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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 
En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si els comptes anuals de l’exercici de 2004 de les fundacions públiques de la 
Generalitat Valenciana es presenten adequadament, d’acord amb els principis 
comptables aplicables, així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la 
gestió dels fons públics durant el citat exercici. 

La fiscalització ha inclòs per a un grup de fundacions, la revisió i l’avaluació de 
determinats aspectes del seu sistema de gestió i control intern i assenyalar en els 
diferents apartats d’aquest informe aquelles situacions que hauran de ser objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de les fundacions. 

La Sindicatura de Comptes, d'acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix 
l'article 14, apartats 1 i 6 de la seua llei de creació, estableix per mitjà dels programes 
anuals d'actuació els ens que seran fiscalitzats cada any i el tipus d'auditoria que cal 
realitzar. 

De conformitat amb la disposició citada, el Consell de la Sindicatura va aprovar el 13 de 
desembre de 2004 el programa anual d'actuació de 2005, en el qual, d'acord amb els 
objectius estratègics establits en el Pla Triennal 2005-2007, es fixaven amb tot detall les 
ens per fiscalitzar, els tipus d'auditories per realitzar i els abasts de cada fiscalització. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 
Els comptes anuals retuts de les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana 
s’adjunten íntegrament, juntament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest 
informe. Aquests comptes van ser aprovats pels respectius patronats de les fundacions 
dins del termini establit i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat Valenciana (IGGV), d'acord amb la normativa 
aplicable, el 30 de juny de 2005, juntament amb els seus respectius informes 
d’auditoria, tret dels casos que s’assenyalen explícitament en l’interior de l’informe. 

Els citats informes d’auditoria són el resultat tant del control de caràcter financer que, 
atenent al que estableix l’article 64 de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana, realitza la IGGV amb la col·laboració de firmes d’auditoria que contracta, 
com de l'auditoria externa en els casos que resulta obligatòria (vegeu l'apartat 2.5). 

Per tot això i a fi d’evitar duplicitats en el control de les fundacions públiques s’ha 
considerat necessari racionalitzar les tècniques i els procediments habituals d’auditoria 
que realitzen els equips de fiscalització d’aquesta Sindicatura. 

Així, de conformitat amb el que preveu el Pla Triennal 2005-2007 i en el programa 
d'actuació de 2005 de la Sindicatura de Comptes, les entitats que formen el Compte 
General de la Generalitat Valenciana han sigut agrupades en tres nivells de control: 
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a) El nivell de control general o fiscalització anual extensa segons es denomina en 
el Pla Triennal, s'aplica als ens més significatius. Els objectius de la fiscalització 
en relació amb aquest grup són determinar si els comptes anuals s'adeqüen als 
principis comptables aplicables i si la gestió dels fons públics s'ha realitzat 
d'acord amb la normativa aplicable. Amb caràcter general, la fiscalització 
abastarà totes les àrees significatives i es realitzarà sense limitacions en 
l'aplicació dels procediments i normes d'auditoria, amb les excepcions que es 
justifiquen durant l'etapa de planificació. El programa d'actuació de 2005 no 
considera cap fundació sota aquesta modalitat de control. 

b) El control sobre àrees significatives o fiscalització focalitzada en determinades 
àrees, es realitza sobre les entitats de grandària intermitjana. Els objectius 
d'aquest control consisteixen a revisar l'adequada aplicació de la normativa 
comptable i de gestió en determinades àrees considerades significatives, que 
s'assenyalen en els informes. El programa d'actuació de 2005 considera 7 
fundacions sota aquesta modalitat de control (vegeu l'apartat 4). 

c) El control formal de la rendició de comptes es realitza sobre la resta d'entitats no 
incloses en els dos grups anteriors i que es caracteritzen per ser poc importants 
en termes quantitatius i no tenir identificats problemes rellevants. Aquest control 
té caràcter de fiscalització periòdica en el sentit que les entitats classificades en 
aquest grup seran objecte, periòdicament, d'un control de major nivell, general  o 
focalitzat. La fiscalització de 2005 ha considerat 16 fundacions sota aquesta 
modalitat de control (apartat 5). 

S’han efectuat les proves d’auditoria financera considerades adients d’acord amb els 
"Principis i normes d’auditoria del sector públic" elaborats per la Comissió de 
Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i amb les 
"Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes. Aquests procediments han consistit en realitzar proves selectives, revisar el 
control intern i d'altres tècniques d'auditoria aplicables en cada cas. 

Els principals procediments d’auditoria que s’han dut a terme en la fiscalització de les 
fundacions públiques  les detallem en els apartats 4 i 5 d'aquest informe. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1.1 i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment per part de les 
fundacions públiques de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant 
l’exercici acabat el 31 de desembre de 2004. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, mitjançant proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat 
per decret legislatiu de 26 de juny de 1991. 
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- Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana. 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 

- Llei de la Generalitat Valenciana 17/2003, de 30 de desembre, de Pressuposts 
per a l’exercici de 2004. 

- Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

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

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es 
regulen els registres oficials de contractes i contractistes i empreses classificades 
de la Comunitat Valenciana i les garanties globals. 

- Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el 
Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

- Reial decret 776/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova l’adaptació del Pla 
General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la IGGV esclaridora del règim de 
comptabilitat i rendició de comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de 
la Generalitat Valenciana i les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. 

- Estatuts de les fundacions. 
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2. INFORMACIÓ GENERAL 

2.1 Naturalesa de les fundacions 

Les fundacions són organitzacions constituïdes sense ànim de lucre que per voluntat 
dels seus creadors tenen afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realització de 
fins d’interès general. 

El concepte de fundació pública de la Generalitat Valenciana va ser introduït en el 
nostre ordenament jurídic per la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, 
de Gestió Administrativa i d’Organització de la Generalitat Valenciana, que va 
modificar l’article 5.3 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana (LHPGV), i quedà redactat de la següent forma: 

 “Tindran la consideració de fundacions públiques de la Generalitat Valenciana, 
als efectes d’aquesta llei, les fundacions en la dotació de les quals participen 
majoritàriament, directament o indirectament la Generalitat Valenciana, les seues 
entitats autònomes o d’altres entitats que conformen el sector públic. La seua creació 
requerirà en qualsevol cas l’autorització prèvia del Govern Valencià.”  

Segons la informació facilitada pel Servei d'Entitats Jurídiques de la Conselleria de 
Justícia i Administracions Públiques, en l’exercici de 2004 hi havia les següents 23 
fundacions públiques de la Generalitat Valenciana: 

- Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges (FLI) 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts Escèniques (FCAE) 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Biennal de les Arts (FBA) 

- Fundació Oftalmològica de la Mediterrània de la Comunitat Valenciana (FOM) 

- Fundació Institut de Propietaris Estrangers de la Comunitat Valenciana (FIPE) 

- Fundació per a la Investigació Hospital Clínic (FIHC) 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació de l’Hospital 
Universitari la Fe de València (FIFE) 

- Fundació Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM) 

- Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la Comunitat Valenciana (FSVO) 

- Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI) 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Estudi de la Violència (FEV) 

- Fundació Valenciana de la Qualitat (FVQ) 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de Riscs Laborals 
(FPRL) 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació de l’Audiovisual 
(FIA) 
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- Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts i de les Ciències 
(FCAC). 

- Fundació de la Comunitat Valenciana, Consell Mundial de les Arts (FCMA) 

- Fundació Mediambiental de la Comunitat Valenciana. Buseo (FMB) 

- Fundació de Drets Humans de la Comunitat Valenciana (FDH) 

- Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FRE) 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció de les Víctimes del Delicte 
(FVD) 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Aigua i Progrés (FAP) 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Estudi, Prevenció i Assistència a les 
Drogodependències (FAD) 

- Fundació d'Estudis Borsaris i Financers F.C.V. (FEB) 

2.2 Finalitat i funcions de les fundacions 

Les fundacions han de perseguir finalitats d’interès general, com ara: les d’assistència 
social, cíviques, educatives, de promoció del valencià, culturals, científiques, esportives, 
sanitàries, de cooperació per al desenvolupament, de defensa del medi ambient, de 
suport a un model de desenvolupament sostenible o foment de l’economia o de la 
investigació, de promoció del voluntariat i recolzament a la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones o qualsevulla altres de naturalesa anàloga. 

D’acord amb el que disposa l’article 3.2 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la 
Generalitat Valenciana, amb caràcter general, els fins de la fundació han de tenir com a 
beneficiaris col·lectivitats genèriques de persones. A tal efecte, s’entenen com a 
col·lectivitats genèriques aquelles en què la identitat dels seus integrants no és 
individualment determinada.  

2.3 Òrgans de govern i òrgans de control 

a) El Patronat 

En qualsevol fundació ha d’existir amb la denominació de “Patronat”, un òrgan de 
govern i de representació, al qual correspon acomplir els fins fundacionals i administrar 
els béns i drets que integren el patrimoni de la fundació. Estarà constituït pel nombre de 
patrons que determinen els estatuts, amb un mínim de tres. 

El Patronat escollirà entre els seus membres un president, si no està prevista d’una altra 
manera la seua designació en l’escriptura de constitució o en els estatuts. 

El càrrec de secretari, si n’hi ha, podrà recaure en una persona que no siga membre del 
Patronat, i en aquest cas tindrà veu, però no vot. 
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En els estatuts es podrà encomanar la gestió ordinària o administrativa de les activitats 
de la fundació a un gerent i preveure l’existència d’altres càrrecs amb funcions 
consultives o merament executives. 

b) El Protectorat 

El “Protectorat” facilitarà el recte exercici del dret de fundació i ha d’assegurar la 
legalitat de la seua constitució i funcionament. És l’òrgan administratiu de la Generalitat 
Valenciana que exerceix les funcions que li atribueixen les lleis respecte de les 
fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana. Les 
seues funcions específiques es troben establides en l’article 29 de la Llei 8/1998, de 
Fundacions de la Generalitat Valenciana. 

El Protectorat de les fundacions de la Comunitat Valenciana l’exerceix la conselleria 
competent en matèria de fundacions, actualment la Conselleria de Justícia i 
Administracions Públiques, i la titularitat del Protectorat correspon al conseller, sense 
perjudici de la possibilitat de la seua delegació o desconcentració. 

c) El Registre de Fundacions 

Sota la dependència del Protectorat es crea el Registre de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana i estarà adscrit a la secretaria general de la conselleria competent. 

Són funcions d'aquest Registre: 

- La inscripció de les fundacions de competència de la Generalitat Valenciana, de 
les delegacions de fundacions sotmeses a altres protectorats i els altres actes que 
puguen inscriure-s’hi. 

- El dipòsit i l’arxiu dels documents establits en la normativa. 

- La legalització dels llibres que hagen de dur les fundacions. 

L’estructura i el funcionament del registre han quedat regulats pel decret 139/2001, de 5 
de setembre, del Govern Valencià pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana. 

2.4 Règim jurídic 

Les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana són entitats el funcionament de 
les quals està regulat, bàsicament, per les normes estatals i autonòmiques que detallem 
en l'apartat 1.2.2. 

L'"article 2 de la Llei 8/1998, que fa referència al règim jurídic, estableix que: "Les 
fundacions es regeixen per la voluntat del fundador, pels seus estatuts i per la present 
llei i d'altra normativa aplicable a les persones juridicoprivades". 
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La contractació de les fundacions es regeix pel que estableixen els seus estatuts i la 
normativa privada, i no existeix cap regulació específica per a les fundacions públiques 
de la Generalitat Valenciana. 

No obstant això i ja que constitueixen un “poder públic”, independentment de la seua 
configuració orgànica i formal, entenem que almenys hi són d’aplicació els principis de 
publicitat, concurrència i objectivitat, tret que la naturalesa de l’operació que s’ha de 
realitzar siga incompatible amb aquests principis. Aquest criteri és el que sosté la Llei 
50/2002 de Fundacions, l’article 46 de la qual tracta tres qüestions que encara que no 
siguen d’aplicació directa a les fundacions públiques de la Generalitat Valenciana les 
considerem com a criteris generals de bona gestió pública per no ser contràries a la 
normativa valenciana. Els apartats 4 a 6 del citat article són: 

“4. La selecció del personal caldrà realitzar-la basant-se en els principis d’igualtat, 
mèrit, capacitat i publicitat de la convocatòria corresponent. 

5. Així mateix, la contractació s’ajustarà als principis de publicitat, concurrència i 
objectivitat, tret que la naturalesa de l’operació per realitzar siga incompatible 
amb aquests principis. 

6. Quan l’activitat exclusiva o principal de la fundació siga la disposició de diners 
de fons, sense contraprestació directa dels beneficiaris, per a l’execució 
d’actuacions o projectes específics, la dita activitat s’ajustarà als principis de 
publicitat, concurrència i objectivitat, sempre que aquests recursos provinguen 
del sector públic estatal”. 

A més, i tenint en compte l’objecte del contracte, serà aplicable a les fundacions 
públiques l’article 2.2 de la LCAP, que estaran subjectes a les prescripcions de la dita 
Llei relatives a la capacitat de les empreses, publicitat, procediments de licitació i 
formes d’adjudicació en els següents contractes, quan estiguien subvencionats en més 
d’un 50% del seu cost: 

- Obres d’hospitals, equipaments esportius, recreatius o d’oci, edificis escolars, 
universitaris o d’ús administratiu, el cost dels quals siga igual o superior a 
5.000.000 d’euros sense IVA. 

- Consultoria, assistència i serveis relacionats amb els anteriors, l’import del quals 
sense IVA siga igual o superior a 200.000 euros. 

Pel que fa al Registre Oficial de Contractes, les fundacions sols tenen l’obligació 
d’informar d’aquells contractes que estiguen afectats per l’article 2.2 de la LCAP. 

2.5 Règim pressupostari, comptable i d'auditoria 

D'acord amb els articles 65 i 66 del TRLHPGV, les fundacions públiques de la 
Generalitat Valenciana estan subjectes al règim de comptabilitat pública, cosa que 
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comporta l'obligació de retre els seus comptes a la Sindicatura de Comptes per mitjà de 
la Intervenció General. 

L'article 73 del TRLHPGV estableix que els comptes retuts per les fundacions 
públiques són documents que formen part del Compte General de la Generalitat 
Valenciana. 

D’acord amb l’article 21.2 de la Llei 8/1998, en els primers sis mesos de cada exercici 
el Patronat de cada fundació ha d’aprovar i presentar al Protectorat per a examinar-los, 
comprovar la seua adequació a la normativa vigent i el dipòsit en el registre de 
fundacions, els següents documents referits a l’anterior exercici econòmic: 

a) L’inventari valorat dels béns i drets de la fundació, en els termes que 
s’establisquen reglamentàriament. 

b) El balanç. 

c) El compte de resultats. 

d) Una memòria que expresse les activitats de la fundació i de la gestió econòmica, 
que inclourà un quadre de finançament, així com el grau exacte de compliment 
dels fins de la fundació. També hi inclourà les variacions patrimonials i els 
canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació. 

e) La liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses. 

D’altra banda, l’article 21.3 de la Llei 8/1998, estableix que en els tres últims mesos de 
cada exercici, el Patronat aprovarà i trametrà al Protectorat el pressupost corresponent a 
l’exercici següent, adjuntant-hi una memòria explicativa. 

Les fundacions públiques segons la resolució de 30 de novembre de 2001 de la IGGV, 
elaboren els seus comptes anuals aplicant el Pla General de Comptabilitat adaptat a les 
entitats sense fins lucratius. D'acord amb el dit Pla els comptes anuals estan formats pels 
documents següents: 
 
- Balanç 
- Compte de resultats 
- Memòria 

Els comptes anuals de l'exercici de 2004 han sigut aprovats pels patronats de cada 
fundació i retuts a la Sindicatura de Comptes per mitjà de la IGGV el 30 de juny de 
2005, amb les excepcions que comentem en els apartats posteriors d'aquest informe. Els 
dits comptes anuals s'adjunten íntegrament, juntament amb els respectius informes 
d'auditoria, en l'annex I d'aquest informe. 

Els informes d'auditoria retuts juntament amb els comptes anuals són obligatoris en 
alguns casos per l'article 21 de la Llei 8/1998, i al mateix temps són el resultat del 
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control de caràcter financer que la IGGV realitza en virtut del que disposa l'article 64.1 
de la LHPGV, usant la col·laboració d'empreses privades d'auditoria. 

Els informes d'auditoria obligatoris per la Llei 8/1998 han de ser presentats al 
Protectorat en el termini de tres mesos des de la seua emissió, el qual una vegada 
examinats i comprovada la seua adequació a la normativa vigent, els dipositarà en el 
registre de fundacions. 
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3. ESTATS COMPTABLES DE LES FUNDACIONS 

3.1 Balanços 

Els quadres 3.1 i 3.2 han sigut elaborats per aquesta Sindicatura a partir dels balanços 
retuts per les fundacions públiques. L'última columna del quadre 3.2 mostra les xifres 
agregades. 

Els aspectes més importants que es deriven dels balanços, sense tenir en compte l'efecte 
dels advertiments que es comenten en els diferents apartats de l'informe, són els 
següents: 

- Actiu. L'immobilitzat representa el 53,5% i el circulant el 46,5%. Dins de 
l'immobilitzat destaca el material, que representa el 60,9% del total immobilitzat 
i el 32,5% del total actiu; els imports més significatius corresponen a la FOM, 
CEAM i FCAE. Les immobilitzacions immaterials  es concentren 
fonamentalment en FCAE. Pel que fa al circulant, l'epígraf més significatiu és el 
d'"Altres deutors", que implica el 59,7% del total circulant i el 27,8% del total 
actiu; els imports més significatius corresponen a FOM, FLI, FBA i FCAE. La 
tresoreria representa el 9,2% del total actiu, i destaquen els saldos en FOM i 
FIFE. Per acabar, l'epígraf "Usuaris i d'altres deutors de l'activitat pròpia", 
representa el 6,1% del total actiu i es concentra bàsicament en CEAM. 

- Passiu. Destaca en primer lloc que els fons propis agregats són negatius a causa 
de l'elevat volum dels excedents negatius d'exercicis anteriors, que pugen a 
8.690.256 euros, i són significatius els corresponents a FCAE i FLI. L'excedent 
agregat de l'exercici de 2004 és negatiu per un import de 351.407 euros. Els 
ingressos per distribuir en diversos exercicis representen el 38,7% del total 
passiu, i són importants els saldos en FOM, CEAM i FCAE. Els creditors a curt 
termini representen el 22,8% del total passiu, si bé corresponen en la pràctica 
totalitat a FCAE. Finalment, els creditors a llarg termini representen el 43,5% 
del total passiu, i destaquen els saldos en FOM, FCAE i FLI. 

3.2 Comptes de resultats 

Els quadres 3.3 i 3.4 han sigut elaborats per la Sindicatura a partir del compte de 
resultats retuts per les fundacions públiques. L'última columna del quadre 3.4 en mostra 
les xifres agregades. 

Els aspectes més importants que es deriven dels comptes de resultats sense considerar 
l'efecte dels advertiments que comentem en els diferents apartats de l'informe, són els 
següents: 

- Ingressos. El 90,6% corresponen als ingressos per l'activitat pròpia, i destaquen 
les xifres en FLI i CEAM. Els capítols dels ingressos d'explotació restants, com 
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ara el de "Vendes" i el de "D'altres ingressos", només representen l'1,5% i el 
3,2% respectivament del total. 

- Despeses. Les despeses d'explotació impliquen el 91,5% del total de despeses, 
entre les quals destaca el capítol de despeses de personal, que representa el 
31,6%, i el de "D'Altres despeses", que és del 40,4% del total. En els dos casos 
són significatius els imports de FLI i CEAM. Entre les despeses extraordinàries, 
que representen el 4,4% del total, destaca el capítol de "pèrdues procedents de 
l'immobilitzat" en FCAE. 

- Resultats. El resultat d'explotació és positiu en 11 fundacions i negatiu en unes 
altres 11, sent el saldo agregat positiu per un import d'1.019.684 euros. Són 
negatius el resultat financer agregat, per un import de 14.301 euros, i el resultat 
extraordinari agregat per un import d'1.355.723 euros. El resultat agregat de 
l'exercici de 2004 és un excedent negatiu per un import de 351.407 euros. 

