normativa aplicable. 

Una fiscalització requereix l’aplicació de procediments per a obtindre evidència 
d’auditoria sobre la legalitat de les operacions de contractació i subvencions revisades. Els 
procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos 
d’incompliments significatius de la legalitat. En efectuar aquestes valoracions del risc, 
l’auditor té en compte el control intern rellevant per a garantir aquest compliment, 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.  

Respecte al control formal, la revisió efectuada s’ha limitat, bàsicament, a aplicar 
procediments i activitats d’indagació. No s’ha dut a terme una auditoria financera, per la 
qual cosa les conclusions del treball proporcionen només seguretat limitada.  

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i 
adequada per a fonamentar les conclusions sobre el compliment de la legalitat en 
l’activitat contractual i la gestió de subvencions, així com del control formal de la rendició 
de comptes de l’AVI. 

En la nostra fiscalització hem utilitzat el treball realitzat per la IGG en col·laboració amb 
una firma d’auditoria i analitzat l’excepció que es posa de manifest en el seu informe. 
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4. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT DE LA 

LEGALITAT 

A continuació es mostren les conclusions més significatives obtingudes de la revisió del 
compliment de la legalitat realitzat per la IGG, en el marc del seu pla anual d’auditories, 
que afecten les àrees de contractació i subvencions. 

Contractació 

 La documentació dels expedients està incompleta i no està ordenada 
cronològicament. 

 En la documentació preparatòria dels expedients no es motiva adequadament la 
necessitat del contracte, ni la seua idoneïtat per al compliment de les finalitats 
institucionals; no es justifica adequadament l’elecció del procediment d’adjudicació, 
els criteris de solvència, les condicions especials d’execució del contracte, els criteris 
d’adjudicació i la fórmula matemàtica per a la seua aplicació; no es desglossen els 
costos que determinen el pressupost base de licitació, i es regulen en els plecs de 
prescripcions tècniques aspectes del plec de clàusules administratives. 

 En els expedients en què no es requereix obligatòriament la intervenció d’una mesa 
de contractació, actua en el seu lloc un “òrgan d’assistència” a l’òrgan de contractació, 
sense que en l’expedient conste la designació dels seus membres per part d’aquest, ni 
la seua constitució formal. Han format part d’aquest òrgan tècnics de l’Agència que 
han participat en la documentació tècnica de l’expedient, sense que figure en 
l’expedient la declaració d’absència de conflictes d’interessos. Aquesta última 
incidència també s’ha observat en els expedients en què ha intervingut una mesa de 
contractació. 

 En dos dels tres expedients analitzats la resolució d’adjudicació no recull la distribució 
per anualitats. 

 En un expedient no s’ha complit amb la forma de pagament prevista en els plecs i en 
un altre l’import abonat al contractista excedeix l’import adjudicat. 

 En relació amb els contractes menors: 

 En els expedients no es defineixen les prestacions que conformen l’objecte del 
contracte, no es determina el valor estimat del contracte, no es motiva 
adequadament la necessitat de la despesa ni, en el seu cas, la insuficiència de 
mitjans propis que justifiquen l’externalització del servei, i no es comproven els 
requisits que estableix l’article 118.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 La falta de planificació dona lloc a l’adjudicació de contractes successius amb la 
mateixa finalitat tècnica i econòmica. 



Informe de fiscalització de l'Agència Valenciana de la Innovació.  

Exercici 2019 

6 
 

 En dos dels expedients en els quals, d’acord amb la normativa interna de 
l’Agència, s’exigia la redacció d’un plec de prescripcions tècniques, aquest no 
estava ni signat, ni datat, ni aprovat per l’òrgan competent. 

 S’han realitzat despeses en l’immoble on desenvolupa la seua activitat, adscrit a la 
Presidència de la Generalitat, sense que s’haja formalitzat jurídicament la cessió 
de l’immoble. A més, s’ha contractat una plaça d’aparcament sense observar el 
procediment regulat en la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la 
Generalitat. 

 La falta de control i supervisió en l’execució dels contractes dona lloc al fet que 
no es puga comprovar que les prestacions facturades coincideixen amb les 
contractades.   