 



Fundacions públiques de la Generalitat Valenciana
Balanços a 31 de desembre de 2004
Xifres en euros
ACTIU FLI FCAE FBA FOM FIPE FIHC FIFE CEAM FSVO FGVI FEV FVQ
Immobilitzat 580.193 12.434.532 21.534 11.875.844 11.864 1.136.000 262.976 5.163.408 517.329 1.835 313.686 50.196
Despeses de primer establiment 5.964
Immobilitzacions immaterials 19.214 11.252.200 507 2.606 123 8.977 52.679 993 3.194 3.591
Immobilitzacions materials 560.979 1.171.165 21.027 11.873.238 11.429 262.976 5.148.609 440.516 841 310.354 42.301
Immobilitzacions financeres 5.204 313 1.136.000 5.822 24.133 138 4.304
Despeses per distribuir en diversos exercicis 365
Actiu circulant 4.300.153 2.303.724 2.815.785 6.010.572 87.047 1.701.889 2.384.335 3.082.465 980.469 228.374 524.891 342.958
Fundadors/Associats per desemb. Exigits 30
Existèncias 66.063 406 113.890 1.000
Usuaris i d'altres deutors de l'activ. pròpia 1.230 8.194 2.753.330 6.000
D'altres deutors 4.007.515 2.095.539 2.681.662 4.391.436 10.301 1.395.560 451.655 29.534 952.617 30.000 382.298 152.352
Inversions financeres temporals 700 4.406 60.000 3.338 300.000 13.379
Tresoreria 217.149 114.589 134.123 1.614.731 16.746 302.991 1.624.486 176.992 6.774 198.374 135.593 190.577
Ajusts per periodificació 7.496 93.189 8.719 7.699
Total actiu 4.880.346 14.738.256 2.837.319 17.886.416 99.276 2.837.889 2.647.311 8.245.873 1.497.797 230.209 838.576 393.154

PASSIU FLI FCAE FBA FOM FIPE FIHC FIFE CEAM FSVO FGVI FEV FVQ
Fons propis 1.419.833 -9.675.403 30.051 955.471 -217.699 392.024 702.722 677.706 18.841 166.531 116.212 118.064
Dotació fundacional 39.102 30.051 30.051 1.893.002 63.106 99.543 27.046 809.149 12.394 180.304 132.223 114.192
Reserves 461.716 155.984 6.382 3.267
Excedents d'exercicis anteriors -1.461.011 -6.868.515 -329.955 176.171 -682.831 12.287 15.830
Excedent de l'exercici 2.380.027 -2.836.939 -937.531 49.149 116.310 519.693 551.388 65 -26.060 -31.840 604
Ingressos per distribuir en diver. exercicis 5.538.778 9.764.676 1.424.387 6.284.956 509.611 131.534 45.892
Provisions per a riscs i despeses 57.842
Creditors a llarg termini 14.000.000 56.000 15.600
Deutes amb entitats de crèdit 14.000.000 56.000
Creditors a curt termini 3.460.513 4.874.881 2.807.269 7.166.269 203.133 2.430.265 520.201 1.283.211 969.346 63.677 590.830 229.199
Deutes amb entitats de crèdit 16.424 1.682.459 56.055 512.292 476.605
Beneficiaris-creditors 6.157
Creditors comercials 3.322.669 533.362 1.070.729 6.874.191 86.673 563.415 360.428 565.468 213.091
D'altres deutes no comercials 137.844 4.325.096 54.080 292.077 60.404 195.738 126.156 25.362 16.107
Ajustes por periodificación 11.766
Total passiu 4.880.346 14.738.256 2.837.319 17.886.416 99.276 2.837.889 2.647.311 8.245.873 1.497.797 230.209 838.576 393.154

Quadre 3.1               



Fundacions públiques de la Generalitat Valenciana
Balanços a 31 de desembre de 2004
Xifres en euros
ACTIU FPRL FIA FCAC FCMA FMB FRE FVD FAP FAD FEB TOTAL
Immobilitzat 103.173 9.395 204.394 310 29.601 60.100 25.000 191.627 32.992.996
Despeses de primer establiment 35.330 612 41.905
Immobilitzacions immaterials 30.010 79.972 17.454 15.757 1.776 11.489.053
Immobilitzacions materials 71.180 8.539 83.612 310 12.147 8.619 53.447 20.081.287
Immobilitzacions financeres 1.983 856 5.480 60.100 13 136.405 1.380.751
Despeses per distribuir en diversos exercicis 365
Actiu circulant 416.583 219.310 744.364 145.390 76.369 96.169 304.091 60.000 949.208 969.351 28.743.497
Fundadors/Associats per desemb. Exigits 1.029 10.913 11.972
Existèncias 181.359
Usuaris i d'altres deutors de l'activ. pròpia 23.198 164.441 23.757 686.960 92.517 3.759.626
D'altres deutors 365.476 99.977 39.656 72.000 2.065 17.159.645
Inversions financeres temporals 608.765 338 10.318 773.657 1.774.901
Tresoreria 26.880 54.869 135.599 45.413 36.713 72.412 231.753 60.000 251.930 67.983 5.716.674
Ajusts per periodificació 22.216 139.319
Total actiu 519.756 228.704 948.758 145.700 76.369 125.770 364.191 60.000 974.208 1.160.978 61.736.857

PASSIU FPRL FIA FCAC FCMA FMB FRE FVD FAP FAD FEB TOTAL
Fons propis 41.753 55.916 473.795 139.790 57.125 77.685 286.682 25.618 73.581 942.629 -3.121.074
Dotació fundacional 27.364 36.297 300.506 66.110 60.100 100.000 60.100 60.000 60.100 1.080.445 5.281.185
Reserves 12.055 639.403
Excedents d'exercicis anteriors 18.315 568.693 2.337 8.651 -150.229 -8.690.256
Excedent de l'exercici 2.334 1.303 -395.404 73.680 -5.313 -30.966 226.582 -34.382 13.481 12.412 -351.407
Ingressos per distribuir en diver. exercicis 95.107 72.000 8.619 23.875.560
Provisions per a riscs i despeses 19.345 77.187
Creditors a llarg termini 14.071.600
Deutes amb entitats de crèdit 14.056.000
Creditors a curt termini 382.896 172.789 474.963 5.910 19.244 48.085 5.509 34.382 892.008 199.004 26.833.584
Deutes amb entitats de crèdit 2.743.834
Beneficiaris-creditors 6.157
Creditors comercials 98.638 18.533 972 72.776 13.780.947
D'altres deutes no comercials 18.951 29.552 4.536 15.464 5.301.368
Ajustes por periodificación 55.200 110.764 177.730
Total passiu 519.756 228.704 948.758 145.700 76.369 125.770 364.191 60.000 974.208 1.160.978 61.736.858

Quadre 3.2          



Fundacions públiques de la Generalitat Valenciana
Balanços a 31 de desembre de 2004
Xifres en euros

DESPESES FLI FCAE FBA FOM FIPE FIHC FIFE CEAM FSVO FGVI FEV FVQ
Ajudes monetàries i d'altres 2.320.651 717.088 113 201.101 500
Proveïments 76.190 1.264.947 350.125 13.491 8.496 2.492 4.334
Despeses de personal 2.509.052 399.131 148.915 494.435 96.876 62.964 795.448 2.659.678 2.016.103 34.391 353.947 176.041
Dotacions amortització immobilitzat 151.666 182.895 5.067 7.113 4.774 20.979 584.205 208.461 660 31.821 15.513
D'altres despeses  6.648.251 700.755 501.393 89.206 38.826 26.992 96.604 1.343.062 702.761 3.122 422.704 353.071
Variació de les provisions de l'activitat -21.722 500.000 -66.000 -358.192 3.486 1.036
Resultats positius d'explotació 2.382.116 80.045 53.802 80.333 490.337 2.371
Despeses financeres i assimilades 2.903 11.149 80.050 5.325 61 562 76.276 4.510 3
Resultats financers positius 7.110 16.730 40.795 29.442 2.907 386
Resultats positius d'activitats ordinàries 2.379.215 49.149 121.128 519.779 2.756
Pèrdues procedents de l'immobilitzat 1.531.819 5.154 128
Despeses extraordinàries 1 86 2.814 0 448.464 2.193
Despeses i pèrdues d'altres exercicis 95.682 671.879 952 144 303
Resultats extraordinaris positius 812 724.690 18.400 42.678
Resultats positius abans d'imposts 2.380.027 49.149 116.310 519.693 551.388 70 604
Impost sobre societats 5 36
Excedent positiu de l'exercici 2.380.027 49.149 116.310 519.693 551.388 65 604

INGRESSOS FLI FCAE FBA FOM FIPE FIHC FIFE CEAM FSVO FGVI FEV FVQ
Ingressos per l'activitat pròpia 11.745.531 1.442.432 1.005.542 318.622 202.399 2.490.940 1.647.316 4.143.211 2.579.682 210.308 718.522 22.806
Vendes i d'altres ingres. ordinaris act. mercantil 158.312 2.787 375 354.232
D'altres ingressos 23 72.000 11.217 117.442 332.820 15.967 524.189
Resultats negatius d'explotació 1.374.985 285.622 97.433 15.859 28.967 74.482
D'altres interessos i ingressos assimilats 1 18.258 4 16.730 672 40.855 30.004 408 2.039 2.907 389
Resultats financers negatius 2.902 80.045 4.653 75.869 2.471
Resultats negatius d'activitats ordinàries 1.367.875 0 268.892 173.302 18.330 26.060 74.482
Subven., donacions, trasp. al resultat de l'exer. 123.742 3.240
Ingressos extraordinaris 812 34.696 336 27.482 58 468.138 344
Ingressos i beneficis d'altres exercicis 700.974 18.615 23.004
Resultats extraordinaris negatius 1.469.064 668.639 4.818 86 2.152
Excedent negatiu de l'exercici -2.836.939 0 -937.531 -26.060 -31.840

Quadre 3.3             



Fundacions públiques de la Generalitat Valenciana
Balanços a 31 de desembre de 2004
Xifres en euros

DESPESES FPRL FIA FCAC FCMA FMB FRE FVD FAP FAD FEB TOTAL
Ajudes monetàries i d'altres 61.681 12.233 3.313.366
Proveïments 114.301 3.354 24.846 1.288 13.502 401.724 255.366 2.534.457
Despeses de personal 196.344 140.840 273.502 45.919 17.207 180.077 118.189 137.239 222.942 11.079.240
Dotacions amortització immobilitzat 29.784 2.917 23.352 163 2.505 1.252 17.423 1.290.548
D'altres despeses  109.833 601.724 1.290.832 74.711 16.376 9.834 5.368 20.880 591.237 107.842 13.755.384
Variació de les provisions de l'activitat 16.851 75.459
Resultats positius d'explotació 9.121 1.693 74.006 226.255 14.605 3.414.685
Despeses financeres i assimilades 9.287 488 326 1.976 17 11 1.124 194.067
Resultats financers positius 14.669 694 327 48.468 161.527
Resultats positius d'activitats ordinàries 3.049 1.303 73.680 226.582 13.481 12.466 3.402.589
Pèrdues procedents de l'immobilitzat 34 1.537.135
Despeses extraordinàries 453.559
Despeses i pèrdues d'altres exercicis 1.576 378 2.360 20 773.294
Resultats extraordinaris positius 5.584 792.165
Resultats positius abans d'imposts 2.334 1.303 73.680 226.582 13.481 12.412 3.947.035
Impost sobre societats 1.027 1.068
Excedent positiu de l'exercici 2.334 1.303 73.680 226.582 13.481 12.412 3.947.030

INGRESSOS FPRL FIA FCAC FCMA FMB FRE FAP FAD FEB TOTAL
Ingressos per l'activitat pròpia 459.382 747.174 1.234.735 194.800 197.833 351.100 1.146.056 559.165 31.417.557
Vendes i d'altres ingres. ordinaris act. mercantil 21.646 537.352
D'altres ingressos 35.960 1 3.612 1.113.230
Resultats negatius d'explotació 414.631 977 31.661 34.382 36.001 2.395.001
D'altres interessos i ingressos assimilats 3.216 98 14.669 711 338 48.468 179.766
Resultats financers negatius 6.071 391 326 1.976 1.124 175.828
Resultats negatius d'activitats ordinàries 399.962 2.953 30.966 34.382 2.397.205
Subven., donacions, trasp. al resultat de l'exer. 126.982
Ingressos extraordinaris 5.963 537.829
Ingressos i beneficis d'altres exercicis 861 743.454
Resultats extraordinaris negatius 715 2.360 54 2.147.888
Excedent negatiu de l'exercici -395.404 -5.313 -30.966 -34.382 -4.298.436

Quadre 3.4           
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4. FISCALITZACIÓ SOBRE ÀREES SIGNIFICATIVES 

4.1 Fundacions sotmeses a aquesta fiscalització 

Les fundacions incloses en aquesta modalitat de fiscalització són les considerades en el 
programa anual d'actuació de 2005 i són les següents: 
 

1. Fundació de la C.V. “La Llum de les imatges” (FLI) 

2. Fundació de la C.V. Ciutat de las Arts Escèniques (FCAE) 

3. Fundació de la C.V. Biennal de les Arts (FBA) 

4. Fundació Oftalmològica de la Mediterrània de la C.V. (FOM) 

5. Fundació Institut de Propietaris Estrangers de la C.V. (FIPE) 

6. Fundació per a la Investigació Hospital Clínic (FIHC) 

7. Fundació de la CV per a la Investigació de l'Hospital U. La Fe de València (FIFE) 

4.2 Objectius, abast i resultats de la fiscalització realitzada 

Els objectius de la fiscalització realitzada han sigut per una part la comprovació dels 
aspectes formals relacionats amb l'aprovació, composició i rendició dels comptes 
anuals, i de l'altra, l'examen més detallat de certs components dels estats financers i del 
compliment d'aspectes concrets de la normativa aplicable a les fundacions públiques. 

Per aconseguir els objectius descrits hem dut a terme, per a les fundacions indicades en 
l'apartat anterior, els procediments d'auditoria considerats adients, que inclouen com a 
més importants els següents: 

- La comprovació que durant els sis primers mesos de 2005 el Patronat ha aprovat 
i tramés al Protectorat els documents referits a l'exercici de 2004 que es detallen 
en l'article 21.2 de la Llei 8/1998. 

- La comprovació que el Patronat ha tramés al Protectorat l'informe d'auditoria 
externa en el termini de tres mesos des de la seua emissió. 

- La comprovació que el pressupost de 2004 va ser enviat pel Patronat al 
Protectorat en l'últim trimestre de 2003. 

-  La comprovació que la fundació ha retut els comptes anuals dins del termini 
establit. 

- Sobre els dits comptes anuals constatar que en la seua presentació i contingut 
mínim s'ajusten als models establits pel PGC adaptat a les entitats sense 
finalitats lucratives, que coincideixen amb els aprovats pel Patronat i que 
contenen les signatures d'aprovació. 
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- Anàlisis de les conclusions dels informes d'auditoria externa o de control 
financer de la IGGV. 

- Anàlisi de la concordança entre l'objecte fundacional i l'activitat desenvolupada 
en l'exercici segons consta en les memòries d'activitats. 

- Revisió del contingut de la memòria sobre la destinació donada als ingressos 
(article 20.4 de la Llei 8/1998). 

- Comprovació a partir de mostres de l'adequada aplicació i registre comptable de 
les subvencions rebudes de la Generalitat Valenciana. 

- Sol·licitud d'una llista de contractes signats durant 2004 referits a inversions en 
immobilitzat i fiscalització, si escau, dels més significatius. 

- Comprovar que les despeses i les inversions més significatives s'han destinat a 
alguna de les activitats pròpies de les fundacions. 

- Seguiment dels advertiments i recomanacions efectuats en l'informe de 
fiscalització de l'exercici anterior. 

- Esdeveniments posteriors al tancament de l'exercici. 

Els resultats de la fiscalització realitzada, els mostrem per a cada una de les fundacions 
en els apartats 6 al 12 d'aquest informe. 
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5. FISCALITZACIÓ FORMAL 

5.1 Fundacions sotmeses a aquesta fiscalització 

Les fundacions incloses en aquesta modalitat de fiscalització són les considerades en el 
programa anual d'actuació de 2005, més les inscrites i aquelles que han esdevingut 
públiques en 2004, i són les següents: 
 

1. Fundació Centre d'Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM) 
2. Fundació Servei Valencià d'Ocupació de la C.V. (FSVO) 
3. Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI) 
4. Fundació de la C.V. per a l'Estudi de la Violència (FEV) 
5. Fundació Valenciana de la Qualitat (FVQ) 
6. Fundació de la C.V. per a la Prevenció de Riscs Laborals (FPRL) 
7. Fundació de la C.V. per a la Investigació de l'Audiovisual (FIA) 
8. Fundació de la C.V. Ciutat de les Arts i de les Ciències (FCAC) 
9. Fundació de la CV Consell Mundial de les Arts (FCMA) 
10. Fundació Mediambiental de la C.V. Buseo (FMB) 
11. Fundació de Drets Humans de la Comunitat Valenciana (FDH) 
12. Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FRE) 
13. Fundació de la CV per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte (FVD) 
14. Fundació de la CV Aigua i Progrés (FAP) 
15. Fundació de la CV per a l'E.P. i  A. a les Drogodependències (FAD) 
16. Fundació d'Estudis Borsaris i Financers F.C.V. (FEB) 

- Fundació Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània (CEAM) 

Constituïda el 15 de maig de 1991. El seu objecte social inclou, com a l'objectiu més 
significatiu, estudiar i descriure els canvis que han tingut lloc en els ecosistemes 
mediterranis i la seua influència humana. 

- Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la Comunitat Valenciana (FSVO) 

Constituïda el 24 de febrer de 1995. El seu objecte social consisteix a mitjançar en 
el mercat de treball de la Comunitat Valenciana afavorint la coordinació entre 
l'oferta i la demanda d'ocupació en aqueix àmbit territorial, creant a tal efecte les 
oficines de col·locació necessàries. 

- Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI) 

Constituïda el 8 d'octubre de 1996. El seu objecte social consisteix a destinar els 
rendiments que genere l'import de les fiances dels clients d'Iberdrola, S.A. 
dipositades en la Tresoreria de la Generalitat Valenciana a fins socials d'interés 
comú. 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Estudi de la Violència (FEV) 

Constituïda el 22 d'octubre de 1997. El seu objecte social comprén la creació de les 
vies de comunicació entre les institucions públiques, la societat civil i els 
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especialistes en l'estudi de la violència. També comprén la creació i el manteniment 
d'un centre de documentació sobre l'agressivitat i la violència. 

- Fundació Valenciana de la Qualitat (FVQ) 

Constituïda el 30 de març de 1998. El seu objecte social és el foment de l'economia 
des de la vessant de la gestió de la qualitat, singularment assegurar la qualitat dels 
processos i dels productes, l'increment de la productivitat, la implantació de la 
millora continua i la recerca de l'excel·lència. 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de Riscs Laborals (FPRL) 

Constituïda el 31 de març de 2000. El seu objecte social és promoure la millora de 
les condicions de seguretat i salut en el treball, mitjançant accions informatives, 
divulgatives, formatives i investigadores, així com per mitjà de l'assistència tècnica i 
promoció del compliment de la normativa aplicable. 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació de l’Audiovisual (FIA) 

Constituïda el 22 de maig de 2001. El seu objecte social comprén la difusió de la 
cultura audiovisual, la promoció de la investigació acadèmica sobre els mitjans 
audiovisuals i la formació dels professionals de la indústria audiovisual. 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts i de les Ciències (FCAC). 

Constituïda el 23 de desembre de 1999 per l'empresa pública CACSA, entre els seus 
fins estan la divulgació, suport i desenvolupament de la ciència i la tecnologia i les 
activitats que ha de desenvolupar el Museu de les Ciències de València. 

- Fundació de la Comunitat Valencia. Consell Mundial de les Arts (FCMA) 

Constituïda el 3 de setembre de 2002. El seu objecte comprén les finalitats següents: 
impulsar el debat i la reflexió sobre la creació artística, afavorir la creació artística i 
la seua difusió, promoure la funció social de les arts i la cultura. 

- Fundació Mediambiental de la Comunitat Valenciana. Buseo (FMB) 

Constituïda el 31 d'octubre de 2002. El seu objecte principal és la promoció i posada 
en valor de l'Embassament de Buseo i el seu entorn com a espai de rellevància 
mediambiental. 

- Fundació de Drets Humans de la Comunitat Valenciana (FDH) 

 Durant 2004 no ha fet cap activitat, segons el certificat aportat en el marc de la 
rendició de comptes. 

- Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FRE) 

Constituïda el 3 d'octubre de 2003. El seu objecte social abasta la coordinació de 
polítiques Unió Europea, l'ensenyament i formació regulada i l'organització 
d'exposicions i conferències. 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte (FVD) 

Constituïda el 20 de maig de 2004. Té per objecte la prestació gratuïta d'assistència 
legal a les víctimes dels delictes que es produeixen a la Comunitat Valenciana. 
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- Fundació de la Comunitat Valenciana Aigua i Progrés (FAP) 

 Constituïda el 18 de juny de 2004. El seu objecte principal és potenciar i afavorir el 
desenvolupament d'un ús racional i solidari dels drets relatius a l'aigua. 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Estudi, Prevenció i Assistència a les 
Drogodependències (FAD) 

 Constituïda el 9 de juny de 2004. El seu objecte és afavorir la millora en 
l'atenció i prevenció de les drogodependències, així com un major coneixement 
d'aquestes en el seu àmbit geogràfic d'actuació. 

- Fundació d'Estudis Borsaris i Financers FCV (FEB) 

 Constituïda el 20 d'abril de 1990. El seu objecte fundacional comprén com 
aspecte més significatiu la promoció d'investigacions i estudis en l'àmbit del 
mercat borsari i financer, amb especial projecció sobre el mercat de la Comunitat 
Valenciana. 