 Addicionalment, s’han observat dos casos en què s’han adjudicat contractes per a 
una mateixa prestació el termini d’execució de la qual s’ha solapat. 

 S’ha detectat l’existència d’expedients que s’han conformat amb posterioritat a 
l’execució real de la despesa, el pagament de factures amb anterioritat a la 
signatura de l’ordre de transferència, així com càrrecs bancaris, en concepte de 
taxi, amb anterioritat a la conformitat de la factura. 

 Sobre la base de les facturacions analitzades, en quatre dels expedients de la 
mostra la documentació administrativa de l’expedient és posterior a l’execució 
real de la despesa. En tres expedients analitzats es detecta que, en el pagament 
d’alguna factura, la signatura de l’ordre de transferència és posterior al pagament 
efectiu d’aquesta. En el cas de la domiciliació de les factures de taxi, fins a huit 
ocasions el deute bancari és anterior a la conformitat de la factura. 

 L’Agència dona per conclosos contractes sense que s’haja complit la totalitat del 
seu objecte ni s’haja tramitat la resolució pertinent del contracte. 

Subvencions 

 La convocatòria pluriennal aprovada per l’Agència, diferent de la tramitada en 
l’expedient, excedeix l’escenari pressupostari pluriennal previst en el Pla Estratègic de 
Subvencions 2018-2020 aprovat per la Presidència de la Generalitat. 

 En una de les línies analitzades es concedeixen ajudes amb caràcter anticipat, fet que 
incompleix la regulació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer. 

 Els expedients electrònics contenen deficiències significatives com la falta 
d’informació en uns casos, la duplicitat de la informació en altres, i la falta de 
signatura i data en una part dels documents. 

 S’han aplicat criteris de concessió que no estaven regulats ni en les bases reguladores 
ni en la convocatòria. 

 Falta l’informe de l’òrgan instructor en què es faça constar que els beneficiaris 
proposats compleixen els requisits per a obtindre les ajudes. 
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 En les actes de les respectives comissions d’avaluació es recull la puntuació final de 
cada projecte, però no es deixa evidència de la valoració de cada un dels criteris 
previstos en la convocatòria. En el cas de la línia “Consolidació de la cadena de valor 
empresarial” no s’ha deixat constància en l’expedient de la naturalesa de les empreses 
sol·licitants, ni de la tipologia dels projectes finalment subvencionats, paràmetres 
determinants per a fixar la intensitat de l’ajuda. 

 En el cas de projectes presentats per agrupacions d’empreses, en la resolució de 
concessió no es fa constar expressament els compromisos d’execució assumits per 
cada membre de l’agrupació. 

 La distribució per anualitats de l’import de les línies inclosa en les resolucions de 
concessió difereix de la distribució individualitzada per beneficiari que es detalla en 
l’annex corresponent. 

 S’ha tramitat una sol·licitud de canvi de beneficiari fora del termini regulat en la 
convocatòria, sense que conste en l’expedient el compliment dels requisits exigits a 
aquest efecte per les bases reguladores. A més, l’Agència ha mantingut l’import de 
l’ajuda a pesar que el nou beneficiari, a diferència de l’anterior, és una petita empresa 
i no una mitjana empresa, de manera que per als dos casos la intensitat de l’ajuda 
prevista en la convocatòria és diferent. 

 No s’acredita adequadament en els expedients el compliment dels requisits 
necessaris per a la concessió de bestretes. En el cas d’un conveni, la signatura de 
l’ordre de transferència s’ha efectuat amb posterioritat al pagament de la bestreta. 

 En relació amb la transferència realitzada a favor de l’IVF per al suport a projectes 
d’innovació per mitjà d’instruments financers, cal assenyalar que: 

 No consta en l’expedient que l’Institut Valencià de Finances (IVF) haja complit 
l’obligació de donar compte en les diferents dates establides per l’Agència de les 
operacions realitzades, ni que aquesta l’haja requerit. 

 A proposta de l’IVF, l’Agència ha resolt destinar un milió d’euros al Fons de 
Provisions Tècniques de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat 
Valenciana (SGR), fet que no està emparat ni en la regulació de la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat per a 2019, ni en la normativa pressupostària, la 
qual exigeix destinar els crèdits per a despeses exclusivament per a la finalitat 
específica per a la qual hagen sigut aprovats. 

 No ha quedat adequadament acreditat en l’expedient l’import dels fons 
transferits per l’IVF a l’SGR, ni la destinació final que se’ls ha donat. 
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5. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l’adequada formalització, 
aprovació i rendició dels comptes anuals de l’AVI de l’exercici 2019, realitzada amb l’abast 
que es descriu en l’apèndix 1 d’aquest informe, es recullen a continuació: 

1. Els comptes anuals de l’exercici 2019 estan formats pels documents que preveu la 
legislació comptable aplicable. Aquests comptes, presentats a la Sindicatura, estan 
signats per la secretària general el 17 d’abril de 2020 i han sigut reformulats en data 
30 d’octubre de 2010,  

2. La Viceintervenció General de Control Financer i Auditories de la Generalitat ha emés 
l’11 de novembre de 2020 un informe d’auditoria de comptes en el qual emet una 
opinió modificada amb una excepció relativa a la no comptabilització del dret d’ús de 
les instal·lacions de la Generalitat on estan situades les seues oficines al no estar 
formalitzada jurídicament la seua cessió i no disposar de documentació acreditativa 
que justifique la valoració d’aquest dret d’ús 

3. El conseller d’Hisenda i Model Econòmic va presentar a la Sindicatura de Comptes, 
amb data 7 d’agost de 2020, el Compte General de la Generalitat de l’exercici 2019, 
en el qual s’integren els comptes anuals de l’AVI. Atesa la Llei de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions, el termini de presentació hauria acabat el 30 de juny de 2020, però 
aquest límit ha sigut ampliat fins al 7 d’octubre per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en 
l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19. 

4. La formulació dels comptes anuals ha tingut lloc dins del termini establit per l’article 
40 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents 
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19, si bé 
aquestes han sigut reformulades extemporàniament. 

5. La memòria de l’AVI no inclou una nota de fets posteriors en relació amb la situació 
derivada de la crisi sanitària relativa a la pandèmia de la COVID-19 per a fer front a la 
COVID-19 en el termini previst per la circular de la IGG.   

6. RECOMANACIONS 

Els òrgans responsables de l’AVI (vegeu apartat 2 d’aquest informe), a més d’adoptar les 
mesures correctores dels fets descrits en l’apartat 4 anterior, han de tindre en compte les 
recomanacions que a continuació s’assenyalen, com a resultat de la fiscalització efectuada 
de l’exercici 2019, en les quals s’han considerat les recomanacions emeses en els informes 
de la IGG: 
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Contractació 

 L’Agència hauria de planificar la seua activitat de contractació pública subscrivint els 
contractes necessaris per al compliment de les seues finalitats institucionals i 
reservant l’ús del contracte menor per a satisfer necessitats peremptòries, no 
recurrents i d’escassa quantia. 

 En els seus expedients de contractació hauria de determinar amb precisió la 
naturalesa i extensió de les necessitats que cal satisfer, la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per a satisfer-les, així com la insuficiència de mitjans propis, la qual cosa, en 
definitiva, garanteix una utilització eficient dels fons públics. Igualment, hauria de 
justificar en la documentació preparatòria de l’expedient tots aquells aspectes que 
exigeix l’LCSP en lloc de limitar-se a fer-ne una indicació merament formal.  

 Aquesta mateixa recomanació ha de traslladar-se als contractes menors que tramite 
l’entitat, perquè la simplificació administrativa dels contractes menors en la fase 
d’adjudicació (adjudicació directa) no pot traslladar-se sense més a les fases de 
preparació i execució del contracte. L’AVI ha de realitzar un major esforç per 
determinar amb més precisió les prestacions que contracta, delimitar-ne millor 
l’objecte, termini, preu i forma de pagament i vetlar perquè l’execució d’aquests 
contractes s’ajuste als termes aprovats en les seues adjudicacions. 