5.2 Objectius i abast de la fiscalització realitzada 

Els objectius d'aquest tipus de fiscalització consisteixen a comprovar que els comptes 
anuals d'aquestes fundacions han sigut aprovats en el termini previst per la Llei 8/1998, 
que contenen els documents prevists per la seua normativa comptable i que han sigut 
retuts, juntament amb els informes d'auditoria, abans del 30 de juny de 2005. 

Les proves realitzades per aconseguir els dits objectius han sigut els següents: 

- Sol·licitud de les actes del Patronat en les quals s'acorda l'aprovació del comptes 
anuals de l'exercici de 2004. 

- Verificació que els comptes anuals estan formats pel balanç, el compte de 
resultats i la memòria 

- Comprovació que els dits comptes han sigut retuts a la Sindicatura de Comptes 
abans del 30 de juny de 2005. 

- Anàlisi dels advertiments dels informes d'auditoria externa o de control financer 
de la IGGV. 

- Petició a les gerències de les fundacions de la informació  sobre el grau 
d'implantació de les recomanacions de l'informe de fiscalització de l'exercici 
anterior. 

5.3 Conclusions generals de la fiscalització realitzada 

Les fundacions públiques detallades en l'apartat 5.1 han aprovat i retut els seus comptes 
anuals dins dels terminis prevists, amb els advertiments següents: 
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a) La Fundació Mediambiental de la Comunitat Valenciana Buseo no ha elaborat la 
memòria de 2004. 

b) Les següents fundacions no han tramés en aquesta Sindicatura les actes en les 
quals els seus respectius òrgans de govern aproven els comptes anuals:  
Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de Riscs Laborals, i 
Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea. 

c) Els comptes anuals de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Estudi, 
Prevenció i Assistència a les Drogodependències han sigut retuts a la Sindicatura 
amb posterioritat al termini previst. 

Unes altres incidències que s'han posat de manifest en la fiscalització realitzada són: 

d) No s'ha retut informe d'auditoria de la Fundació de la Comunitat Valenciana per 
a l'Estudi, Prevenció i Assistència a les Drogodependències. Els informes retuts 
de les fundacions Aigua i Progrés i Estudi de la Violència són exclusivament 
d'auditoria financera. 

e) Les fundacions següents no han donat resposta sobre el grau d'aplicació de les 
recomanacions de l'informe de 2003: Fundació de la C.V. per a l'Estudi de la 
Violència i Fundació de la C.V. Ciutat de les Arts i de les Ciències. 
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6.  FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA LA LLUM DE LES 
IMATGES 

6.1 Constitució i objecte 

La Fundació de la Comunitat Valenciana la Llum de les Imatges (d’ara endavant la 
Fundació o FLI) es va constituir mitjançant escriptura pública el 24 de març de 1999. 

La Fundació té per objecte l’organització d’exposicions o mostres de caràcter artístic i 
històric en diversos llocs de la Comunitat Valenciana, per a la divulgació del ric 
patrimoni de titularitat eclesiàstica entre la ciutadania, per a la qual cosa les edicions 
successives tindran caràcter itinerant dins de la Comunitat Valenciana i en els seus 
temples més representatius. 

Segons estableixen els estatuts, els òrgans de la Fundació són: el Patronat, com a òrgan 
de govern, representació i administració; els comissaris, que seran designats dos per a 
cada edició de les successives mostres o exposicions; el Consell Rector, els membres 
del qual són nomenats i cessats pel Patronat, i el gerent, que s’encarrega de la gestió 
ordinària de la Fundació. 

6.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Segons s’indica en l’informe de gestió de l’exercici de 2004, els objectius fixats i duts a 
terme per a l’exercici van ser els següents: 

- Acabar la restauració de les distintes seus de l'exposició d'Oriola i de les obres 
d'art exposades. 

- Clausura de l'exposició d'Oriola i el seu desmuntatge; dita exposició es va iniciar 
en el mes de març de 2003 i va ser clausurada el 18 d'abril de 2004, havent rebut 
un total de 532.448 visitants. 

- Preparació i execució dels distints treballs de coordinació, organització i 
restauració per a la pròxima exposició a Sant Mateu. 

6.3 Conclusions generals 

a) Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1, s’han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l’adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables aplicables: 

a.1) La Generalitat Valenciana ha facilitat el suport financer necessari per a garantir 
el funcionament de la Fundació mitjançant aportacions a la dotació fundacional i 
la concessió de subvencions corrents i de capital, per la qual cosa la continuïtat 
de la Fundació depén d’aquest suport. La Fundació en l’elaboració dels seus 
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comptes anuals ha aplicat el principi d’entitat en funcionament, ja que considera 
que la Generalitat Valenciana continuarà prestant el suport necessari per al 
manteniment de l’activitat, però no ha inclòs una nota en la memòria dels 
comptes anuals que informe d’aquesta circumstància. 

a.2) La Fundació té comptabilitzat inadequadament en les “Immobilitzacions 
materials” 445.266 euros que corresponen al cost de realització de sis 
audiovisuals sobre les exposicions realitzades. En 2004 s'ha modificat el criteri 
de comptabilitat d'aquest tipus d'elements, registrant-se com a despeses de 
l'exercici en què es realitzen. 

a.3) Certificacions d'obres de restauració corresponents a l'exercici de 2004 per un 
import d'1.045.077 euros, han sigut comptabilitzades en l'exercici de 2005, per la 
qual cosa la xifra de despeses i de creditors comercials de 2004 estan 
infravalorades, i l'excedent de l'exercici sobrevalorat en la quantitat esmentada. 

a.4) Durant 2004 la Fundació ha canviat el criteri de comptabilitat de les despeses de 
les exposicions, ja que les realitzades durant el dit exercici corresponents a 
l'exposició de Sant Mateu, que se celebrarà en 2005, s'han imputat a l'exercici de 
2004 i no han sigut objecte de periodificació segons els criteris d'exercicis 
anteriors, en els quals aquestes despeses s'imputaven en funció del període 
expositiu. La memòria elaborada per la Fundació no informa d'aquest canvi de 
criteri ni de l'efecte, que és significatiu, que ha tingut sobre els resultats de 
l'exercici de 2004. 

b) Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, no s’han 
detectat en la Fundació durant el període objecte de la fiscalització, incompliments 
rellevants de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

6.4 Balanç 

En l'actiu del balanç, les "Immobilitzacions materials", representen un 11,5% del total, 
sent el segon capítol en importància. Durant 2004 el conjunt d'adquisicions d'elements 
d'aquesta categoria va pujar a 35.122 euros. En aquest capítol figuren inadequadament 
comptabilitzades com a instal·lacions tècniques distintes produccions audiovisuals, el 
valor net comptable de les quals a 31 de desembre de 2004, és de 445.266 euros, el 
79,4% de l'immobilitzat material. En l'exercici de 2004, la Fundació ha canviat 
adequadament el criteri de comptabilitat d'aquest tipus d'elements, registrant-los com a 
despeses de l'exercici en què es realitzen. 

La Fundació desenvolupa les seues activitats administratives en un local cedit per a 
aquesta finalitat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, si bé a 31 de desembre 
de 2004 no s’ha formalitzat per escrit aquesta cessió, ni ha tingut reflex comptable. Com 
a fet posterior cal assenyalar que amb data 25 de maig de 2005, el director general de 
Règim Econòmic de la citada Conselleria ha resolt autoritzar a la Fundació l'ocupació 
temporal del dit local per un període d'un any prorrogable fins a un màxim de deu. 
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Les “Existències”, que representen un 1,4% del total actiu, inclouen els articles destinats 
a la venda de les exposicions que organitza la Fundació. 

La “Tresoreria” comporta un 4,5% de l’actiu, concentrant-se els saldos dipositats en 
comptes bancaris. 

El principal epígraf de l’actiu  en 2004 és "D'altres deutors", ja que amb 4.007.515 
euros representa el 82,1% del total i es compon dels saldos pendents de cobrament de 
les subvencions concedides en l'exercici, que són 3.914.947 euros de la Generalitat 
Valenciana i 92.568 euros del Ministeri d'Educació. 

El capítol “Ajusts per periodificació”,  que en anys anteriors solia ser el més important 
de l'actiu, té un saldo de tan sols 7.496 euros en 2004, enfront dels 2.926.554 euros en 
2003. Durant 2004 la Fundació ha canviat de criteri a l'hora de comptabilitzar les 
despeses de les exposicions, ja que les despeses realitzades durant 2004, corresponents a 
l'exposició de Sant Mateu, que se celebra en 2005, s'han imputat a l'exercici de 2004 i 
no han sigut objecte de periodificació segons els criteris dels exercicis anteriors, en els 
quals les despeses s'imputaven en funció del període expositiu. La memòria elaborada 
per la Fundació no informa de l'efecte que sobre els resultats de 2004 ha tingut aquest 
canvi de criteri. 

Respecte al passiu del balanç, els "Fons propis" sumen 1.419.833 euros, que representen 
el 29,1% del total passiu. La dotació fundacional, que no ha registrat variacions durant 
l'exercici de 2004, puja a 39.102 euros. 

El principal component del passiu del balanç, és “Creditors comercials”, que amb 
3.322.669 euros representa el 68,1% del total i està integrat en la major part per deutes 
originats per les activitats relacionades amb l'exposició de Sant Mateu. El saldo d'aquest 
epígraf està infravalorat en 1.045.077 euros, segons es comenta en l'apartat 6.7, en el 
qual descrivim els resultats de la fiscalització de dos dels contractes més significatius 
adjudicats durant 2004. 

6.5 Compte de resultats 

Els ingressos de l'exercici de 2004 pugen a un total d'11.746.368 euros i les despeses a 
un total de 9.366.341 euros, resultant un excedent positiu de 2.380.027 euros. 

Els “Ingressos per l’activitat pròpia” sumen 11.745.531 euros, pràcticament la totalitat 
dels ingressos de l'exercici. Estan formats principalment per les subvencions imputades 
al resultat, tal com podem observar, en euros, en el quadre següent: 
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Subvencions imputades al resultat 11.679.409 

De la Generalitat Valenciana 11.586.841 

Del Ministeri d' Educació 92.568 

Quotes usuaris 66.122 

Ingressos per l'activitat pròpia 11.745.531 

Quadre 6.1 

Les subvencions de la Generalitat Valenciana estan destinades tant al finançament de 
les despeses generades pel funcionament de la Fundació, com a les derivades de la 
celebració de les exposicions a Oriola i Sant Mateu. La Fundació ha imputat la totalitat 
d’aquestes subvencions al resultat de l’exercici de 2004 i, al respecte, hem de fer les 
observacions següents: 

- La part d’aquestes subvencions que ha servit per a finançar l’adquisició 
d’elements de l’immobilitzat de la Fundació hauria d’haver-se comptabilitzat en 
l’epígraf d”Ingressos per distribuir en diversos exercicis”, si bé l’efecte sobre 
l’excedent de 2004 no és significatiu. 

- De la resta de subvencions, la Fundació no té desglossada la quantitat que està 
vinculada a les despeses de les exposicions que han sigut comptabilitzades 
durant l'exercici. La Fundació segueix el criteri d’imputar a ingressos aquestes 
subvencions l’any de la seua concessió. 

La subvenció del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport deriva de convenis que tenen 
per objecte la realització dels treballs que consisteix en la formalització de fitxes per a 
realitzar l'Inventari General de Béns. 

Els ingressos per quotes d'usuaris provenen de la venda d'entrades de les exposicions, 
així com dels articles de la tenda de les exposicions. 

Quant a les despeses, l'epígraf de "Despeses de personal" puja a 2.509.052 euros, cosa 
que representa el 26,8% del total. Durant 2004, el nombre mitjà de persones empleades 
han pujat a 62 (49 en 2003). 

Les despeses més significatives figuren agrupades en l'epígraf "D'altres despeses", 
l'import del qual, 6.648.251 euros, representa el 71% del total de l'exercici i està 
constituït per les despeses relacionades amb les exposicions d'Oriola i Sant Mateu, com 
ara el personal, la restauració, el muntatge i desmuntatge, la publicitat i les relacions 
públiques, etc. De la revisió duta a terme d'una mostra de documents d'aquest epígraf 
cal ressaltar que el pagament de les factures es realitza generalment amb posterioritat als 
dos mesos, cosa que pot comportar la reclamació d'interessos de demora per part dels 
creditors. 
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6.6 Destinació dels excedents 

La memòria elaborada per la Fundació no conté un apartat on informe de la destinació 
de l'excedent de l'exercici, que puja a 2.380.027 euros; que haurà de distribuir-se d'acord 
amb el que preveu l'article 20.4 de la Llei 8/1998. 

6.7 Contractació 

A partir de la relació de les obres contractades en 2004 preparat per la Fundació, hem 
seleccionat els dos expedients més significatius, que són els següents: 

- Restauració de l'església arxiprestal de Sant Mateu, adjudicat per concurs públic 
per un import d'1.232.420 euros. 

- Adequació de l'església parroquial de la Mare de Déu dels Socors de Peníscola, 
adjudicat per concurs públic per un import de 957.797 euros. 

Els aspectes més importants que es deriven de la revisió efectuada són: 

- Incompliment dels terminis de pagament que superen els dos mesos i podria 
generar la reclamació d'interessos de demora. 

- Execució de les obres amb retard sense que consten informes analitzant 
l'exigència de les penalitats previstes en els plecs de clàusules administratives. 

- S'han comptabilitzat en l'exercici de 2005 certificacions corresponents a 2004, 
en concret les certificacions de l'últim trimestre de 2004 del contracte de 
l'església de Sant Mateu, per un import de 941.233 euros, i la certificació de 
desembre de l'obra de l'església Mare de Déu dels Socors, per un import de 
103.844 euros. Per tant,  les despeses de l'exercici de 2004 i els saldos creditors 
comercials es troben infravalorats, i l'excedent positiu de l'exercici, sobrevalorat, 
en la suma de les dites certificacions, 1.045.077 euros. 

6.8 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat cal efectuar les recomanacions 
següents, destacant en primer lloc les que férem en informes d’exercicis anteriors i que 
han sigut acceptades i implantades per  la Fundació durant l'exercici de 2004: 

a) Recomanacions acceptades i implantades: 

a.1) S'ha elaborat un manual de procediments, si bé a la data de redacció 
d'aquest informe està pendent d'aprovació. 

a.2) S'ha formalitzat el dret d'ús del local en què la Fundació desenvolupa les 
seues activitats. 
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b) Es considera oportú mantenir les recomanacions següents realitzades en 
informes anteriors: 

b.1) Formalitzar per escrit la delegació de competències en el gerent de la 
Fundació, segons estableixen els estatuts. 

b.2) Caldrà estudiar la periodificació dels ingressos per subvencions perquè 
existisca una adequada correlació entre les dites subvencions i les 
despeses que financen. 

b.3) Donar tractament comptable oportú al dret d'ús del local. 

c) Les següents són recomanacions sobre altres aspectes derivades de la 
fiscalització de l'exercici de 2004: 

c.1) La Fundació ha d'incloure en la memòria un apartat informant sobre la 
destinació de l'excedent de l'exercici, així com sobre els canvis de criteris 
comptables i la seua incidència en els resultats de l'exercici. 

c.2) Les certificacions d'obres han d'imputar-se comptablement a l'exercici 
que corresponguen. 

c.3) Els expedients d'obres han de contenir informes sobre el compliment dels 
terminis d'execució. 

c.4) La Fundació ha d'adoptar les mesures necessàries, tot incloent realitzar 
plans de tresoreria, que permeten efectuar els pagaments dels deutes dins 
dels terminis aplicables. 
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7. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CIUTAT DE LES 
ARTS ESCÈNIQUES. 

7.1 Cosntitució i objecte 

La Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts Escèniques (d’ara endavant 
la Fundació) es va constituir mitjançant escriptura pública el 21 de setembre de 2000. 

L’objecte social de la Fundació és la promoció, l’impuls i el foment de l’economia, la 
investigació, la formació, la producció i exhibició de les arts escèniques, afavorint totes 
aquelles iniciatives, projectes i activitats que persegueixen el seu desenvolupament i 
consolidació. Amb aquesta finalitat podrà realitzar tot tipus d’activitats directament o 
per mitjà d’acords o convenis de col·laboració i de contractació de tercers. 

Segons estableixen els estatuts, l’òrgan col·legiat de govern, representació i 
administració és el Patronat, que pot delegar les seues facultats en una Comissió 
Executiva, així com nomenar apoderats generals o especials. Així mateix podrà designar 
un gerent per al funcionament quotidià de la Fundació. En 2001 es va contractar un 
director economicoadministratiu, al qual el Patronat ha atribuït les funcions de gerent 
previstes en els estatuts, havent-les exercit fins al mes de febrer de 2004, que causa 
baixa en la Fundació. En aqueix moment és nomenada una altra persona en el càrrec de 
gerent. 

7.2. Activitat desenvolupada en l’exercici 

Durant 2004 la Fundació ha centrat la seua activitat principalment en els projectes 
següents: 

- Coproducció i producció de dos representacions artístiques: "La Celestina" i 
"Alas de cera". 

- Dos espectacles en gira: "Tu mano en la mía" i "Shakespeare y sus màscaras". 

- Activitat de promoció de l'anomenada "Ciutat de les Arts Escèniques", projecte 
que es desenvolupa en l'antic complex siderúrgic del Port de Sagunt. Durant 
l'any 2004, han continuat les obres de la III i IV fases  i s'ha adjudicat la fase 
V.2. 

La Fundació té actualment la seua seu en un local llogat a la ciutat de València. 

7.3 Conclusions generals 

a) Revisió financera 
Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1, s’han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l’adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables aplicables: 
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a.1) L’epígraf d’”Immobilitzacions immaterials”, el valor net comptable del qual a 
31 de desembre de 2004 és d'11.252.200 euros, inclou el valor de les inversions 
realitzades en la rehabilitació de l'antiga nau dels tallers generals ubicada al Port 
de Sagunt. La comptabilitat en aquest epígraf es fonamenta en el fet que la 
titularitat dels esmentats immobles no correspon a la Fundació, sinó a la societat 
Infoinvest, S.A., i n’existeix un compromís de permuta a favor de la Generalitat 
Valenciana. Una vegada s’hi haja formalitzat la dita permuta caldria establir 
algun conveni o acord entre la Generalitat Valenciana i la Fundació que 
permetés definir amb precisió el règim jurídic aplicable a la cessió, el període o 
la seua duració, el reflex comptable i la delimitació dels títols de propietat de les 
construccions realitzades sobre els dits immobles per part de la Fundació.  

a.2) Durant 2004, la Fundació ha donat de baixa de l'immobilitzat diferents elements 
corresponents a obres provisionals i inversions que no es realitzaran, carregant el 
seu valor net comptable als capítols de "Pèrdues procedents de l'immobilitzat" i 
"Despeses i pèrdues d'altres exercicis" del compte de resultats de l'exercici de 
2004, l'import conjunt dels quals és d'1.627.500 euros. Els elements donats de 
baixa estan finançats, total o parcialment, mitjançant subvencions de capital de 
la Generalitat Valenciana, que resten en l'epígraf "Ingressos per distribuir en 
diversos exercicis", del passiu del balanç, ja que la Fundació no els ha traspassat 
a resultats de 2004. Segons les estimacions de la mateixa Fundació, la quantitat 
traspassable podria ser de 650.480 euros, amb l'efecte consegüent sobre 
l'excedent de l'exercici. 

a.3) La Generalitat Valenciana ha facilitat el suport financer necessari per a garantir 
el funcionament de la Fundació mitjançant aportacions a la dotació fundacional i 
la concessió de subvencions, tant corrents com de capital, per la qual cosa la 
continuïtat de la Fundació depén d'aquest suport. La Fundació en l'elaboració 
dels seus comptes anuals ha aplicat el principi d'entitat en funcionament, ja que 
considera que la Generalitat Valenciana continuarà prestant el suport necessari 
per al manteniment de l'activitat, però no s'ha inclòs una nota en la memòria dels 
comptes anuals que informe de tal circumstància. Els fons propis de la Fundació 
a 31 de desembre de 2004, sense tenir en compte les incidències anteriors, són 
negatius per un import de 9.675.403 euros, per la qual cosa la Fundació i el 
Consell de la Generalitat Valenciana han de prendre les mesures oportunes per 
reequilibrar la seua situació patrimonial. 

b) Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, s’ha detectat 
en la Fundació durant el període objecte de la fiscalització, incompliments de la 
normativa aplicable que assenyalem tot seguit: 

b.1) Els comptes anuals de 2004 han sigut presentats al Protectorat el 2 d'agost de 
2005, incomplint el termini previst en l'article 21 de la Llei 8/1998. També cal 
indicar que els comptes anuals han de ser signats per l'òrgan de govern de la 
Fundació. 
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b.2) El pressupost de l'exercici de 2004 va ser tramés al Protectorat el 16 de setembre 
de 2005, incomplint el termini establit per l'article 21.3 de la Llei 8/1998. 

b.3) L'inventari de béns i drets de la Fundació no conté la informació mínima 
regulada en l'article 20.3 del Reglament de Fundacions. L'inventari no està 
signat per cap responsable de la Fundació. 