 L’Agència hauria de reforçar el control i supervisió en l’execució dels seus contractes, 
especialment en fase de validació de les factures, de manera que les factures que 
conforme siguen reflex fidel de les prestacions contractades en els mateixos termes 
en què es va adjudicar i va formalitzar el contracte.  

En aquest sentit, i per al cas concret del servei en línia, suport i manteniment de 
l’aplicació comptable, l’entitat ha de dur a terme les accions necessàries per a 
regularitzar els pagaments indeguts realitzats al contractista sobre la base de les 
factures tramitades i ajustar els imports satisfets als imports de l’adjudicació. 

 El vicepresident executiu hauria de tindre en compte quan designe els membres de 
les meses de contractació que no en poden formar part aquelles persones que hagen 
participat en la redacció de la documentació tècnica del contracte de què es tracte. 
De la mateixa manera, hauria de fer-se constar en l’expedient la declaració d’absència 
de conflicte d’interessos de totes les persones que participen en l’expedient, inclosos 
els membres de la mesa, així com dels qui hagen de realitzar algun informe tècnic a 
sol·licitud de la mesa o del mateix òrgan de contractació. 

 L’Agència hauria de tindre en compte que un contracte només s’extingeix per 
compliment o resolució. 

 En la formació dels seus expedients, l’Agència hauria de tindre en compte la regulació 
que conté l’article 70 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. Molt especialment, hauria de tindre present 
que no formen part de l’expedient administratiu aquells documents que no estiguen 
datats ni signats (esborranys), les notes, opinions, resums, comunicacions i informes 
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interns. Així mateix, els documents que integren els expedients han d’agregar-se de 
manera ordenada i ha de figurar un índex numerat de tots els documents que 
continguen quan es remeten.  

Subvencions i ajudes 

 L’AVI hauria de regular en les seues convocatòries tots els aspectes necessaris per a 
determinar l’import final de les ajudes que concedeix en aplicació i garantia dels 
principis bàsics de gestió de les subvencions públiques. Així mateix, en cas que fora 
necessari realitzar alguna interpretació de les bases reguladores i de les convocatòries 
que s’aproven o establir algun criteri per a l’aplicació de la regulació que contenen 
aquests documents, hauria de fer ús de la previsió continguda en la disposició final 
del Decret 9/2018, de 30 de maig, del president de la Generalitat (bases) i el titular de 
la Vicepresidència Executiva de l’entitat hauria d’aprovar les instruccions 
corresponents. 

 L’Agència ha de dur a terme les actuacions necessàries perquè quede acreditada 
adequadament la destinació dels fons finalment transferits a l’IVF d’acord amb la 
finalitat última prevista en la Llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la línia 
pressupostària W7978000.  

 Igual que per als expedients de contractació, es recomana a l’Agència que en els 
expedients d’ajudes i subvencions tinga en compte la regulació que conté l’article 70 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. Igualment, se li recorda que perquè un informe es 
considere emés vàlidament, ha d’incorporar una referència temporal del moment en 
què s’ha emés, així com les signatures electròniques que corresponguen d’acord amb 
la normativa. 



 

 
 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 

Metodologia, abast i marc normatiu  
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1. METODOLOGIA I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

L’abast de la fiscalització és el següent: 

Procediments generals 

Atés que la Intervenció General de la Generalitat, en col·laboració amb una firma 
d’auditoria, ha auditat els comptes anuals de l’AVI de l’exercici 2019 i ha emés un informe 
d’auditoria de regularitat comptable, de compliment i operativa, s’ha procedit a utilitzar el 
treball realitzat per aquests auditors. 

Control formal de la rendició de comptes 

El control formal de la rendició de comptes s’ha realitzat amb l’abast previst en la secció 
2891 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, que es concreta en les 
proves següents: 

1. Comprovar que els comptes anuals de l’exercici 2019 han sigut formulats i aprovats 
pels òrgans competents de l’AVI dins del termini i en la forma escaient amb la 
normativa aplicable. 

1. Verificar que els comptes anuals de 2019 s’han retut a la Sindicatura dins del termini 
legalment previst. 

2. Analitzar els informes de la Intervenció General de la Generalitat sobre l’AVI de 
l’exercici 2019, i el seu efecte en la nostra fiscalització. 

3. El contingut dels comptes anuals relacionat amb les àrees objecte de l’abast de la 
fiscalització, que en aquest cas són els ingressos i despeses per transferències i 
subvencions. 

4. Altres aspectes de caràcter general o puntual que és necessari comprovar en aquestes 
fiscalitzacions, i que es concreten en les memòries de planificació i en els programes 
d’auditoria. 

2. MARC NORMATIU 

La principal normativa d’aplicació a l’AVI és la següent: 

Normativa de caràcter estatal 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Normativa autonòmica de caràcter general 

 Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions (LHPSPIS).  
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 Llei 28/2018, de 28 de desembre de 2018, de Pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici 2019. 

Normativa sobre comptabilitat 

 Pla General de Comptabilitat Pública (Ordre EHA/1037/2010). 

 Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre 
reintegrament de transferències corrents i de capital, modificat per la Llei 10/2015, de 
29 de desembre. 

Normativa sobre contractació 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública. 

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

 Decret 35/2018, de 23 de març, del Consell, pel qual es regula la Junta Superior de 
Contractació Administrativa, el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, el 
Registre de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana i la 
Central de Compres de la Generalitat i s’adopten mesures respecte de la contractació 
centralitzada. 

 Ordre 1/2019, de 15 de gener, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la 
qual es dicten normes de funcionament del ROCG. 

 Acord d’11 de juliol de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual 
s’aprova la instrucció relativa al subministrament d’informació sobre la contractació 
de les entitats del sector públic valencià. 

 Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de 
Selecció, Provisió de Llocs de treball i Mobilitat del Personal de la Funció Pública 
Valenciana.  

Transparència 

 Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

 Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, 
de 2 d’abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell 
de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. 
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 Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s’aprova el Codi de Bon Govern 
de la Generalitat. 

Normes específiques 

 Llei 27/2018, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i 
Financera i d’Organització de la Generalitat.  

 Llei 1/2017, d’1 de febrer, de la Generalitat Valenciana, per la qual es crea l’Agència 
Valenciana de la Innovació, i modificacions successives. 

 Decret 106/2017, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització i Funcionament de l’Agència Valenciana de la Innovació. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

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 que en fa 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 2019 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 la 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 del Programa Anual d’Actuació de 2020 d’aquesta 
institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 14 de desembre de 
2020, va aprovar aquest informe de fiscalització. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals del comptedant 
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Al Consejo de Dirección de AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACION 
 

 

1.-Opinión  con salvedades  

La Intervención General de la Generalitat, en uso de las competencias que le atribuye los artículos 92 

y 119 y siguientes de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público 

Instrumental y de Subvenciones, ha auditado las cuentas anuales de la entidad AGENCIA 

VALENCIANA DE LA INNOVACION que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta 

del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos 

de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 

terminado en dicha fecha en colaboración con la firma de auditoría Fides Audit Assurance, S.L., en 

virtud del contrato Expediente CNMY1/INTGE/15 Lote 1, suscrito con la Conselleria de Hacienda y 

Modelo Económico a propuesta de la Intervención General de la Generalitat en el marco del Plan de 

Auditorías del Sector Público correspondiente al Ejercicio 2020. 

El presente informe tiene carácter definitivo. El vicepresidente ejecutivo de la entidad, en el plazo 

concedido al efecto por la Intervención General de la Generalitat, han presentado escrito de 

alegaciones al informe provisional. Habiendo sido objeto de examen las alegaciones presentadas, se 

han estimado las mismas. 

En nuestra opinión,  basada en nuestra auditoria, excepto por los posibles efectos de la cuestión 

descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, las cuentas 

anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 

situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados, de sus 

flujos de efectivo y de la ejecución del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado en dicha 

fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 

(que se identifican en la nota 3.1 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 

contables contenidos en el mismo. 