7.4 Balanç 

7.4.1 Immobilitzat 

a) Immobilitzacions immaterials 

El principal component de l’actiu del balanç és "Immobilitzacions immaterials", ja que 
representa un 76,4% del total. La seua composició i el seu moviment durant l'exercici de 
2004, es mostren en el quadre següent, tal com consten en la nota 5 de la memòria:  

 

Immobilitzacions 
immaterials 

Saldo 

31-12-2003 

Addicions Retirs Traspassos Saldo 

31-12-2004 

Béns en cessió d'ús 5.218.030 7.334.702 (1.535.533) 362.200 11.379.399

Desp. investigació i desenvolu. 78.300 - - (78.300) 0

Propietat industrial 3.874 5.279 - - 9.153

Aplicacions informàtiques 7.872 883 - - 8.755

Total cost 5.308.076 7.340.864 (1.535.533) 283.900 11.397.307

Amortització acumulada (61.793) (87.029) 3.714 - (145.108)

Valor net 5.246.283  11.252.200

Quadre 7.1 

La Generalitat Valenciana va subscriure el 17 de juny de 2002 juntament amb la 
Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) i l’Ajuntament de Requena, un 
protocol d’intencions pel qual els signants es comprometen a formalitzar un contracte 
de permuta, en virtut del qual SEPI (per mitjà d’Infoinvest, S.A.), transmetrà a la 
Generalitat Valenciana terrenys i la nau denominada “Fundición nueva” o l'antiga nau 
de tallers generals, situats a la zona del Port de Sagunt, sobre la qual es projecte 
instal·lar la Ciutat de les Arts Escèniques. Com a contraprestació la Generalitat 
Valenciana transmetrà a Infoinvest, S.A., terrenys situats al terme municipal de 
Requena. El valor de les parcel·les de sòl en la zona portuària és de 2.137.560 euros i el 
de la nau 905.725 euros, segons consta en el protocol d'intencions. 

Ja que la Fundació no és titular dels immobles citats sobre els quals estan realitzant-se 
les inversions ni disposa de cap document que formalitze la seua cessió d'ús, ha optat 
per no comptabilitzar ni els terrenys ni la nau i registrar, adequadament, les obres que 
s'hi realitzen, com a immobilitzat immaterial. 
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Han de formalitzar-se els documents oportuns que delimiten els títols de propietat del 
conjunt d'immobles i definisquen amb precisió el règim jurídic de la cessió a la 
Fundació i donar-li a tot això el tractament comptable adequat. 

Dins del marc comentat, el saldo de "Béns en cessió d'ús", inclou inversions realitzades 
en l'antiga nau de tallers generals del Port de Sagunt per a rehabilitar-la i adequar-la 
com a sala teatral dins de la denominada Ciutat de les Arts Escèniques. No es troben 
registrades en l'immobilitzat material perquè com acabem de dir, la Fundació no és 
titular dels immobles sobre els quals s'han realitzat les inversions, ni disposa de cap 
document que hi formalitze la cessió d'ús. 

Els moviments produïts en el compte "Béns en cessió d'ús" durant 2004, han sigut els 
següents: 

- Entrades o adquisicions per un total de 7.334.702 euros. Hem revisat els 
contractes adjudicats en 2004 corresponents al modificat de la fase III i a la fase 
V.2 de rehabilitació de la nau (vegeu l'apartat 7.7). 

- Traspassos per import de 362.200 euros procedents de l'immobilitzat material i 
que corresponen al projecte Alpha Helix, principalment. De la xifra anterior, 
309.083 euros han sigut portats a pèrdues, tal com comentem tot seguit. 

- Retirs o imputacions a pèrdues de l'exercici per un import d'1.535.533 euros, que 
comporten la comptabilitat d'algunes de les baixes proposades per aquesta 
Sindicatura en l'informe de 2003, com ara la del projecte Alpha Helix, donat de 
baixa per 309.083 euros, i la de les obres provisionals realitzades en la fase I de 
rehabilitació de l'antiga nau de tallers generals, donades de baixa per un import 
d'1.226.450 euros. 

La Fundació no ha traslladat a ingressos de l'exercici les subvencions de capital 
vinculades als elements, que han sigut donats de baixa, elevant-se'n l'import segons les 
estimacions de la pròpia de la Fundació, a la quantitat de 650.480 euros, amb el 
consegüent efecte en l'excedent de l'exercici. 

b) Immobilitzacions materials 

L'epígraf d'"Immobilitzacions materials" presenta un saldo d'1.171.165 euros, a 31 de 
desembre de 2004. Inclou elements d'instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, 
mobiliari, equips informàtics i d'il·luminació, cambres acústiques, etc. 

Durant 2004 s'han produït traspassos des d'aquest epígraf al d'"Immobilitzacions 
immaterials", per import de 362.200 euros, tal com s'ha comentat anteriorment. 

Les altes de l'exercici han pujat a 493.741 euros, sent la partida més important la 
compra de mobiliari per a l'edifici de camerinos i oficines a l'interior de la nau, per un 
import de 374.050 euros. En l'apartat 7.7 comentem els resultats de la revisió realitzada 
sobre aquesta operació. 
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c) Inventari 

L'informe d'auditoria externa i de control financer de la IGGV conté la següent limitació 
a l'abast respecte a l'inventari de la Fundació: "Dins de l'immobilitzat de la Fundació 
s'inclouen diversos elements -el valor net comptable dels quals, a 31 de desembre de 
2004, puja a 754.000 euros, aproximadament-, que no estan registrats en un inventari 
detallat, en el qual s'indique la seua ubicació, per la qual cosa no és possible realitzar-
ne una inspecció física per verificar la seua existència". 

Hem comprovat, a més, que l'inventari de la Fundació no conté la informació requerida 
per l'article 20 del Reglament de Fundacions i pel Pla General de Comptabilitat 
aplicable, ja que no informa sobre les correccions valoratives ni sobre el valor net 
comptable i, a més, està incomplet, ja que falten les inversions corresponents a les obres 
de rehabilitació de la nau, les més significatives de l'immobilitzat. L'inventari tampoc no 
està signat per cap responsable de la Fundació. 

7.4.2 D'altres deutors 

La composició d'"Altres deutors", a 31 de desembre de 2004, es mostra el quadre 
següent, en euros: 

 
Generalitat Valenciana 1.988.152 

Clients 107.235 

Clients de cobrament dubtós 500.000 

Provisió per a insolvències tràfic (500.000) 

D'altres 152 

D'altres deutors 2.095.539 

Quadre 7.2 

En el compte "Generalitat Valenciana" figura un import pendent de cobrament de les 
subvencions corrents i de capital, una vegada minvades en el 20% com a conseqüència 
de l'acord del Consell de la Generalitat Valenciana. L'import ha sigut cobrat en maig de 
2005. 

El compte de "Clients", n'inclou un amb saldo de 78.132 euros, que atesa la seua 
antiguitat seria convenient reclassificar-lo a clients de cobrament dubtós i dotar la 
provisió per a insolvències necessària. 

Durant 2004, d'acord amb l'opinió de l'informe d'aquesta Sindicatura de Comptes de 
2003, ha sigut reclassificat a "Clients de cobrament dubtós", el saldo de 500.000 euros 
relatiu al compromís de l'Escola de Roma, i al mateix temps s'ha dotat una provisió per 
a insolències per a la totalitat del saldo. 
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7.4.3 Passiu 

la "Dotació fundacional" és de 30.051 euros, integrada per l'aportació única de la 
Generalitat Valenciana. 

Els "Fons propis" són negatius per 9.675.403 euros a causa dels excedents negatius 
obtinguts en els exercicis de 2002, 2003 i 2004. La Fundació i el Consell de la 
Generalitat Valenciana han d'adoptar les mesures oportunes per reequilibrar la situació 
patrimonial. 

L'epígraf d'"Ingressos per distribuir en diversos exercicis", amb 5.538.778 euros recull 
les subvencions de capital rebudes pendents de traspassar al resultat de l'exercici. El seu 
saldo excedeix en l'import que ha de traspassar-se al resultat de l'exercici per estar 
vinculat als elements de l'immobilitzat donats de baixa, tal com hem comentat en l'partat 
7.4.1. 

En "Deutes amb entitats de crèdit" a llarg termini, figura la quantitat disposada al 
tancament de l'exercici, 14.000.000 d'euros del préstec bilateral concedit per Dexia 
Sabadell Banco Local, S.A., el 12 de març de 2003. Aquest préstec ha sigut gestionat 
per l'Institut Valencià de Finances i avalat per la Generalitat Valenciana. El 6 d'octubre 
de 2004 es modifiquen algunes condicions de préstec inicial. Concretament les que 
afecten els terminis de disposició, amortització i venciment final, règim d'interessos i 
venciment anticipat. L'import total màxim concedit és manté en 31.553.140 euros a la 
manera de crèdit amb un període de disposició de 36 mesos, de forma que la quantitat 
disposada a l'acabament del dit període, el 12 de març de 2006, constituirà el principal 
del préstec amb venciment final el 12 de setembre de 2019. La Fundació gaudirà d'un 
període de mancança de 7 anys i mig, fins el 12 de setembre de 2010, moment en què 
començarà l'amortització del capital a raó de 10 quotes anuals iguals i consecutives fins 
al venciment. Els interessos per aplicar són l'Euríbor més un diferencial entre el 0,09 i el 
0,15, si bé s'ha introduït una clàusula nova que recull la possibilitat de sol·licitar la 
conversió del tipus d'interés variable pactat a un altre de distint, amb l'informe previ 
favorable del IVF i sense perjudici de l'acceptació o no per part del Banc. 

L'epígraf de "Creditors a curt termini", es compon principalment pel saldo de "D'altres 
deutes no comercials", amb 4.325.096 euros, que inclou els saldos pendents de 
pagament a proveïdors d'immobilitzat per les obres de rehabilitació de la nau del Port de 
Sagunt. Li segueix en importància "Creditors comercials", amb 533.362 euros, que 
recull múltiples saldos amb empreses prestadores de serveis. 

7.5 Compte de resultats 

7.5.1 Ingressos 

Els ingressos de l'exercici de 2004 pugen a 1.849.440 euros, que han tingut una 
disminució del 45% respecte als de 2003. 
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El 78% dels ingressos de 2004 estan constituïts per la subvenció corrent de la 
Generalitat Valenciana, que ha pujat a 1.442.432 euros, després d'haver sigut minvada 
en un 20% de la seua consignació en la LPGV com a conseqüència de l'acord del 
Govern Valencià. 

L'epígraf de "Vendes i d'altres ingressos ordinaris de l'activitat mercantil", que puja a 
158.312 euros, està constituït principalment pels ingressos per la venda d'entrades. La 
presentació d'aquest ingressos en el dit epígraf del compte de resultats no és adequada, 
ja que són ingressos de l'activitat pròpia. 

Les subvencions de capital traspassades al resultat de l'exercici, 123.742 euros, s'han 
registrat inadequadament com a ingressos extraordinaris, quan la seua classificació 
correcta seria en "Ingressos per activitat pròpia". 

7.5.2 Despeses 

Les despeses de l'exercici de 2004 pugen a 4.686.379 euros i han experimentat una 
disminució del 49,9% respecte a les de 2003, fonamentalment a causa de la menor 
activitat teatral duta a terme, més ajustada als pressuposts disponibles per la Fundació. 

El capítol de "Despeses de personal" puja a 399.131 euros en 2004, amb una disminució 
del 56,8% respecte de l'exercici anterior. La Fundació ha iniciat en 2004 un procés de 
reestructuració que ha comportat canvis en la plantilla, incloent la pròpia gerència; de 
fet en 2005, únicament queda un empleat de la plantilla de 2004. Aquesta situació de 
discontinuïtat no afavoreix la implantació o efectivitat dels sistemes de control intern 
adequats, a més de dificultar les tasques de control extern o fiscalització. 

En "Variació de les provisions de l'activitat" figura la dotació de 500.000 euros per a 
cobrir el saldo del cobrament dubtós esmentat en l'apartat 7.4.2. 

Les "Pèrdues procedents de l'immobilitzat" és el capítol de despeses de major import en 
2004, sent conseqüència de les baixes comentades en l'apartat 7.4.1. 

El capítol d'"Aprovisionaments" representa el 27% de les despeses de l'exercici de 2004 
i recull les despeses ocasionades per les produccions teatrals. En 2004 la Fundació ha 
dut a terme directament la producció executiva de la seua programació, que consisteix 
principalment en l'exhibició de dos espectacles. El quadre següent mostra el cost 
aproximat dels dos projecte portats a terme durant 2004 i els ingressos obtinguts, segons 
la comptabilitat de la Fundació: 

 
Espectacle Cost Ingressos 

La Celestina 1.362.733 101.830 

Alas de cera 31.617 28.418 

Total 1.394.350 130.248 

Quadre 7.3 
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La fiscalització realitzada ha abastat la revisió de dos contractes relacionats amb l'obra 
"La Celestina", que comentem en l'apartat 7.7. 

7.6 Destinació d'excedents 

El compte de resultats de 2004 mostra un excedent negatiu per un import de 2.836.939 
euros. La memòria elaborada per la Fundació no conté una proposta de distribució de 
l'excedent, que ha de realitzar-se d'acord amb el que disposa l'article 20.4 de la Llei 
8/1998. 

7.7 Contractació 

7.7.1 Ciutat de les Arts Escèniques 

a) Antecedents 

En 2001 començaren les obres de la fase I de condicionament general i actuacions 
provisionals a fi d'habilitar la nau per a la primera representació teatral. El cost 
d'aquesta primera fase va ser d'1.212.876 euros, que han sigut donats de baixa de 
l'immobilitzat per haver sigut substituïdes aquelles actuacions per d'altres de posteriors 
més definitives. 

Durant 2002 i 2003 s'escometen i finalitzen  les obres de la fase II, del seu modificat i 
d'un projecte d'obres complementàries. S'executen obres de reparació de les parts 
exteriors de les naus. El cost final d'aquesta fase puja almenys a 3.608.157 euros. 

En 2003 comencen les obres de la fase III, que consisteixen, bàsicament, en la 
construcció d'un edifici integrat en la nau per a camerinos i oficines, adjudicat 
mitjançant concurs per 4.868.337 euros. En 2004 s'ha contractat un modificat que 
analitzem més endavant. 

També en 2003, s'adjudiquen les obres de la fase IV de reparació i reforç estructural  i 
restauració de façanes, per un import de 2.344.327 euros. 

La fase V.1 va ser projectada per a la rehabilitació de la nau sud annexa, construcció de 
soterranis, climatització, sanejament i urbanització de l'entorn, entre altres actuacions, 
amb un pressupost de 10.799.477 euros. En el moment de redactar aquest informe es 
troba en reconsideració. 

La fase V.2 comprén la construcció de l'edifici d'instal·lacions i té un pressupost de 
3.500.523 euros. El contracte, que s'ha adjudicat en maig de 2004, l'analitzarem més 
endavant.  

Els costs citats en els paràgrafs anteriors no inclouen els d'elaboració de projectes, 
assistències tècniques i d'altres directament relacionats amb les obres que han sigut 
contractats per separat. 
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b) Revisió de contractes adjudicats en 2004 

b.1) Modificat de la fase III 

La fase III es va contractar en 2003 per a la construcció d'un edifici de camerinos i 
oficines en la nau, per un preu de 4.868.337 euros. En no arribar el seu import al mínim 
establit en l'article 2.2 de la LCAP, el contracte no resta subjecte a les seues 
prescripcions. 

El 15 de juliol de 2004 se signa amb el mateix contractista una modificació del 
contracte per un import de 6.071.827 euros, IVA inclòs, cosa que representa un 
increment del 24,7% sobre el preu inicial. 

Analitzada la documentació disponible en l'expedient del contracte modificat, cal 
destacar els aspectes següents: 

- La modificació del contracte se suporta en un informe tècnic de la Direcció 
Facultativa de l'obra, del Servei d'Arquitectura de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esport, datat el dia 14 de juny de 2004, en el qual s'exposa la 
necessitat d'ampliar les unitats d'obra no previstes en el contracte inicial. 

- Encara que l'adjudicació al mateix contractista sembla raonable, no se n'ha emés 
cap informe justificatiu. 

- En el contracte modificat es manifesta la urgència en l'acabament de les obres, 
havent d'estar disponibles per al mes d'octubre de 2004. Es fixa com a termini 
d'acabament de l'obra el 30 de setembre de 2004. 

- L'obra no ha acabat dins del termini previst i no se n'ha fet la recepció de l'obra a 
la data de redacció d'aquest informe. L'última certificació disponible en la 
Fundació, la núm. 21 és de juliol de 2005, i el seu import coincideix amb el del 
preu del contracte. No consten informes analitzant la possible aplicació de les 
penalitats previstes en l'estipulació 3.2 del contracte de 25 d'abril de 2003. 

- Les certificacions 1 a 14 han sigut comptabilitzades adequadament i el seu 
import global puja a 4.724.727 euros, si bé les dues primeres, per 824.475 euros, 
corresponen a 2003 i haurien d'haver-se registrat en el dit exercici. Les 
certificacions, però, no tenen la data i signatura d'aprovació per part del personal 
de la Fundació. 

- El contractista va presentar la fiança del contracte modificat el 6 d'octubre de 
2005, transcorreguts més de catorze mesos des de la signatura del contracte. 

La conclusió general sobre aquest expedient és una falta de control intern adequat sobre 
aspectes tan importants com l'execució de l'obra, del seu termini d'acabament, de les 
penalitats aplicables i de les garanties que ha d'aportar l'adjudicatari. 
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b.2) Fase V.2 

L'objecte del contracte és la construcció de l'edifici d'instal·lacions i punts de presa. 
S'adjudica per concurs i es formalitza el 28 de maig de 2004 per 3.148.721 euros. En no 
aconseguir el seu import el mínim establit en l'article 2.2 de la LCAP, el contracte no 
queda subjecte a les seues prescripcions. 

Analitzada la documentació disponible d'aquest expedient observem que, en termes 
generals, s'ha gestionat adequadament, si bé cal esmentar les circumstàncies següents: 

- Entre els criteris d'adjudicació del contracte figura inadequadament 
l'experiència, ja que es tracta d'un requisit exigible en fase de licitació. 

- La fiança s'ha constiuït en data posterior a la signatura del contracte. 

- El Patronat de la Fundació va acordar en la sessió de 22 de juny de 2004, 
negociar i modificar les obres d'aquesta fase, per la qual cosa la gerència ha 
instat la suspensió de les obres i l'inici de l'estudi de modificació, que en el 
moment de redactar aquest informe, està tramitant-se. 

7.7.2 Mobiliari 

Les adquisicions de l'exercici han pujat a 493.741 euros, sent la més important la 
compra de mobiliari per a l'edifici de camerinos i oficines en l'interior de la nau, per un 
import de 374.050 euros. De la revisió de l'expedient de la dita compra, cal destacar el 
següent: 

- El contracte s'adjudica mitjançant procediment negociat sense publicitat, i es 
justifica per la imperiosa urgència en el subministrament. Tanmateix, aquesta 
urgència no estava ajustada a la realitat, ja que l'execució de l'edifici de 
camerinos es trobava bastant retardada a la data d'adjudicació. Així els mobles 
adquirits han hagut de quedar dipositats en un magatzem del proveïdor, perquè 
l'edifici estava en obres. 

- No consta un informe tècnic valorant les tres ofertes consultades ni la proposta 
d'adjudicació per part de la mesa de contractació. 

- La Fundació ha pagat la factura al proveïdor abans del termini fixat en el 
contracte i de donar el vistiplau al subministrament. A la data de redacció 
d'aquest informe estava pendent el vistiplau del subministrament. 

7.7.3 Obra "La Celestina" 

a) Contracte de producció 

El 21 d'abril de 2004 se signa un contracte de coproducció amb una societat privada que 
és la titular dels drets d'explotació de l'obra "La Celestina". L'objecte del contracte és la 
creació, muntatge i exhibició de l'obra a Barcelona, València (Port de Sagunt) i Las 
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Palmas. El contracte té també per objecte fixar les condicions bàsiques de la 
representació de l'obra a València, que seran objecte d'un contracte independent amb 
una altra empresa (vegeu més endavant). 

El contracte disponible per la Fundació no té les pàgines 4 i 8, que a la data de redactar 
aquest informe, encara no ens han facilitat. Això comporta una limitació a l'abast, ja que 
desconeixem les clàusules que poden contenir aquestes pàgines. 

El contracte fixa un pressupost de la coproducció de l'espectacle de 727.860 euros, 
480.810 dels quals els aporta la Fundació, aproximadament el 66% del total, en quatre 
termini que acaben en setembre de 2004. El contracte no indica la participació dels 
altres coproductors, ni tampoc en el nostre treball de camp no hem pogut aclarir aquests 
extrems, ja que el personal que gestionà aquest temes ja no treballa en la Fundació. 

L'empresa titular dels drets es compromet a pagar a la Fundació en concepte de 
compensació econòmica com a coproductor, la quantitat de 550 euros per cada una de 
les funcions contractades. Les clàusules segona i tercera del contracte estableixen la 
documentació justificativa que ha de presentar la dita empresa, però a la data 
d'acabament del nostre treball de camp no se'ns ha facilitat ni hi ha constatació de la 
seua existència. La Fundació sols ha emés una factura per la quantitat de 16.500 euros, 
cosa que equival a 30 representacions. 

b) Contracte de prestació de serveis artístics 

Formalitzat el 12 de juliol de 2004, es tracta d'un contracte de prestació de serveis 
artístics per a l'exhibició de 10 representacions a València de l'obra "La Celestina", 
entre els dies 13 i 23 d'octubre de 2004. La contraprestació fixada en el contracte és de 
107.114 euros més IVA, que la Fundació ha pagat en 2004. L'expedient no conté 
evidència documental que s'hagen dut a terme les 10 representacions objecte del 
contracte. 

c) Subministrament de material tècnic 

Contracte de 2 de setembre de 2004 per un import de 51.973 euros l'objecte del qual és 
el subministrament d'elements tècnics vinculats a la representació de "La Celestina". Per 
a la tramitació d'aquesta compra es van sol·licitar quatre pressuposts, i l'adjudicació va 
recaure en el més econòmic.  Verificada la documentació suport d'aquest expedient 
deduïm que s'ha garantit la concurrència i que, en termes generals, la gestió ha sigut 
adequada. 

7.7.4 Direcció artística de la Fundació (seguiment) 

Els aspectes més importants d'aquest contracte es van comentar en l'informe de 2003. 
Segons les manifestacions del personal de la Fundació, els serveis jurídics estan 
analitzant aquest contracte per a la seua possible rescissió.  
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7.8 D'altres aspectes 

La Fundació informa en la memòria sobre els compromisos adquirits amb proveïdors 
d'immobilitzat per un import global de 5.051.813 euros. Tanmateix, respecte dels 
compromisos addicionals amb professionals, hem observat que l'import està infravalorat 
en 180.000 euros. 

7.9 Recomanacions 

La Fundació no ha implantat durant 2003 cap de les recomanacions posades de manifest 
per aquesta Sindicatura en l'informe de 2003: 

a) D'acord amb això, es considera oportú mantenir les recomanacions següents 
realitzades en el dit informe: 

a.1) Per a facilitar la gestió i l’adequat control intern es recomana elaborar un 
manual de procediments on s’apleguen tots els tràmits que han de seguir 
els expedients de contractació d’acord amb la normativa aplicable en 
cada cas, la descripció de les competències del personal i dels principals 
processos administratius. També s’han de definir els procediments de 
revisió, conformitat i pagament relacionats amb els convenis que es 
puguen signar amb Teatres de la Generalitat o amb qualsevol altra entitat. 

a.2) D’acord amb les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a 
les entitats sense finalitats lucratives, les imputacions al resultat de les 
subvencions de capital, que financen les inversions que afecten l’activitat 
fundacional, han de comptabilitzar-se en l’epígraf “Ingressos de l’entitat 
per l’activitat pròpia” del compte de resultats.  

a.3) La memòria ha d’informar sobre l’excedent de l’exercici (encara que siga 
negatiu), i els canvis en l'òrgan de govern.  

a.4) Els expedients d'obres han de contenir tots els documents inherents a 
l'execució dels treballs. 

a.5) La programació de les activitats de la Fundació ha d'ajustar-se als 
pressuposts aprovats per a evitar generar dèficits pressupostaris. 

b) Les següents són recomanacions sobre altres aspectes derivades de la 
fiscalització de l’exercici de 2004: 

b.1) Els ingressos derivats de l'activitat fundacional han de presentar-se en el 
compte de resultats com a ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia. 

b.2) La memòria ha d'informar sobre les subvencions corrents percebudes i 
les desviacions en la liquidació del pressupost. 
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b.3) El contingut de l'inventari ha d'ajustar-se a la normativa aplicable. 

b.4) Ha de dotar-se la provisió per a insolvències necessària per a cobrir tots 
els deutors de cobrament dubtós. 

b.5) La contractació d'obres i serveis i el seu seguiment posterior, no té un 
control intern adequat, i són destacables els aspectes que es comenten 
detalladament en l'apartat 7.7 i que hauran de ser objecte d'estudi i 
resolució per part dels òrgans responsables de la Fundació. 
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8.  FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA BIENNAL DE LES 
ARTS 

8.1 Constitució i objecte 

La Fundació de la Comunitat Valenciana, Biennal de les Arts (d’ara endavant FBA o la 
Fundació), es va constituir mitjançant l’escriptura pública del dia 9 d’abril de 2001. 

L’objecte social de la Fundació d’acord amb els seus estatuts és la promoció, l’impuls i 
el foment de la investigació i formació, la producció i exhibició de les arts en totes les 
facetes, i afavorir totes aquelles iniciatives, projectes i activitats que persegueixen el seu 
desenvolupament i consolidació. Amb aquesta finalitat podrà realitzar qualsevol tipus 
d’activitats directament o per mitjà d’acord o convenis de col·laboració i de contractació 
de tercers. Aquestes activitats podran consistir en l’organització i producció de 
qualsevol tipus de manifestacions artístiques en l’àmbit de l’arquitectura, disseny, cine, 
teatre, fotografia, música, dansa, moda, publicitat i televisió. 

Segons estableixen els seus estatuts, l’òrgan col·legiat de govern, representació i 
administració és el Patronat, que pot delegar les seues facultats en una Comissió 
Executiva, així com nomenar apoderats generals o especials. També podrà designar un 
gerent per al funcionament quotidià i la gestió administrativa i econòmica del patrimoni 
de la Fundació. 

8.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

L'activitat fonamental de la Fundació durant 2004, ha sigut la preparació de la III 
Biennal de les Arts de València, que es realitzarà des de setembre a novembre de 2005. 

8.3 Conclusions generals 

a) Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1 d’aquest 
informe, s’ha posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma 
significativa l’adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables 
aplicables: 

a.1) En l'actiu del balanç s'inclouen dins del capítol “Usuaris i d’altres deutors de 
l’activitat pròpia”, 2.490.350 euros com a saldo pendent de cobrament a la 
Generalitat Valenciana per al finançament de la II Biennal, que va ser registrat 
inadequadament en l'exercici de 2003 amb contrapartida en els ingressos del dit 
exercici. Per tant, a 31 de desembre de 2004, els epígrafs de "Deutors" de l'actiu 
del balanç i de "Fons propis" del passiu, estan sobrevalorats en la xifra indicada. 
Aquest últim, a més, ha passat a tenir un import negatiu de 2.460.299 euros, cosa 
que mostra una situació de desequilibri financeropatrimonial en la Fundació a la 
dita data. 
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b) Revisió del compliment de la legalitat 
Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, no s’han 
detectat en la Fundació durant el període objecte de la fiscalització, incompliments 
rellevants de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics. 

La Fundació va modificar a l'alça els pressuposts aprovats per a 2004 en la reunió del 
Patronat de 27 de desembre de 2004. En els comptes anuals presentats per FBA, la 
liquidació del pressupost es realitza a partir de les xifres modificades. 

8.4 Balanç 

El principal component de l'actiu del balanç és "D'altres deutors" (que en la memòria 
figuren en la nota "Usuaris i d'altres deutors de l'activitat pròpia") que representa un 
94,4% del total de l'actiu i la seua composició, en euros, és la següent: 

 
Generalitat Valenciana 2003 2.490.350

Generalitat Valenciana 2004 177.276

D'altres 11.250

D'altres deutors 2.678.876

Quadre 8.1 

El saldo del compte "Generalitat Valenciana 2003" sorgeix d'una inadequada 
comptabilitat de les subvencions, ja que tal com vam explicar en l'informe de 
fiscalització del dit exercici, no està degudament suportat ni hauria d'haver sigut 
comptabilitzat. Durant 2004 aquest saldo ha sigut minvat en la quantitat de 1.888 euros 
per compensar els excedents dels exercicis de 2003 i anteriors, en aplicació del decret 
204/1990. 

En el compte "Generalitat Valenciana 2004" figura l'import pendent de cobrament al 
tancament de l'exercici de la subvenció corrent consignada en la Llei de Pressuposts de 
la Generalitat Valenciana per a 2004. 

Encara que representa un 4,7% del total, el segon component de l’actiu és la 
“Tresoreria”, amb 134.123 euros, la major part dels quals dipositats en comptes 
bancaris. 

En el passiu del balanç figuren els "Fons propis" per un import de 30.051 euros 
corresponents a la "Dotació fundacional" aportada per la Generalitat Valenciana, que no 
ha patit modificacions des de la seua constitució. D'acord amb el comentat anteriorment 
en el paràgraf de deutors, els fons propis estan sobrevalorats en la quantitat de 
2.490.350 euros, per la qual cosa  el seu saldo ajustat seria negatiu per un import de       
-2.460.299 euros. 
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El 98,9% del passiu del balanç es condensa en l'epígraf de "Creditors a curt termini" i 
dins d'aquest destaquen els "Deutes amb entitats de crèdit" per 1.682.459 euros, que 
representen l'import disposat de dues pòlisses de crèdit subscrites amb una entitat 
bancària amb un límit conjunt de 2.442,400 euros i que tenen un venciment en gener de 
2005. Els interessos aplicats han sigut del tipus euribor més un punt en una pòlissa i al 
3,5% en l'altra, i estan registrats en el capítol de "Despeses financeres", que pugen a 
80.045 euros. 

Per la seua part el capítol "Creditors comercials" puja a 1.070.729 euros i inclou, 
principalment, saldos pendents de pagament a col·laboradors de la II Biennal. 

8.5 Compte de resultats 

Tant els ingressos com les despeses en 2004 han disminuït significativament respecte a 
l'exercici anterior, al voltant d'un 77%, a causa que en 2004 no és any d'exposició. Els 
imports d'un i altres coincideixen i pugen a 1.019.550 euros, per la qual cosa el resultat 
de l'exercici és zero. 

Del total dels ingressos, 1.005.542 euros, el 98,6% estan representats per les 
subvencions de la Generalitat Valenciana consignades en la LPGV 2004. 

Quant a les despeses, els epígrafs més significatius són els següents. "D'altres despeses" 
que representa el 49,2%; "Aprovisionaments", que representa el 34,3%; "Despeses de 
personal", que representa el 14,6%; i "Despeses financeres", que representa el 7,8%. 

Les despeses de personal pugen a 148.914 euros i han experimentat una disminució en 
2004 respecte a 2003 del 5,4%. A 31 de desembre de 2004, la plantilla es compon del 
director gerent, un oficial administratiu i un auxiliar administratiu. 

Les despeses financeres són 80.050 euros i estan constituïdes principalment per les 
despeses de formalització i els interessos meritats per les pòlisses de crèdit. 

Els imports dels epígrafs "Aprovisionaments" i "D'altres despeses", comprenen 
fonamentalment les despeses relacionades amb l'organització de la III Biennal i en 
concret les factures del contracte que comentem tot seguit. 

Amb data 8 de juny de 2004, la Fundació va signar un contracte amb Contemporary 
Cultural Engineering Limited (CCE) com a creadora del projecte i gestora per a la 
realització artística, creativa i executora d'esdeveniments i activitats de la III Biennal de 
València que, amb el títol genèric "Agua, sin ti no soy", es preveu realitzar en el tercer 
quadrimestre de 2005. El preu total del contracte s'eleva a 4.296.620 euros (IVA inclòs), 
desglossat d'una part en la direcció artística per 1.073.276 euros i de l'altra en la 
producció executiva per 3.223.344 euros. 

En la clàusula 5ª del contracte s'estipula la forma en què s'abonarà el preu, que serà en 
pagaments parcials durant períodes concrets dels anys 2004 i 2005. D'acord amb aquest 
calendari, durant 2004 l'entitat CCE ha facturat a la FBA la quantitat de 322.334 euros 
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per la part de producció executiva (un 10%) i 375.646 euros per la part de la gestió 
artística (un 35%), que la Fundació ha comptabilitzat com a despeses de l'exercici de 
2004, en el primer cas en comptes de "Treballs realitzats per altres empreses" de 
l'epígraf "Aprovisionaments"; i en el segon en comptes de "Serveis professionals 
independents", de l'epígraf "D'altres despeses". 

El 21 de desembre de 2004 es formalitza un acord de novació del contracte anterior, en 
el qual es considera la proposta de CCE per a desglossar la contractació de la direcció i 
de la producció executiva, i en el que s'estableix un nou marc per a la III Biennal i un 
compromís marc per a la IV Biennal, que se celebrarà en 2007 que es formalitza en un 
altre document (comentat més endavant). L'acord de novació estipula que la Fundació 
contracta els serveis de la CCE com a responsable de la creació del projecte i la gestió 
artística dels esdeveniments de la III Biennal, pel mateix preu fixat en el contracte 
anterior, és a dir 1.073.276 euros, i també que cedeix la contractació de la producció 
executiva a l'entitat Fondazione Culturale Edison per un preu total d'1.200.000 euros, 
cosa que es formalitza amb un altre contracte que se signa el mateix dia 21 de desembre 
de 2004. 

per acabar i tal com preveia el contracte anterior, en la mateixa data de 21 de desembre 
de 2004, es formalitza un acord marc entre la Fundació i la CCE per organitzar la IV 
Biennal del 2007. En aquest document s'indica que la Fundació "negociarà i contractarà 
els serveis de CCE" com a responsable de la creació del projecte i de gestió artística de 
les activitats de la IV Biennal. S'hi considera també que el contracte "es formalitzarà en 
el mes d'octubre de 2005" i que el preu puja a 1.073.276 euros. Quant al pressupost de 
la producció executiva es fixarà en el contracte, però amb caràcter il·lustratiu es xifra en 
la quantitat de 5.000.000 d'euros. La clàusula setena de l'acord estipula que si per 
qualsevol causa la Fundació per pròpia voluntat decidís encarregar la creació i la 
direcció del projecte a una entitat que no fos la CCE i el seu representant, la CCE tindria 
dret a reclamar la totalitat del preu pactat en la clàusula quarta (1.073.276 euros). 

Les qüestions més significatives que convé ressaltar dels contractes anteriors són les 
següents: 

a) Quant a la comptabilitat en 2004: s'ha realitzat en funció dels terminis de 
pagament estipulats en el contracte signat el 8 de juny, criteri que no és correcte, 
ja que les despeses han d'imputar-se d'acord amb la seua meritació segons la 
regla general aplicable dels serveis prestats. Per això la Fundació ha de procurar 
que els contractes continguen la informació necessària o bé requerir al 
tancament de cada exercici informes sobre les gestions realitzades per 
l'adjudicatari, tal com preveu la clàusula 2ªd) del contracte signat el 21 de 
desembre amb Fondazione Culturale Edison. 

b) Respecte a la gestió contractual de la III Biennal (contracte signat el 8 de juny i 
els seus posteriors signats el 21 de desembre), s'ha realitzat sense aplicar els 
principis de publicitat, concurrència i objectivitat, i no consten informes que 
justifiquen que la naturalesa de les operacions per realitzar siga incompatible 
amb aquests principis. 
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c) L'acord marc signat el 21 de desembre per a IV Biennal no considera tampoc 
l'aplicació dels principis esmentats, i a més cal indicar pel que fa a l'adjudicació i 
formalització del contracte amb CCE prevista per a octubre de 2005, que a la 
dita data serà vigent el reial decret llei 5/2005, que inclou les fundacions 
públiques en l'àmbit d'aplicació de la LCAP. 

d) En general, es considera necessari que la Fundació sotmeta els seus contractes o 
acords preparatoris, prèviament a la seua signatura, a informes jurídics sobre el 
seu contingut. 

e) La memòria de l'exercici de 2004 elaborada per la Fundació, informa de 
l'existència de l'acord marc, però sense referir-se als aspectes econòmics més 
importants del seu contingut. 

8.6 Destinació dels excedents 

En la memòria dels comptes anuals s'informa que els excedents de l'exercici és de zero 
euros. 

8.7 D'altres aspectes 

El Patronat de la Fundació va aprovar el 27 de desembre de 2004 els pressuposts per a 
l'exercici de 2005, amb un superàvit d'1.256.000 euros, però això es basa principalment 
en les previsions d'ingressos, que consideren subvencions de la Generalitat Valenciana 
per un import de 2.806.160 euros, quan aquestes figuren consignades en la LPGV per a 
2005 per un import menor, 1.006.160 euros. Per tot açò, si no s'adopten les mesures 
correctores necessàries, podria agreujar-se el desequilibri financer i patrimonial de la 
Fundació. 

Pel que fa als procediments interns de funcionament, en els curs del nostre treball hem 
verificat que, en general, per a les compres es demanen 3 pressuposts, encara que en 
ocasions no en resta constatació formal. 

La comissió executiva prevista en els estatuts no consta que es reunisca. I el Patronat es 
reuneix dues vegades a l'any. 

L'informe d'auditoria externa va ser tramés al Protectorat amb alguns dies de retard 
respecte al termini fixat en l'article 21.4 de la Llei 8/1998. 

8.8 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, cal efectuar les recomanacions 
següents, destacant en primer lloc aquelles sobre les quals la Fundació ha adoptat 
mesures correctores atenent les recomanacions del nostre informe de l’exercici anterior: 

a) Recomanacions acceptades i implantades: 

a.1) La informació en la memòria respecte a la composició del Patronat. 
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a.2) Haver establit un sistema de signatures mancomunades per a disposar 
dels fons dels comptes bancaris. 

a.3) L'adequada informació continguda en la memòria respecte als capítols 
del balanç, "Usuaris i d'altres deutors de l'activitat pròpia" i "Deutes amb 
tercers". 

b) Es considera oportú mantenir les recomanacions següents realitzades en els 
nostres informes anteriors: 

b.1) Per a facilitar la gestió i l’adequat control intern, la Fundació ha de 
millorar i ampliar el manual de procediments, adaptant el seu contingut 
en matèria de contractació a les prescripcions de la LCAP en el règim 
que hi siga d'aplicació. 

b.2) Caldrà esmenar la discrepància existent entre balanç i memòria sobre la 
denominació de l'epígraf en el qual es troben registrades les subvencions 
i ajudes pendents de cobrament. 

c) Les recomanacions següents tracten d’altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici de 2004: 

c.1) La comptabilitat de les despeses relacionades amb els contractes signats 
per organitzar les biennals ha de realitzar-se observats els criteris indicats 
en l'apartat 6.4. 

c.2) Prendre les mesures adequades per a millorar la gestió contractual amb 
les indicacions de l'apartat 6.4. 

c.3) La memòria ha d'informar suficient i adequadament dels principals 
aspectes dels compromisos adquirits amb tercers per a exercicis futurs. 

c.4) L'informe d'auditoria externa ha de trametre's al Protectorat dins del 
termini previst. 

c.5) Adoptar les mesures necessàries per a esmenar la situació de desequilibri 
financer i patrimonial indicat en els apartats d'aquest informe. 
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9. FUNDACIÓ OFTALMOLÒGICA DE LA MEDITERRÀNIA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

9.1 Constitució i objecte 

La Fundació Oftalmològica de la Mediterrània de la Comunitat Valenciana (d’ara 
endavant la Fundació) es va constituir mitjançant escriptura pública el 20 de maig de 
1999. 

L’objectiu de la Fundació és l’impuls, la promoció i l’afavoriment de la investigació 
científica i tècnica en l’àmbit de la medicina oftalmològica, el desenvolupament de les 
noves tecnologies, l’atenció en general de la salut ocular, fonamentalment des de la 
perspectiva preventiva, així com la cooperació al desenvolupament de tercers països en 
matèria sociosanitària. A tal efecte el Patronat de la Fundació podrà dur a terme 
qualsevol tipus d’activitats, directament, mitjançant convenis de col·laboració o 
similars, o bé per mitjà de gestió indirecta prèvia la contractació que s’estime 
convenient amb terceres persones. 

Segons estableixen els estatuts, el Patronat és l’òrgan de govern, representació i 
administració de la Fundació, que podrà delegar certes facultats en la Junta Directiva, 
òrgan que va ser constituït en la primera reunió del Patronat. En febrer de 2003 es va 
contractar la directora executiva perquè assumís de les tasques relacionades amb el 
necessari manteniment i funcionament quotidià de la Fundació i amb la gestió 
econòmica del seu patrimoni. En octubre de 2004 es van nomenar un director mèdic i 
un director econòmic, i en desembre de 2004 s'acordà el cessament de la directora 
executiva i la presa de possessió dels llocs citats adés per realitzar les tasques 
esmentades. 

9.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Segons s’indica en la memòria de l’exercici, les activitats principals durant 2004 s’han 
centrat en la vigilància i supervisió de les obres de construcció del Centre Oftalmològic, 
en la recerca del finançament adequat i la promoció de la signatura de convenis amb 
entitats afins al seu objecte social. 