 
2.- Fundamento de la opinión con salvedades 

Como se recoge en la Nota 5 de la memoria adjunta, la Entidad no ha registrado contablemente el 

derecho de uso de las instalaciones de la Generalitat donde están situadas sus oficinas al no estar 

formalizada jurídicamente su cesión y no disponer de documentación acreditativa que justifique la 

valoración de este derecho de uso. En consecuencia, no podemos concluir sobre el adecuado registro 

y valoración de los inmuebles donde la Entidad ejerce su actividad.  
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Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 

de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España. Nuestras responsabilidades de 

acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en 

relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética y protección de 

la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales para el Sector Público 

en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de 

dicho Sector Público. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión con salvedades. 

 

3.- Cuestiones clave de la auditoría 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, 

han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. 

Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su 

conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por 

separado sobre esas cuestiones. 

Además de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades, hemos 

determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de la 

auditoría que se deban comunicar en nuestro informe. 

Reconocimiento de gasto por subvenciones 

 

Descripción 

El principal gasto de la entidad corresponde a las transferencias otorgadas, siendo el importe 

reconocido en la cuenta del resultado económico patrimonial del ejercicio 2019 de 11.516 miles de 

euros. Esta cuantía incluye 8.853 miles de euros de provisión por las transferencias para las que a 

cierre del ejercicio está pendiente el cumplimiento de algunas de las condiciones pero no existen 

dudas razonables sobre su cumplimiento futuro. Este asunto requiere la realización de estimaciones 

por parte de la dirección a cierre del ejercicio, motivo por el que se ha considerado un aspecto 

relevante en nuestra auditoría. 
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Nuestra respuesta 

 

Nuestros procedimientos de auditoría para abordar esta cuestión han comprendido, entre otros, la 

comprensión y evaluación de los controles implantados por la Dirección y la realización de pruebas 

en detalle para una muestra, tales como, obtención de las Resoluciones de Concesión, compresión 

de las condiciones establecidas para su concesión y obtención de los informes de revisión de cuenta 

justificativa emitido por auditores de cuentas. 

 

Asimismo, hemos evaluado la adecuación de la información contenida en la memoria adjunta de 

conformidad al marco normativo de información financiera que resulta de aplicación. 

 

4.- Otras cuestiones 

Las cuentas anuales de AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACION correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2019 fueron formuladas el 17 de abril de 2020 y han sido 
reformuladas el  30 de octubre de 2020. Nuestra opinión corresponde a las cuentas reformuladas el 
30 de octubre de 2020. 

 

5.- Responsabilidad de la Secretaria General en relación con las cuentas anuales 

La Secretaria General es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que 

expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-

patrimonial de la entidad y de la ejecución del presupuesto de la entidad, de conformidad con el 

marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno 

que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección 

material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, la Secretaria General es responsable de la valoración de la 

capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento excepto si la Secretaria General tiene la intención o la 

obligación legal de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones o bien no exista otra alternativa 

realista. 
 
6.- Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales  
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto 

están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene nuestra opinión. 
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Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector 

Público vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de 

forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 

usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España, aplicamos nuestro juicio profesional y 

mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, 

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una 

incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 

falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la 

elusión del control interno. 

 

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de la entidad. 

- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el órgano de 

gestión. 

- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el órgano de gestión, del principio 

contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría 

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con 

hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad 

de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 

Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 

atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información 

revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 

de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los 
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hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una 

empresa en funcionamiento. 

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones 

y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 
 

  INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 
 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS TORRES SANCHIS IGNACIO PÉREZ LÓPEZ                                   
SOCIO AUDITOR       VICEINTERVENTOR GENERAL  

DE CONTROL FINANCIERO Y AUDITORÍAS 
 

Valencia, 11 de noviembre de 2020 
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Anexo 7: Estatutos del Cluster “Innovall. Clúster territorial de la Innovación y Sostenibilidad”. 
Anexo 8: 

Documento pdf: “Petición de consulta a la DG de Fondos europeos respecto de las intensidades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE LA 
INNOVACIÓ. EXERCICI 2019 

El vicepresident executiu de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha formulat les 
al·legacions a l’esborrany d’informe amb data 1 de desembre de 2020, les quals han sigut 
remeses per la Intervenció General de la Generalitat (IGG) en la mateixa data.  