9.3 Conclusions generals 

a) Revisió financera 
Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1, s’ha posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l’adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables aplicables: 

a.1) L'epígraf "Creditors a curt termini", inclou 276.182 euros corresponents a la 
indemnització pel cessament de la directora executiva, acordat pel Patronat en la 
seua reunió extraordinària de 16 de desembre de 2004. L'import definitiu de la 
dita indemnització ha pujat a 89.653 euros, per la qual cosa els creditors a curt 
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termini i els resultats negatius de l'exercici de 2004 estan excedits en la 
diferència 186.529 euros. 

a.2) L'adjudicatari de l'obra de construcció del Centre Oftalmològic va presentar en 
gener de 2005, arran de la seua suspensió temporal, una reclamació per danys i 
perjudicis valorada en 671.879 euros, que la Fundació ha comptabilitzat en 
l'exercici de 2004 dins del compte de despeses i pèrdues d'exercicis anteriors. 
Aquesta computació no és adequada, ja que aplicant un criteri lineal de 
repartiment es dedueix un import imputable a les despeses corrents de l'exercici 
de 2004 per 241.876 euros. A més, no hi ha constatació de la revisió de la 
indemnització sol·licitada  ni de la seua aprovació per part de l'òrgan competent 
de la Fundació. 

a.3) D'altra banda, l'adjudicatari d'aquesta obra ha presentat a la Fundació, a finals de 
2004 i primeries de 2005, quatre reclamacions d'interessos de demora per un 
import total de 198.115 euros, corresponent al retard en el pagament de les 
certificacions dels exercicis 2002, 2003 i 2004. La Fundació no ha registrat cap 
previsió per aquests conceptes, ni tenim constatació que se n'haja dut a terme la 
revisió o aprovació. 

b) Revisió del compliment de la legalitat 
Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, s’ha detectat 
en la Fundació durant el període objecte de la fiscalització, els incompliments de la 
normativa aplicable que indiquem tot seguit: 

b.1) El pressupost de 2004 ha sigut aprovat pel Patronat i presentat al Protectorat fora 
del termini establit en l'article 21.3 de la Llei 8/1998. 

b.2) El Patronat s'ha reunit dues vegades durant l'exercici de 2004, una en sessió 
ordinària i una altra en sessió extraordinària, incomplint el que regula l'article 21 
dels estatuts de la Fundació que requereix la reunió del Patronat en sessió 
ordinària almenys dues vegades a l'any. 

9.4 Balanç de situació 

En l'actiu del balanç destaca l'epígraf "Immobilitzacions materials" que amb 11.873.238 
euros representa un 66,4% del total actiu de la Fundació. De l'import anterior, 
11.854.985 euros correspon al compte "Construccions en curs" que recull el cost de la 
construcció del Centre Oftalmològic. Durant l'exercici de 2004 s'han registrat addicions 
a aquest compte per un import de 2.670.148 euros. Els aspectes relatius a l'execució 
d'aquesta obra durant 2004 s'analitzen en l'apartat 9.7. 

El segon epígraf important en l'actiu del balanç és "D'altres deutors", que puja a 
4.391.436 euros i representa el 24,6% del total de l'actiu de la Fundació. Es compon 
principalment de les quantitats pendents de cobrament de la Generalitat Valenciana en 
concepte de subvencions corrents i de capital. 
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La "Tresoreria" representa el 9% del total actiu i recull bàsicament els saldos a favor en 
els comptes bancaris amb un règim mancomunat de signatures pera la disposició de 
fons. 

Quant al passiu del balanç, els "Fons propis" representen el 5,3% del total, i el seu 
component principal és la "Dotació fundacional" que es troba infravalorada en 11.160 
euros, a causa de la inadequada comptabilitat de la distribució dels excedents negatius 
dels exercicis 2002 i 2003, que han sigut compensats comptablement a càrrec de la 
dotació fundacional. 

L’epígraf d’”Ingressos per distribuir en diversos exercicis”, representa amb 9.764.676 
euros, el 54,6% del passiu, i està constituït pels imports justificats per la Fundació a la 
Conselleria de Sanitat, en concepte de subvencions per a la construcció i l'equipament 
del Centre Oftalmològic. El moviment de l'exercici ha sigut el següent: 

 
Subvencions de capital Euros 

Saldo a 31-12-2003 5.695.525 

LPGV-2004 4.072.390 

Traspassos al resultat de l'exercici -3.240 

Saldo a 31-12-2004 9.764.675 

Quadre 9.1 

La Fundació no porta registres comptables auxiliars que permeten identificar de forma 
concreta els elements de l'immobilitzat i el seu corresponent finançament, cosa que és 
necessària per a l'adequat registre de les subvencions de capital, tant en el seu 
reconeixement inicial com en els posteriors trasllats a resultats de cada exercici. 

Els "Creditors a curt termini" pugen a 7.166.269 euros, 6.853.165 euros corresponen als 
creditors relacionats amb l'obra del Centre Oftalmològic. Comprén també aquest 
epígraf, tal com comentem en l'apartat 9 de la memòria, 276.182 euros corresponents a 
la indemnització pel cessament de la directora executiva, acordat pel Patronat en la seua 
reunió extraordinària del dia 16 de desembre de 2004. L'import definitiu de la dita 
indemnització, d'acord amb l'acta de conciliació de data 15 d'abril de 2005, ha pujat a 
89.653 euros, pel la qual cosa els creditors a curt termini i els resultats negatius de 
l'exercici de 2004 excedeixen amb la diferència, 186.529 euros. 

9.5 Compte de resultats 

Els ingressos de l'exercici de 2004 pugen a 338.593 euros i les despeses a 1.276.124 
euros, per la qual cosa el resultat és negatiu per un import de 937.531 euros. 

Els ingressos de 2004 es concentren en l'epígraf "Ingressos per l'activitat pròpia", i dins 
d'aquest, la quantitat de 314.475 euros, 92,9 % del total d'ingressos, corresponen a 
subvencions corrents de la Generalitat Valenciana, concedides en la seua major part per 
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mitjà de la Conselleria de Sanitat, en virtut de la pròrroga de 15 de març de 2004 del 
conveni per a la col·laboració en les despeses de funcionament de la Fundació. 

Les despeses de l'exercici de 2004 es distribueixen majoritàriament entre els capítols de 
"Despeses i pèrdues d'altres exercicis" i "Despeses de personal", que representen el 
52,6% i el 38,7% del total, respectivament. 

Les "Despeses i pèrdues d'altres exercicis" pugen a 671.879 euros i corresponen a la 
indemnització que comentem en l'apartat 9.7. 

Quant a les "Despeses de personal", pugen en 2004 a 494.435 euros i l'augment respecte 
de 2003 es deu principalment a la indemnització registrada pel cessament de la directora 
executiva abans comentat. 

9.6 Destinació d’excedents 

En la memòria de la Fundació es proposa traslladar l'excedent negatiu de l'exercici de 
2004 al compte d'excedents negatius d'exercicis anteriors. 

9.7 Construcció del centre Oftalmològic 

a) Contractació 

Els aspectes més importants referits a la contractació del centre d'investigació, docència 
i assistència de patologia oftalmològica de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant 
Centre Oftalmològic), consten en els informes d'anys anteriors d'aquesta Sindicatura. 

Durant la present fiscalització hem disposat de certa documentació que no se'ns va 
facilitar durant la fiscalització de 2003, com ara: 

- L'acord de 26 d'agost de 2002 del president de la Fundació, autoritzant la 
redacció del projecte modificat núm. 1 i la suspensió temporal parcial de les 
obres fins la formalització del contracte modificat. 

- Acta de suspensió de l'obra de 28 d'agost de 2002. 

- Acord de 19 de desembre de 2003 del president de la Fundació, aprovant la 
modificació núm. 1 del contracte i l'alçament de la suspensió temporal parcial de 
les obres en el moment de la formalització del contracte modificat. El projecte 
modificat va ser aprovat pel Patronat el 24 de juliol de 2003, segons consta en 
l'acta de la dita reunió). 

- Contracte signat el 27 de setembre de 2004, modificat número 1 del signat el 4 
d'abril de 2002. Aquest segon contracte considera un preu total d'11.676.345 
euros, IVA inclòs, i un termini d'execució que s'incrementa en sis mesos 
respecte al previst inicialment. 
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b) Finançament 

A 31 de desembre de 2003 va finalitzar el conveni signat el 7 de setembre de 2001 entre 
la Conselleria de Sanitat i la Fundació, que va considerar una subvenció total de 
5.709.614 euros per a la construcció i equipament del Centre Oftalmològic. Aquesta 
subvenció va ser justificada per la Fundació per mitjà de certificacions d'obra i està 
comptabilitzada íntegrament a 31 de desembre de 2003. 

Amb data 26 d'agost de 2004, s'ha signat un nou conveni entre la Conselleria de Sanitat 
i la Fundació per acabar la construcció i l'equipament del Centre Oftalmològic, 
establint-se una subvenció d'11.618.424 euros repartida en tres anualitats, així: 

 
Exercici Import 

2004 4.072.390 

2005 6.449.187 

2006 1.096.847 

Total 11.618.424 

Quadre 9.2 

En suma, les aportacions de la Generalitat Valenciana pugen entre els dos convenis a un 
total de 17.328.038 euros. 

c) Execució 

L'obra ha finalitzat en gener de 2005 pel preu fixat en el contracte, 11.676.345 euros, 
d'acord amb la certificació corresponent al dit mes. L'estipulació tercera del contracte 
estableix que la recepció de l'obra hauria d'haver-se realitzat dins del mes següent al seu 
acabament, que en aquest cas seria en febrer de 2005, però s'ha dut a terme més tard, en 
el mes d'abril segons l'acta de recepció. No en consta en l'expedient cap informe 
explicatiu. 

En maig de 2005 s'ha emés i aprovat la "certificació final" d'obra, a l'empara del que 
preveu la clàusula 20 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP), per la 
quantitat d'1.167.511 euros, que representa el 9,99% del preu fixat en el contracte 
modificat, signat el 27 de setembre de 2004. Tanmateix, el PCAP estableix un màxim 
del 10% per aplicar sobre el "preu primitiu" del contracte, que en aquest cas seria el 
preu fixat en el contracte de 4 d'abril de 2002, que pujava a 7.127.643 euros. Si havien 
interpretat literalment el PCAP, la certificació final hauria sigut per un import menys, 
havent resultat un excés de certificació per un import de 454.747 euros. 

L'import definitiu de l'obra, tenint en compte la certificació final, ha pujat a 12.843.856 
euros. 

L'adjudicatari de l'obra, arran de la seua suspensió temporal, ha presentat en gener de 
2005 una reclamació per danys i perjudicis valorada en 671.879 euros, que la Fundació 
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ha comptabilitzat en l'exercici de 2004, dins del compte de "Despeses i pèrdues 
d'exercicis anteriors", tal com informa la nota 11 de la memòria. No tenim constatació 
de la revisió de la indemnització sol·licitada ni de la seua aprovació per part de l'òrgan  
competent de la Fundació. D'altra banda, la imputació de tot l'import  de la 
indemnització del compte de "Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors", no és adequada, 
ja que una part de la dita indemnització correspondria al mateix exercici de 2004, 
perquè l'obra ha estat paralitzada durant la pràctica totalitat de l'exercici (fins al 27 de 
setembre). Aplicant un criteri lineal de repartiment l'import de la indemnització 
imputable a 2004, seria de 241.876 euros. 

Per un altre costat, l'adjudicatari de l'obra ha presentat a la Fundació, a finals de 2004 i 
primeries de 2005, quatre reclamacions d'interessos de demora per un import total de 
198.115 euros, corresponent al retard en el pagament de les certificacions dels exercicis 
2002, 2003 i 2004. La Fundació no ha registrat cap previsió per aquests conceptes, ni 
tenim constatació que se n'haja dut a terme la revisió o aprovació. 

9.8 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, cal efectuar les recomanacions 
següents, destacant en primer lloc aquelles sobre les quals la Fundació ha adoptat 
mesures correctores atenent les recomanacions del nostre informe d'exercicis anteriors: 

a) Recomanacions acceptades i implantades: 

a.1) L’inventari valorat dels béns i drets s'ha ajustat al model establit en la 
normativa vigent. 

b) Considerem oportú mantenir les següents recomanacions realitzades en el nostre 
informe anterior: 

b.1) Per a facilitar la gestió i l’adequat control intern es recomana l’elaboració 
d’un manual de procediments on es consideren tots els tràmits que han de 
seguir els expedients de contractació, d’acord amb la normativa aplicable 
en cada cas, la descripció de les competències del personal i dels 
principals processos administratius i comptables.  

b.2) Les imputacions al resultat de les subvencions de capital han de 
presentar-se en el compte de "Resultats" com a "Ingressos per l'activitat 
pròpia", per no estar afectes a una activitat mercantil. 

b.3) Millorar el contingut de l'expedient de l'obra del Centre Oftalmològic, ja 
que hauria de contenir l'original o almenys la còpia de tota la 
documentació administrativa i tècnica del projecte. 

c) Les següents són recomanacions sobre altres aspectes derivades de la 
fiscalització de l'exercici de 2004. 
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c.1) La Fundació ha d'adoptar les mesures necessàries per esmenar els 
aspectes que s'han comentat en l'apartat de l'informe referent a la 
construcció del Centre Oftalmològic. 
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10. FUNDACIÓ INSTITUT DE PROPIETARIS ESTRANGERS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

10.1 Constitució i objecte 

La Fundació Institut de Propietaris Estrangers de la Comunitat Valenciana (d’ara 
endavant la Fundació) es va constituir mitjançant escriptura pública el 6 de novembre de 
1998. 

La Fundació té per objecte la recopilació, confecció i difusió d’informació cap als 
ciutadans europeus i d’altres estrangers compradors i propietaris d’habitatges, residents 
o no residents, per a fomentar l’assentament de persones d’altres països i fer-los 
l’adquisició i l’estada més fàcil, i ajudar a aquestes persones a integrar-se i participar en 
la societat espanyola. 

Segons estableixen els estatuts, el Patronat és l’òrgan de govern, representació i 
administració de la Fundació que podrà acordar la creació d’altres òrgans amb funcions 
delegades, executives i/o assessores. El director general és el responsable de la gestió 
executiva de la Fundació. 

10.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Segons indica la Fundació en la seua memòria d’activitats, durant 2004 s'han dut a 
terme les mateixes activitats que en 2003, és a dir: 

S'han editat quatre butlletins informatius enviats als socis, on s’ha intentat recopilar 
totes aquelles informacions que pogueren ser d’interés suficient per a ser difoses i 
conegudes pels usuaris de la Fundació. 

S’han editat vint "informes breus" en anglés i en la pàgina web estan traduïts a 
l'alemany, l'holandés i el noruec. 

S'han elaborat set "Info-files" sobre diversos temes i en diversos idiomes. 

En les oficines de la Fundació han atés les peticions d'informació personalitzada per 
correu electrònic, fax, telèfon, correu o en visites personals. 

S'ha continuat la millora de la pàgina web per a facilitar la informació de les accions de 
la Fundació via Internet. 

10.3 Conclusions generals 

a) Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1 d’aquest 
informe, s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma 
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significativa l’adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables 
aplicables: 

a.1) A 31 de desembre de 2004 els fons propis de la Fundació presenten un import 
negatiu de 217.699 euros, conseqüència dels excedents negatius d’exercicis 
anteriors. Per tant, el desenvolupament futur de les operacions de la Fundació 
dependrà de la seua capacitat per a generar recursos suficients, així com del 
suport financer dels fundadors que li permeten atendre els deutes i realitzar els 
seus actius en el curs normal de la seua activitat. 

a.2) En el paràgraf 3 de l’informe d’auditoria conjunt elaborat per la IGGV i una 
firma privada d’auditoria de data 3 de juny de 2005, s’indica que: “Els sistemes 
de control intern de la Fundació no permeten assegurar que la totalitat de les 
operacions es registren de forma adequada d’acord amb les seues 
característiques i imports, ni es troben completament suportades 
documentalment. Aquesta limitació quant els registres i la documentació de 
suport, es mostra tant pel que fa a les vendes i cobraments, com pel que fa a les 
despeses i els pagaments efectuats per la Fundació. Aquestes debilitats en els 
sistemes de control intern ens impedeixen determinar si hi existeixen fets 
significatius que pogueren requerir ajusts o modificacions de la informació 
inclosa en els comptes anuals abreujats adjunts, així com d’altra informació que 
hauria de figurar en relació amb les despeses d’administració de la Fundació i 
l’aplicació dels elements patrimonials a fins propis.” 

a.3) En el paràgraf 4 del mateix informe d'auditoria s'assenyala que: "A la data del 
present informe, no hem rebut cap resposta a la nostra sol·licitud de confirmació 
de tres dels assessors externs de la Fundació, per la qual cosa desconeixem si 
d'haver-les obtingudes podrien haver-se posat de manifest esdeveniments o fets 
que pogueren generar possibles obligacions o contingències addicionals, que no 
estigueren reflectides en els comptes anuals abreujats adjunts". 

a.4) L'epígraf "Tresoreria" inclou 11.090 euros corresponents al saldo comptable d'un 
compte, l'entitat bancària del qual ha confirmat que està cancel·lat i no presenta 
saldo a 31 de desembre de 2004. No hem obtingut de la Fundació explicacions ni 
evidències suficients sobre la diferència indicada. 

b) Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, s’ha detectat 
en la Fundació durant el període objecte de la fiscalització, els incompliments de la 
normativa aplicable que indiquen tot seguit: 

b.1) El pressupost de 2004 va ser tramés per la Fundació al Protectorat el 4 de juny 
de 2004, fora del termini legalment establit. 
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b.2) La liquidació del pressupost i els comptes anuals de l'exercici de 2004 van ser 
aprovats pel Patronat de la Fundació el 6 de juliol de 2005, i es van remetre al 
Protectorat el 30 d'agost, en els dos casos fora del termini legalment establit. 

b.3) L'article 15 dels estatuts de la Fundació estableix que el Patronat es reunirà, 
almenys, dues vegades a l'any. Durant l'exercici de 2004 únicament tenim 
constatació d'una reunió del Patronat, per la qual cosa s'ha incomplit el dit 
article. 

b.4) Des de la seua constitució la Fundació no ha realitzat totes les declaracions 
d'imposts (obligatoris encara que resulten negatius), per la qual cosa, en cas 
d'inspeccions futures podrien derivar-se sancions, l'import de les quals no és 
possible quantificar de forma objectiva. A aquestes contingències caldria afegir 
les que puguen originar-se si les autoritats fiscals igual que la Tresoreria General 
de la Seguretat Social consideraren la Fundació com a successora de les 
activitats dutes a terme per la societat "Intitute of Foreing Property Owners, 
S.L.", tal com esmentem en l'apartat 10.4 d'aquest informe. 

b.5) El director general va ser nomenat pel Patronat en la seua reunió de 6 de 
novembre de 1998, i es va acordar una delegació de poders que no ha sigut 
elevada a escriptura pública per a inscriure-la en el Registre de Fundacions tal 
com requereix l'article 15 de la Llei 8/1998. 

10.4 Balanç  

L’immobilitzat representa un 11,9% de l’actiu total de la Fundació, i el seu component 
fonamental són les “Immobilitzacions materials”, que no han tingut moviments 
significatius durant l’exercici. 

La Fundació desenvolupa les seus activitats en uns locals arrendats per l’Ajuntament 
d’Altea, el qual ha cedit el seu ús a la Fundació, però sense haver formalitzat per escrit 
la cessió. Entre els elements de l’immobilitzat material, s’inclouen les instal·lacions i 
d’altres despeses de condicionament dels locals, que per estar cedits haurien d’haver-se 
comptabilitzat com a despeses d’establiment, si bé el valor net d’aquests elements a 31 
de desembre de 2004 no és significatiu. 

L'epígraf "Inversions financeres temporals" és amb 60.000 euros el més significatiu de 
l'actiu del balanç i representa el 60,4% del total. Comprén una imposició a curt termini 
en una entitat bancària a un interés de l'1,8% anual que es renova des de la seua 
constitució en 2002. Aquesta inversió de fons de la Fundació pot derivar en un 
incompliment de l'article 20.4 a) de la Llei 8/1998 si no se n'adopten mesures. 

La "Tresoreria" és el segon epígraf en importància de l'actiu i amb un import de 16.746 
euros, representa un 16,9% del total. El seu saldo té tres comptes bancaris  en els quals 
està vigent un règim solidari de disposició de fons per part del director general. De 
l'import anterior, 11.090 euros són el saldo comptable d'un compte que ha sigut 
cancel·lat segons ha confirmat l'entitat bancària i no presenta saldo a 31 de desembre de 
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2004. No hem obtingut de la Fundació explicacions ni evidències suficients sobre la 
diferència indicada. 

Pel que fa al passiu del balanç destaca en primer lloc que els “Fons propis” tenen un 
saldo negatiu de 217.699 euros, provocat pels excedents negatius d'exercicis anteriors.  

La “Dotació fundacional”, va ser aportada de la forma següent, en euros. 

 
Generalitat Valenciana 60.101

Per Age Svensson 3.005

Dotació fundacional 63.106

Quadre 10.1 

L’aportació de 3.005 euros d’un fundador va ser reflectida en l’escriptura de la 
constitució com a una aportació en espècie de les participacions socials de la mercantil 
“Institute of Foreign Property Owners, S.L.”. La naturalesa d’aquesta aportació va ser 
modificada en una acta posterior de 6 de novembre de 1998 del Patronat de la Fundació, 
transformant-la en una aportació de diners i així es troba comptabilitzada (no hi són 
comptabilitzades les participacions d’aquesta societat), però no es va inscriure en el 
Registre de Fundacions. Per a esmenar aquesta situació, el Patronat va adoptar l’acord 
d’acceptació de l’aportació en efectiu en sessió de 13 de setembre de 2002, va ser elevat 
a públic el 20 de desembre, es va presentar per a la seua inscripció en el Registre de 
Fundacions al 28 de març de 2003 i s'hi va inscriure el 14 d'abril de 2003. 

Quant a aquestes participacions socials, en 2003, la Tresoreria General de la Seguretat 
Social (TGSS), va notificar a la Fundació un “requeriment previ a la pràctica 
d’embargament” per considerar que existia responsabilitat per al pagament de les 
quotes, recàrrecs i interessos i qualsevol cost de procediments de constrenyiment que té 
pendents la citada societat amb la TGSS. L'epígraf de les "Previsions per a riscs i 
despeses" del passiu del balanç conté la provisió dotada en 2002 per l'import reclamat 
per la TGSS, que puja a 57.842 euros. El Patronat de la Fundació va acordar el 9 d'abril 
de 2003, subscriure un conveni de pagament de dues anualitats de la quantitat que 
devia. A la data de redacció d'aquest informe el deute indicat està pendent de pagament 
en la seua totalitat. 

La Fundació té un préstec bancari amb un capital pendent d'amortitzar per un import de 
112.000 euros, 56.000 dels quals vencen en 2006 i es presenten en l'epígraf "Creditors a 
llarg termini" i uns altres 56.000 vencen en 2005, i es presenten en l'epígraf "Creditors a 
curt termini" El préstec merita un interés al tipus de l'euribor a un any més un punt. Els 
interessos meritats pendents de pagament  al tancament de l'exercici pugen a 2.780 
euros i formen part de l'epígraf "Creditors a curt termini".   

10.5 Compte de resultats 

Els “Ingressos per l’activitat pròpia”, tenen la composició següent, en euros: 
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Quotes d'usuaris i afiliats 97.249 

Subvencions 105.150 

Generalitat Valenciana 90.150 

Ajuntament d'Altea 12.000 

Diputació Provincial d'Alacant 3.000 

Ingressos per l'activitat pròpia 202.399 

Quadre 10.2 

Les subvencions de la Generalitat Valenciana tenen el seu origen en el conveni de 
col·laboració amb la Generalitat Valenciana que estableix l’aportació de la xifra 
indicada a fi de sufragar les activitats tant d’administració com de difusió i informatives 
que la Fundació desenvolupa i figuren consignades en la Llei de Pressuposts de 2004 de 
la Generalitat Valenciana. 

Quant a les despeses la partida més significativa correspon a la de personal, que amb 
96.876 euros, representa el 62,8% del total. 

“D’altres despeses” d’explotació puja a 38.826 euros i representa el 25,2% del total de 
despeses.  

10.6 Destinació d’excedents 

Segons s’informa en la memòria, l’òrgan d’administració de la Fundació proposarà al 
Patronat aplicar l’excedent positiu de l’exercici de 2004, un import de 49.149 euros, per 
a compensar els excedents negatius d’exercicis anteriors. 

10.7 D’altres aspectes 

El Servei d'Entitats Jurídiques de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques 
de la Generalitat Valenciana, en la seua resolució de data 11 de març de 2005, ha 
notificat a la Fundació, en relació amb el dipòsit de comptes anuals corresponents a 
l'exercici de 2003, que la Fundació es troba en una situació de fallida tècnica per tenir 
fons propis negatius, i hauria d'aportar un pla de viabilitat al Protectorat. A la data de 
redacció d'aquest informe no consta que el dit pla de viabilitat haja sigut presentat. 
També indica que estan pendents de dipositar en el registre els comptes anuals dels 
exercici de 2000, 2001 i 2002. 

La Fundació ha tramés al Protectorat el 30 d'agost de 2005 els inventaris valorats dels 
exercicis de 2000, 2001 i 2002 per a esmenar-ne les deficiències i així, que siguen 
acceptades els comptes anuals dels dits exercicis. 

La Fundació ha legalitzat un llibre d'actes en el qual està transcrivint-se cada una de les 
actes del patronat realitzades fins l'actualitat. 
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10.8 Recomanacions 

A més de les mencions fetes en l'apartat 10.3 del present informe, com a resultat de la 
fiscalització realitzada cal efectuar les recomanacions que assenyalem tot seguit, 
indicant en primer lloc aquelles d'informes anteriors que han sigut acceptades i 
implantades per la Fundació durant l'any 2004: 

a) Recomanació acceptada i implantada: 

a.1)  Les actes han de transcriure’s en un llibre oficial legalitzat pel Registre 
de Fundacions. 

b) Es considera oportú mantenir les recomanacions següent realitzades en informes 
anteriors: 

b.1) Han d’elevar-se a públics i presentar-se en el Registre de Fundacions tots 
els acords que reclama la normativa vigent. 

b.2) Han d’establir-se els procediments de control intern que garantisquen el 
control de les operacions de la Fundació, la salvaguarda dels seus actius i 
el manteniment adequat de la documentació i els llibres i registres 
necessaris. 

b.3) Caldrà establir un sistema de signatures mancomunades per a disposar 
dels fons dels comptes bancaris i evitar les autoritzacions solidàries. 

b.4) Cal completar el contingut de la memòria amb tota la informació que 
requereix el R.D. 776/1998, de 30 d’abril, en particular la relativa al 
compliment de la destinació de rendes i ingressos, segons la nota 13 del 
model de memòria abreujada. D’altra banda, el pressupost d’ingressos i 
despeses ha de recollir una descripció i, tant com siga possible, una 
quantificació dels objectius en què es concreten els fins de l’entitat per a 
un exercici econòmic, així com el grau de realització dels dits objectius, 
segons s’estableixen les normes d’informació pressupostària de l’annex 
II del citat R.D. 

c) Les següents són recomanacions sobre altres aspectes derivades de la 
fiscalització de l'exercici de 2004. 

c.1) Si no s'adopten mesures a curt termini, la Fundació  pot incórrer en 
l'incompliment de l'article 20.4 a) de la Llei 8/1998, en relació amb la 
inversió financera que es comenta en l'apartat 10.4. 
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11. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA 
INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA, LA DOCÈNCIA I LA COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL I PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’HOSPITAL 
CLÍNIC UNIVERSITARI DE VALÈNCIA 

11.1 Creació i objecte 

La Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la Docència i 
la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l’Hospital Clínic Universitari 
de València (d’ara endavant la Fundació), es va constituir mitjançant escriptura pública 
el 19 de gener de 2000.  

El seu objecte social d’acord amb els estatuts comprén principalment: 

- Establir les directrius estratègiques, donar prioritat i promoure la investigació 
biomèdica en l’Hospital Clínic. 

- Facilitar i promoure la docència i la preparació dels postgraduats i investigadors 
per a complementar la seua formació continuada. 

- Acreditar i garantir els projectes i el procés d’investigació de l’Hospital i la seua 
unitat mixta d’investigació. 

- Cooperar mitjançant convenis i d’altres formes de concert amb institucions 
sanitàries o docents nacionals o estrangers. 

- Gestionar el procés d’investigació de l’Hospital procurant una administració 
equilibrada i executant la prioritat estratègica de la investigació a l’Hospital. 

- Garantir el compliment dels imperatius ètics i la deontologia professional. 

Segons estableixen els estatuts, els òrgans col·legiats de govern i de gestió de la 
Fundació són el Patronat i la Junta de Govern, respectivament. El Patronat nomena un 
Comitè Científic que proposa projectes d’investigació, aplica prioritats i directrius, 
estableix criteris per a les ajudes, supervisa, informa, i coordina l’activitat investigadora. 
La Junta de Govern proposa al Patronat un director general com a màxim responsable 
de l’execució de la política científica, econòmica i administrativa. 

11.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Segons la memòria de gestió, la Fundació ha gestionat un total de 161 assaigs clínics i 
44 projectes d’investigació. 
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11.3 Conclusions generals 

a) Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1 d’aquest 
informe, s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma 
significativa l’adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables 
aplicables: 

a.1) La Fundació ha comptabilitzat com a drets de cobrament 821.463 euros amb 
abonament en comptes creditors de "Deutes transformables en subvencions". 
corresponents a subvencions que, segons indica la memòria, no estan cobrades 
ni meritades a 31 de desembre de 2004. Considerem que en aquests casos seria 
més ajustat als principis d'imatge fidel i de registre, no comptabilitzar cap import 
per aquests conceptes. 

a.2) La Fundació manca de justificants comptables suficients quant a les "Despeses 
per col·laboracions" en assaigs clínics i projectes d'investigació realitzats pel 
personal de l'Hospital Clínic Universitari de València en 2004, així com de 
l'import que puguen deure als distints Serveis de l'Hospital. La base documental 
es limita a l'acord marc i el conveni de gestió signat entre les dues entitats, sense 
que existisquen factures per les citades col·laboracions. 

a.3) Per raó de les deficiències en el sistema de control intern de la Fundació, aquesta 
no té un coneixement adequat respecte de la fase de desenvolupament en què es 
troba cada assaig clínic escomés, ni sobre la totalitat de les despeses meritades 
imputables a les subvencions obtingudes pendents de justificació afectes a 
projectes d'investigació, motiu pel qual no hem pogut evidenciar que les 
despeses i ingressos registrats per activitat corresponguen amb els que derivarien 
d'un adequat compliment del principi de la meritació. Tampoc no hem pogut 
obtenir la dita evidència aplicant procediments alternatius de revisió. 

b) Revisió del compliment de la legalitat 
Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, s’ha detectat 
en la Fundació durant el període objecte de la fiscalització, els incompliments de la 
normativa aplicable que assenyalem tot seguit: 

b.1) S'ha sobrepassat el termini establit en l'article 21.3 de la Llei 8/1998 de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana, referent a presentar al Protectorat el 
pressupost de 2004, el qual s'ha presentat en octubre de 2004. 

b.2) La distribució dels excedents positius es realitza incomplint parcialment el règim 
disposat en l'article 20.4.b) de la Llei 8/1998. 
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11.4 Balanç  

En l'actiu del balanç no figuren imports en els epígrafs d'immobilitzacions immaterials i 
immobilitzacions materials. 

La Fundació per al desenvolupament de les seus activitats utilitza, a títol gratuït, els 
locals i instal·lacions que l'Hospital Clínic Universitari li cedeix en virtut del conveni de 
col·laboració d'infraestructura signat el 27 de novembre de 2000 entre les dues entitats. 
La Fundació hauria d'obtenir la informació necessària per a registrar comptablement el 
dret d'ús que, sense contraprestació, té sobre els dits immobles. 

D'altra banda, la clàusula tercera del conveni citat estableix que "El material 
inventariable de qualsevol tipus adquirit mitjançant els fons gestionats i administrats per 
la Fundació, no constitueix el seu patrimoni, sinó que s'adscriu a l'Hospital Clínic 
Universitari de València". 

Per tot això, la Fundació comptabilitza les adquisicions d'aquests elements a càrrec del 
compte de despeses "Pèrdues procedents de l'immobilitzat material", que en 2004 
presenta un import de 5.154 euros. El tractament comptable aplicat per la Fundació no 
és correcte, ja que els elements que adquireix la Fundació i que reunisquen les 
característiques de l'immobilitzat han de ser comptabilitzats en l'actiu del balanç i 
amortitzar-se en funció de la seua vida útil. Per a la disposició d'aquests béns, cal 
observar, a més, el que estableix l'article 22.1 de la Llei 8/1998. 

L'epígraf "Immobilitzacions financeres" presenta un import d'1.136.000 euros, que 
representa el 40% del total actiu de la Fundació a 31 de desembre de 2004. Durant 2004 
s'han formalitzat imposicions a termini fix per un import de 576.000 euros, amb 
venciment en l'exercici de 2007, que s'afegeixen a les dues imposicions formalitzades 
en 2003 per un import de 560.000 euros, amb venciment en 2008. La rendibilitat 
mitjana d'aquestes inversions durant 2004 ha sigut del 2,96% anual, figurant els 
interessos meritats no vençuts al tancament de l'exercici, per un import de 3.338 euros, 
en el capítol d'"Inversions financeres temporals". La Fundació ha d'adoptar les mesures 
necessàries per a destinar els fons que no siguen excessos temporals de tresoreria a la 
realització d'activitats que constituïsquen el seu objecte fundacional i no incórrer en un 
possible incompliment de l'article 20.4.a) de la Llei 8/1998. 

L'altre component significatiu de l'actiu del balanç és l'epígraf "D'altres deutors", que 
amb 1.395.560 euros representa el 49,2% del total de l'actiu a 31 de desembre de 2004. 
El seu component principal és el compte "Administracions públiques, deutores per 
subvencions", que presenta un saldo d'1.022.730 euros, 821.463 dels quals (el 28,9% del 
total actiu) són, segons la Fundació, subvencions concedides però no meritades a 31 de 
desembre de 2004 i que per tenir caràcter reintegrable es comptabilitzen amb 
contrapartida en comptes de "Deutes transformables en subvencions". Aquesta 
Sindicatura considera al respecte que seria més adequat no comptabilitzar  aquelles 
ajudes que no s'hagen cobrat ni meritat, sense perjudici de les informacions necessàries 
en la memòria. 
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La "Tresoreria", recull amb 302.991 euros, el saldo dels dos comptes bancaris amb 
règim de disposició de signatures mancomunat. 

La "Dotació fundacional", integrada inicialment per l'aportació única de la Generalitat 
Valenciana, ha sigut incrementada per l'aplicació parcial dels excedents positius 
obtinguts en exercicis anteriors, fins arribar a 31 de desembre de 2004 la xifra de 99.543 
euros. 

Dins dels fons propis s'inclouen 176.171 euros en el compte "Excedents d'exercicis 
anteriors". Quant açò assenyalem que l'article 20.4.b) de la Llei 8/1998, estableix que 
l'excedent positiu de cada exercici es destinarà, una vegada compensades les pèrdues 
acumulades, a incrementar la dotació fundacional, per la qual cosa la Fundació ha 
d'adoptar les mesures necessàries per donar un compliment exacte del dit precepte. 

En "Creditors a llarg termini", figuren 15.600 euros en el compte "Deutes a llarg termini 
transformables en subvencions", import de les subvencions plurianuals no meritades, 
que financien despeses per realitzar en exercicis futurs. La part a curt termini es recull 
en el compte corresponent dels creditors a curt termini, tal com podem veure tot seguit. 

La composició de l'epígraf "Creditors a curt termini" que figura en la memòria és la 
següent, en euros: 

 

Deutes a c/t transformables en subvencions 805.863 

Hospital Clínic Universitari València 1.371.237 

Proveïdors i creditors 181.885 

Administracions públiques 35.155 

Remuneracions pendents de pagament 10.832 

D'altres deutes 25.293 

Total  2.430.265 

Quadre 11.1 

El compte amb l'Hospital Clínic comprén els deutes amb el personal investigador del dit 
Hospital per la seua col·laboració en la realització d'assaigs clínics i projectes 
d'investigació, l'import de la qual no està sustentat, tal com hem indicat en l'apartat 11.3 
a.2) amb una documentació justificativa adequada i suficient, al marge del conveni de 
col·laboració signat entre la Fundació i l'Hospital. D'altra banda, la xifra mostrada en la 
memòria no coincideix amb la que es deriva dels registres comptables, i hi ha una 
diferència que la Fundació no ens ha explicat. 

11.5 Compte de resultats 

Els ingressos de l'exercici de 2004 sumen 2.532.131 euros i les despeses 2.415.821 
euros, resultant un excedent positiu de 116.310 euros. 
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Els ingressos corresponen en la seua major part als de l'activitat pròpia de la Fundació i 
tenen la següent composició en l'exercici de 2004, en euros: 

 
Ingressos per gestió 228.994 

Ingressos per assaigs clínics 914.791 

Subvencions i donacions 1.347.155 

Ingressos de l'activitat pròpia 2.490.940 

Quadre 11.2 

El primer dels comptes recull els derivats de l'estudi i gestió d'assaigs clínics 
encarregats per laboratoris, als quals factura la Fundació. 

En "Ingressos per assaigs clínics", es recullen les prestacions de serveis en concepte 
d'assaigs clínics. 

Les subvencions i donacions tenen per objecte finançar els projectes d'investigació, les 
despeses dels quals es recullen principalment en el compte de col·laboracions, que 
comentem tot seguit. 

Les "Despeses per col·laboracions" que es presenten sota l'epígraf "Ajudes monetàries i 
d'altres", del compte de resultats, pugen a 2.249.732 euros i representen el 93% del total 
de despeses de l'exercici de 2004. Aquestes col·laboracions representen els serveis de 
realització dels assaigs clínics i projectes d'investigació encomanats a la Fundació i 
d'acord amb l'acord marc signat amb l'Hospital Clínic, el 27 de novembre de 2000, els 
realitzen els personal del dit Hospital. Les despeses per col·laboracions no es troben 
adequadament suportats en tots els casos, i s'hauria d'exigir una factura detallada i 
completa que anote els serveis prestats per l'Hospital. 

La major part de les despeses per col·laboracions i la totalitat dels ingressos per 
subvencions de 2004, han sigut comptabilitzades en un únic assentament comptable de 
regularització al tancament de l'exercici. Tal com indica l'informe d'auditoria de la 
IGGV, les deficiències en el sistema de control intern de la Fundació no permet tenir un 
coneixement adequat respecte de la fase de desenvolupament en què es troba cada 
assaig clínic escomés, ni sobre la totalitat de les despeses meritades imputables a les 
subvencions obtingudes pendents de justificació, afectades a projectes d'investigació, 
motiu pel qual no és possible obtenir evidència suficient quant que les despeses i els 
ingressos registrats per l'activitat corresponen als que es derivarien d'un adequat 
compliment del principi de la meritació. 

Durant l'exercici de 2004, la Fundació ha comptat amb quatre empleats, i les "Despeses 
de personal" han pujat a 62.963 euros, amb un pes específic escàs en el conjunt de les 
despeses (2,6%). Aquestes despeses han experimentat un increment del 53% en 2004 
respecte de 2003, a causa de la contractació de dos empleats. 
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11.6 Destinació dels excedents 

Segons informa la Fundació en la memòria, es proposa al Patronat que l'excedent 
positiu de l'exercici de 2004, que puja a 116.310 euros, es destine a incrementar la 
dotació fundacional en la quantitat de 34.893 euros, i la resta, 81.417 euros, es destine al 
compte "Excedent d'exercicis anteriors". Aquesta proposta, tal com hem comentat en 
l'apartat 11.4, no és conforme amb el que disposa l'article 20.4.b) de la Llei 8/1998. 

11.7 D'altres aspectes 

Pel que fa a les inversions financeres d'excedents de tresoreria, la Fundació ha de 
millorar la seua gestió pressupostària i elaborar plans adequats de tresoreria, instruments 
necessaris per a prevenir o combatre situacions de desequilibri financer a curt termini, 
que a 31 de desembre de 2004, vénen representades per un elevat fons de maniobra 
negatiu, que arriba a la quantitat de 728.376 euros i equival al 25,7% del total del 
balanç, havent, a més, empitjorat  aquesta magnitud respecte a l'exercici de 2003, que va 
ser del 6,4%. 

11.8 Recomanacions 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, cal efectuar les recomanacions 
següents, destacant en primer lloc aquelles dels nostres informes anteriors, que no  han 
sigut ni implantades ni acceptades per la Fundació durant l'any 2004: 

a) Es considera oportú mantenir les recomanacions següents realitzades en 
informes anteriors: 

a.1) Ha d’elaborar-se un manual de procediments administratius i comptables 
que regule de forma precisa, entre altres qüestions, la forma de 
documentar i formalitzar les relacions amb els distints serveis de 
l’Hospital Clínic, de forma que les xifres reflectides en els comptes 
anuals estiguen degudament suportades amb les corresponents factures 
detallades. També caldrà elaborar un mecanisme que permeta controlar 
periòdicament l’estat d’avanç dels distints projectes d’investigació de 
forma que permeta, entre altres coses, aplicar de forma satisfactòria el 
principi de la meritació als ingressos  i despeses relacionats. 