Respecte a aquestes al·legacions cal informar que, com indica l’AVI, són reiteració de les 
realitzades a l’informe de la IGG del 22 d’octubre de 2020 (auditoria de compliment i 
operativa) i del 31 de juliol i 5 de novembre (auditoria de comptes anuals), que van ser 
analitzades per la Sindicatura de Comptes prèviament a l’emissió de l’informe i tingudes 
en compte en el seu contingut. 

A continuació s’exposen les al·legacions que no van ser objecte d’anàlisi durant el treball 
de camp per ser pròpies de l’esborrany emés. 

Primera al·legació 

Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 4, paràgraf cinqué  

Comentaris 

Es tracta de l’excepció posada de manifest per la IGG en l’informe d’auditoria dels 
comptes anuals, corresponent a la falta de cessió dels immobles en els quals l’Agència 
desenvolupa la seua activitat, i que acredita la reiterada petició de cessió pendent de 
realització en la data d’emissió de l’informe.  

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa ampliar el paràgraf cinqué de la pàgina 4 de l’esborrany de l’Informe, que 
queda amb la redacció següent:  

“En aquest informe la IGG emet una opinió amb una excepció corresponent a la falta de 
cessió dels immobles en què l’Agència desenvolupa la seua activitat, si bé aquesta ha 
sigut reiteradament sol·licitada per part de l’AVI.” 

Segona al·legació 

Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 4, paràgraf sisé 

Comentaris 

Es tracta de l’aprovació dels comptes anuals pel Consell de Direcció prevista en sessió 
extraordinària a celebrar el 3 de desembre. 

L’Agència ens ha comunicat que el consell esmentat s’ha celebrat el 4 de desembre. 
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Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar la redacció actual de l’informe suprimint el paràgraf sisé de la 
pàgina 4.  

Vint-i-novena al·legació 

Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 9, paràgraf 5 

Comentaris 

La circular de la IGG sobre reformulació de comptes, de data 16 de maig de 2019, 
estableix que el termini per a poder reformular els comptes anuals remesos a la IGG per 
una entitat del sector públic inclosa en el Pla Anual d’Auditories serà el comprés entre la 
data d’emissió de l’informe provisional i la data de l’informe definitiu d’auditoria. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa ampliar el paràgraf cinqué de la pàgina 9, que queda amb la redacció següent: 

“[…] per a fer front a la COVID-19 en el termini previst per la circular de la IGG.” 

Trentena al·legació 

Apèndix 1. Metodologia, abast i marc normatiu de la fiscalització. 
Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 14, paràgraf 1 

Comentaris 

En la normativa sobre comptabilitat aplicada s’esmenta el Reial Decret 1514/2007, pel 
qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat d’empresa, però el que correspon i aplica 
l’AVI és el Pla General de Comptabilitat Pública (Ordre EHA/1037/2010). 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa substituir el primer paràgraf de la pàgina 14, que queda amb la redacció 
següent: 

“Pla General de Comptabilitat Pública (Ordre EHA/1037/2010).” 
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Trenta-unena al·legació 

Apèndix 1. Metodologia, abast i marc normatiu de la fiscalització. 
Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 14, paràgraf 2 

Comentaris 

No se cita cap reial decret, es fa referència al Decret 204/1990, de 26 de desembre, del 
Consell de la Generalitat, l’article 1 del qual va ser modificat pel 70 de la Llei 10/2015, de 
29 de desembre.   

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa modificar el segon paràgraf de la pàgina 14 de l’esborrany de l’informe, que 
queda amb la redacció següent: 

“Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre 
reintegrament de transferències corrents i de capital, modificat per la Llei 10/2015, de 29 
de desembre.” 

Trenta-dosena al·legació 

Apèndix 1. Metodologia, abast i marc normatiu de la fiscalització. 
Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 14, paràgraf 5 

Comentaris 

Es fa referència a la derogació del Reial Decret Llei 3/2011, de 14 de novembre, per la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sense tindre en compte el que 
s’estableix en la disposició transitòria primera. 

Conseqüències en l’Informe 

Es proposa mantindre la redacció actual de l’esborrany de l’Informe. 
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