 En fase d'al·legacions, la Fundació informa que en 2005 ha iniciat 
l'elaboració d'un manual de procediments. 

a.2) Els pressuposts han de ser presentats davant del Registre de Fundacions 
en els terminis establits per la normativa aplicable. 

b) Les següents recomanacions són sobre altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici de 2004: 
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b.1) La Fundació ha d'obtenir la informació necessària per a comptabilitzar el 
dret d'ús que, sense contraprestació, té sobre els locals i instal·lacions que 
usa en el desenvolupament de la seua activitat. 

b.2) Ha d'efectuar-se una revisió del tractament comptable dels béns 
inventariables o elements d'immobilitzat als quals fa referència el 
conveni signat amb l'Hospital Clínic, així com observar els requisits de 
l'article 22.1 de la Llei 8/1998 aplicables en aquestes operacions. 

b.3) La Fundació ha d'adoptar les mesures necessàries per a destinar els fons 
que té aplicats en inversions financeres, que no representen excessos 
temporals de tresoreria, a la realització d'activitats que constitueixen el 
seu objecte fundacional, i no incórrer en un possible incompliment de 
l'article 20.4.a) de la Llei 8/1998. 

b.4) Per això, la Fundació ha de millorar la seua gestió pressupostària i 
elaborar plans adequats de tresoreria per a prevenir les situacions de 
desequilibri financer que mostren un elevat fons de maniobra negatiu. 

b.5) Els excedents de cada exercici han de distribuir-se d'acord amb el que 
estableix la normativa fundacional. 

b.6) La Fundació hauria d'usar els comptes adequats que considera el PGC 
per reflectir l'activitat pròpia, sense perjudici de la seua adequada 
presentació en els comptes anuals. 
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12. FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE L’HOSPITAL 
UNIVERSITARI LA FE 

12.1 Constitució i objecte 

La Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari la Fe de la Comunitat 
Valenciana (d’ara endavant la Fundació) es va constituir mitjançat escriptura pública el 
24 de juliol de 2002. 

La Fundació té com a objecte social impulsar, promoure i afavorir la investigació 
científica i tècnica al si de l’Hospital Universitari la Fe de València i el seu centre 
d’investigacions. 

Per aconseguir els seus fins desenvoluparà, entre altres, les activitats següents: 

a) Promoure i establir les directrius estratègiques de la investigació biomèdica en 
l’Hospital Universitari la Fe. 

b) Facilitar i promoure la docència i preparació dels postgraduats i investigadors 
per a la seua formació continuada. 

c) Acreditar i garantir els projectes i processos d’investigació clínica en l’Hospital. 

d) Cooperar mitjançant convenis i d’altres formes de concert amb organismes 
nacionals i internacionals, així com institucions sanitàries i docents. 

e) Difondre els assoliments científics i mèdics. 

f) Gestionar la investigació i els recursos resultants del seu desenvolupament, 
orientant-lo cap a les prioritats estratègiques de la investigació de l’Hospital 
Universitari la Fe. 

g) Concedir beques i ajuts econòmics per a la investigació. 

Segons estableixen els estatuts, l’òrgan col·legiat de govern i representació és el 
Patronat. La Junta de Govern, òrgan delegat del Patronat assumirà les més àmplies 
facultats que la llei permeta delegar. El director general es configura com el màxim 
responsable de l’execució de la política científica, econòmica i administrativa que fixe 
el Patronat. En matèria d’investigació, el comité científic realitzarà entre altres funcions, 
la supervisió del progrés i resultats del procés d’investigació de la Fundació. 

12.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

La memòria d'activitats elaborada per la Fundació indica les activitats següents 
realitzades durant 2004: 

- 130 assaigs clínics 
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- 12 projectes d'investigació finançats amb fons privats. 

- 31 donacions 

- 28 projectes d'investigació finançats amb fons de l'Institut de Salut Carles III. 

- 1 projecte d'investigació finançat amb fons del Ministeri de Ciència i 
Tecnologia. 

- 17 projectes d'investigació finançats amb fons de la Generalitat Valenciana. 

- Projectes d'investigació finançats amb fons de la Comissió Europea. 

12.3 Conclusions generals 

a) Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1 d’aquest 
informe, s’han posat de manifest els següents fets o circumstàncies que afecta de forma 
significativa l’adequació dels comptes anuals fiscalitzats als principis comptables 
aplicables: 

a.1) La Fundació és beneficiària d'un conjunt d'ajudes que es materialitzen 
principalment mitjançant donacions i subvencions oficials, l'objecte de les quals 
és el finançament dels diferents projectes que constitueixen la seua activitat 
social. En l'exercici de 2004, les ajudes registrades en ingressos de l'activitat 
pròpia han pujat a 1.547.456 euros, que comporta el 87,7% del total d'ingressos 
d'explotació, liquidant-se l'exercici de 2004 amb un resultat d'explotació positiu 
per un import de 490.337 euros. En l'informe de fiscalització de l'exercici de 
2003, aquesta Sindicatura expressava un advertiment que la Fundació aplicava 
incorrectament els principis de meritació i de correlació d'ingressos i despeses en 
la periodificació de determinades ajudes rebudes per a desenvolupar la seua 
activitat i de les despeses relacionades, per un import de 531.096 euros. De la 
quantitat anterior, en 2004 s'han aplicat a resultats 417.069 euros, que figuren 
com a saldo creditor en el compte de despeses "Variació de provisions" i la resta, 
114.027 euros, roman en el compte "D'altres provisions de tràfic", La 
comptabilitat de la Fundació no ofereix informació individualitzada, per mitjà 
dels subcomptes, sobre l'execució dels diferents projectes d'investigació, tant pel 
que fa a les despeses realitzades com a les ajudes imputades com a ingressos de 
l'exercici. Per tot això, no hem pogut obtenir evidències raonables  que permeten 
avaluar en quina mesura han pogut duplicar-se els ingressos en comptabilitzar 
l'aplicació de les provisions abans indicada i no tenir en compte, simultàniament, 
en el seu efecte en la imputació a ingressos corrents de les ajudes de l'exercici, 
cosa que podria explicar  l'elevat resultat positiu d'explotació obtingut en 2004. 

a.2) S'ha computat inadequadament en l'actiu com a immobilitzacions materials, un 
import de 29.000 euros corresponent a obres de condicionament d'un dels locals 
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que usa la Fundació, que hauria d'haver-se comptabilitzat com a despeses de 
l'exercici de 2004. 

b) Revisió del compliment de la legalitat 
Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, s’han detectat 
en la Fundació durant el període objecte de la fiscalització, l'incompliment de la 
normativa aplicable següent: 

b.1) El pressupost de l'exercici de 2004 va ser tramés al Protectorat el 30 de juny de 
2004, incomplint el termini establit per l'article 21.3 de la Llei 8/1998. 

b.2) La distribució dels excedents positius de 2003 i 2004 s'ha realitzat incomplint 
l'article 20.4.b) de la Llei 8/1998. 

12.4 Balanç 

El balanç de la Fundació a 31 de desembre de 2004 puja a un total de 2.647.311 euros, 
havent-se incrementat en un 73,1% respecte de l'exercici 2003. 

La Fundació desenvolupa la seua activitat en les instal·lacions que a l'efecte posa a la 
seua disposició l'Hospital Universitari la Fe, en virtut de l'acord marc signat entre les 
dues entitats el 20 de febrer de 2003, amb una vigència de 4 anys. La Fundació hauria 
d'obtenir la informació necessària per a registrar comptablement el dret d'ús que, sense 
contraprestació, té sobre les dites instal·lacions. 

D'altra banda, la clàusula tercera del conveni citat estableix que "El material 
inventariable de qualsevol tipus adquirit mitjançant els fons gestionats i administrats 
per la Fundació, no constitueix el seu patrimoni, sinó que s'adscriu a l'Hospital, prèvia 
acceptació de la seua donació, comprometent-se al seu manteniment." Els registres 
comptables de la Fundació no informen específicament sobre l'import i tractament 
comptable d'aquest tipus de béns  que haja pogut adquirir la Fundació. A aquest respecte 
cal assenyalar que, amb caràcter previ a l'execució del que es preveu en la dita clàusula, 
caldria realitzar un estudi jurídic sobre la seua concordança amb el que disposa l'article 
22.1 de la Llei 8/1998. 

En l'actiu del balanç, l'immobilitzat representa el 9,9% del total i el circulant el 90,1%. 

L'epígraf "Immobilitzacions materials" puja a 262.976 euros, representant el 9,9% del 
total. Durant l'exercici de 2004, s'han comptabilitzat addicions per un import de 202.699 
euros, 29.000 dels quals corresponen a obres de condicionament realitzades en el centre 
d'investigació de l'Hospital La Fe que la Fundació hauria d'haver registrat  com a 
despeses de l'exercici de 2004. 

L'epígraf "D'altres deutors" puja a 451.655 euros i representa el 17,1% del total actiu. 
Inclou subvencions pendents de cobrament per un import de 281.145 euros, i la resta 
són, fonamentalment, saldos de clients per assaigs clínics, dels quals s'han classificat 
com de cobrament dubtós 58.878 euros, i s'ha dotat la provisió corresponent. 
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Les "Inversions financeres temporals" presenten un saldo de 300.000 euros, un 11,3% 
de l'actiu. Comprén la participació en fons d'inversió monetaris a curt termini a fi de 
rendibilitzar els excessos temporals de tresoreria. 

No obstant això,  l'epígraf més important de l'actiu és el de "Tresoreria", ja que amb 
1.624.486 euros, representa el 61,4% del total. La importància del seu volum es deu a 
cobraments de les subvencions que financen els projectes d'investigació. 

En el passiu del balanç, els "Fons propis" pugen a 702.722 euros, representant el 26,5% 
del total. i estan constituïts principalment per l'excedent positiu de l'exercici de 2004, 
519.693 euros, i els romanents acumulats, 155.984 euros, que provenen de la distribució 
de l'excedent positiu de l'exercici de 2003. La "Dotació fundacional", puja a 27.046 
euros i va ser aportada en la seua totalitat per la Generalitat Valenciana i no ha variat en 
l'exercici. 

Els "Ingressos per distribuir en diversos exercicis", és l'epígraf més significatiu del 
passiu del balanç, ja que amb 1.424.387 euros, representa el 53,8% del total. Comprén 
les subvencions de capital i les ajudes (subvencions i donacions) rebudes per la 
Fundació que financen projectes d'investigació de duració superior a l'any. La memòria 
de l'exercici no conté la informació sobre la seua composició, que segons les dades que 
figuren en els registres comptables seria així: 

 
Ingressos per distribuir en div. exercicis Saldos 31-12-04 

Subvencions de capital 90.984 

Subvencions per a projectes 1.020.901 

Donacions 312.502 

Total 1.424.387 

Quadre 12.1 

L'epígraf de "Creditors a curt termini", puja a 520.201 euros, implica un 19,6% del 
passiu té la composició següent: 
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Creditors a curt termini Saldos 31-12-04 

Proveïdors 175.422 

Creditors per prestacions de serveis 160.348 

Avançaments de clients 1.196 

Hisenda Pública, creditora per conceptes fiscals 63.816 

Seguretat Social, creditora 5.392 

D'altres provisions de tràfic 114.027 

Total 520.201 

Quadre 12.2 

El compte "Hisenda Pública, creditora per conceptes fiscals", inclou un saldo creditor de 
24.843 euros en concepte d'IVA. El tractament comptable d'aquest impost es comenta 
en l'apartat 12.7. 

El compte "D'altres provisions de tràfic" ha tingut el moviment durant 2004: 

 
D'altres provisions de tràfic Euros 

Saldo a 31-12-03 531.096 

Càrrec a “Variació de provisions” (417.069) 

Saldo a 31-12-04 114.027 

Quadre 12.3 

En la memòria de l'exercici 2003 la Fundació informava que aquest compte recollia 
"aquelles despeses encara no realitzades i que corresponen a subvencions, donacions i 
llegats comptabilitzats com a ingressos en l'exercici". La memòria de 2004, no conté, 
tanmateix, la informació sobre aquest compte. En 2004 s'ha aplicat a ingressos la 
quantitat de 417.069 euros que figuren amb el saldo creditor en el compte de despeses 
"Variació de provisions" (vegeu l'apartat 12.5.2). La comptabilitat de la Fundació no 
ofereix informació individualitzada, per mitjà de subcomptes, sobre l'execució dels 
diferents projectes d'investigació, tant pel que fa a les despeses realitzades com als 
ingressos que els correspon reconèixer. En 2005 s'ha estat treballant amb una base de 
dades extracomptable que implica una millora respecte a la situació de 2004, encara que 
la comptabilitat segueix sense oferir la informació detallada dels projectes. Per tot això, 
no hem pogut obtenir evidències raonables que permeten avaluar en quina mesura han 
pogut duplicar-se els ingressos en comptabilitzar-se l'aplicació de provisions sense tenir 
en compte simultàniament el seu efecte en la imputació a ingressos corrents de les 
subvencions i d'altres ajuts de l'exercici, cosa que podria explicar l'elevat resultat positiu 
d'explotació obtingut en 2004. 
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12.5 Compte de resultats 

Els ingressos de l'exercici de 2004 han pujat a 1.794.761 euros i les despeses a 
1.275.068 euros, derivant-se un excedent positiu de 519.693 euros, 490.337 dels quals 
corresponen al resultat d'explotació. 

12.5.1 Ingressos 

El 91,8% dels ingressos de l'exercici de 2004 corresponen als "Ingressos de l'activitat 
pròpia" i d'aquests, el 99,9% a les subvencions i donacions rebudes. La seua composició 
és la següent: 
 

Ingressos activitat pròpia Saldos 31-12-04 

Subvencions, donacions i llegats 1.547.456 

Donacions i llegats 502.824 

Subvencions corrents 1.043.641 

Traspassos de subvencions de capital 991 

Reintegrament de subv. donacions i llegats (4.600) 

Ingressos d'assaigs clínics 104.461 

Total 1.647.316 

Quadre 12.4 

Les donacions són monetàries i es destinen a la realització de projectes d'investigació, 
sense que estiguen condicionades a cap requisit addicional. 

Les subvencions corrents també tenen com a finalitat la de finançar els projectes 
d'investigació mèdica que constitueixen l'activitat social de la Fundació i estan subjectes 
a la presentació de memòries científiques i econòmiques a les entitats concedents. La 
seua composició en euros, en 2004, és la següent: 

 
Subvencions corrents Saldos 31-12-04 

Administració estatal 836.335 

Institut Salut Carles III 784.335 

Ministeri Ciència i Tecnologia 52.000 

Administració autonòmica  160.270 

Conselleria de Sanitat 71.147 

Conselleria d'Empresa, U. i C. 89.123 

Fons europeus 47.035 

Total 1.043.641 

Quadre 12.5 
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L'epígraf "D'altres ingressos" puja a 117.442 euros, cosa que representa el 6,5% del 
total d'ingressos de l'exercici de 2004. Comprén 37.399 euros de quotes de congressos i 
80.042 euros procedents de la distribució de l'excedent de 2003. En el primer cas es 
tracta d'ingressos  que formen part de l'activitat de la Fundació i no d'una activitat 
mercantil, per la qual cosa és més adequada la seua presentació en els ingressos per 
l'activitat pròpia. respecte al segon concepte, el seu tractament comptable no ha sigut 
adequat (vegeu l'apartat 12.6). 

12.5.2 Despeses 

El capítol de despeses més important és el corresponent a "Despeses de personal" que 
amb 795.448 euros, constitueix el 62,4% del total. Inclou les despeses imputables a 
l'administració de la Fundació per 46.463 euros, i les beques d'investigació per 748.985 
euros. 

Li segueix en importància el capítol "Ajudes monetàries i d'altres", l'import del qual 
puja a 717.088 euros i representa el 56,2% del total de despeses. En la seua composició 
destaquen les despeses derivades de la compra de material i instrumental fungible, per 
un import de 358.165 euros, i els derivats dels treballs realitzats per investigadors en 
assaigs clínics, per un import de 205.535 euros. 

També és important entre els capítols de despeses, el corresponent a "Variacions de les 
provisions de l'activitat", que figura en 2004 amb un saldo creditor per un import de 
358.191 euros, tal com podem observar en el detall del seu moviment durant l'exercici: 

 
Variació provisions activitat Euros 

Dotació insolvències tràfic 58.878 

Aplicació de la provisió (417.069) 

Total (358.191) 

Quadre 12.6 

L'aplicació de la provisió l'hem explicada en l'apartat 12.4 anterior. 

12.6 Destinació d'excedents 

Els exercicis de 2003 i 2004 s'han tancat amb excedents positius de 236.026 euros i 
519.693 euros, respectivament. 

Segons s'indica en la memòria de 2004, s'ha distribuït a comptes de reserves la quantitat 
de 675.677 euros, formada per l'excedent positiu de l'exercici de 2004, 519.693 euros i 
155.984 euros, procedents de l'excedent positiu de 2003. La resta de l'excedent positiu 
de 2003, per un import de 80.042 euros, s'ha comptabilitzat com a ingressos de 
l'exercici, tal com hem comentat en l'apartat 12.5.1. 
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L'article 20.4.b) de la Llei 8/1998, estableix que l'excedent de l'exercici es distribuirà en 
primer lloc per a compensar pèrdues d'exercicis anteriors i la resta per incrementar la 
dotació fundacional. La Fundació, per tant,  ha incomplit el dit article en la distribució 
dels excedents de 2003 i 2004. 

12.7 D'altres aspectes 

La Fundació realitza activitats que donen dret a deducció (assaigs clínics) i activitats 
que no atorguen aquest dret, per la qual cosa està subjecta a la regla de prorrata en la 
comptabilitat de l'IVA suportat. No obstant això, la Fundació acredita als organismes 
concedents de les subvencions l'import total de les factures, sense distingir la part de 
l'IVA suportat que recupera de la Hisenda Pública. 

12.8 Recomanacions 

La Fundació no ha implantat durant 2004 cap de les recomanacions manifestades per 
aquesta Sindicatura en l'informe de 2003. 

a) Per això, es considera oportú mantenir les següents recomanacions realitzades en 
el nostre informe anterior: 

a.1) Han de desenvolupar-se procediments que regulen els principals aspectes 
relacionats amb la gestió administrativa del personal, compres, etc., i 
sistemes de control intern. 

a.2) La Junta de Govern, com a òrgan col·legiat, ha de portar un llibre d'actes 
que reculla els acords adoptats en cada reunió. 

b) Les següents recomanacions són sobre altres aspectes que s'han posat de 
manifest en la fiscalització de l'exercici de 2004: 

b.1) El llibre d'actes del Patronat ha d'incloure els annexos citats en les actes i 
més concretament els documents referents al pressupost i als comptes 
anuals aprovats. 

b.2) La memòria elaborada per la Fundació ha d'incloure o ampliar la 
informació sobre els components del balanç i del compte de resultats 
amb saldos significatius, com ara deutors, inversions financeres, 
tresoreria, ingressos per distribuir en diversos exercicis, etc. 

b.3) La Fundació ha d'obtenir la informació necessària per a comptabilitzar el 
dret d'ús que, sense contraprestació, té sobre els locals i instal·lacions que 
usa en el desenvolupament de la seua activitat. 

b.4) Cal revisar el tractament comptable i legal dels béns inventariables o 
elements d'immobilitzat que adquireix la Fundació i que en virtut del 
conveni amb l'Hospital La fe han de donar-se al dit Hospital. 
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b.5) Cal que la Fundació millore els sistemes relacionats amb l'adequat 
control sobre les despeses i els ingressos dels seus projectes. 

b.6) La Fundació hauria d'usar els comptes adequats que considera el PGC 
per reflectir l'activitat pròpia, sense perjudici de la seua adequada 
presentació en els comptes anuals. 
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13. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l'acord del Consell d'aquesta Sindicatura de 
Comptes pel qual va tenir coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització 
corresponent a l'any 2004, el dit informe es va trametre al comptedonant perquè en el 
termini concedit, formulés les al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal indicar el següent: 

1) Els òrgans fiscalitzats han formulat, si pertocava, les al·legacions i 
consideracions que afecten determinades parts o qüestions de l'informe. 

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

3) Les al·legacions admeses s'han incorporat al contingut de l'informe. 

4) El text de les al·legacions formulades, així com els informes motivats que s'hi 
han emés i han servit d'antecedent perquè aquesta Sindicatura les estimés o 
desestimés, s'incorporen com a annex en suport CD-Rom. 

 

 



INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

DEL EJERCICIO 2004  
 
 
 
- Volumen I Cuenta de la Administración de la Generalitat Valenciana 
 
- Volumen II Programas específicos  
 
- Volumen III Entidades autónomas 
 
- Volumen IV Empresas públicas y otros entes 
 
- Volumen V Fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana 
 
- Anexos: Anexo I: Cuentas anuales de los cuentadantes 
 Anexo II: Alegaciones de los cuentadantes e informes 

sobre las mismas  
 
 
Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado por el 
Consejo de la Sindicatura de Comptes en su reunión del día 14 de diciembre 
de 2005.  
 

Valencia, 14 de diciembre de 2005 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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