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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

Els objectius generals de les fiscalitzacions que realitza la Sindicatura de Comptes estan 
expressats en l'article 8.3 de la seua Llei de creació, segons el qual els informes hauran 
de: 

a) Determinar si la informació financera es presenta adequadament, d'acord amb 
els principis comptables que hi són d'aplicació. 

b) Determinar si hom ha complit la legalitat vigent en la gestió dels fons públics. 

c) Avaluar si la gestió del recursos humans, materials i dels fons pressupostaris s'ha 
desenvolupat de forma econòmica i eficient. 

d) Avaluar el grau d'eficàcia en l'assoliment dels objectius prevists. 

D'acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix l'article 14.1 de la seua Llei de 
creació, la Sindicatura de Comptes estableix en els seus programes anuals d'actuació els 
ens que seran fiscalitzats cada any, els tipus d'auditoria que s'hi realitzaran i l'abast 
concret de cada fiscalització, cosa que, en el cas de la fiscalització del Compte General 
de la Generalitat de l'exercici de 2005, ha quedat establida en el Programa Anual 
d'Actuació de 2006 (PAA2006), aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes el 22 
de desembre de 2005. 

Així, l'apartat 4.2 del PAA2006 expressa que, entre els objectius de la fiscalització de la 
Generalitat, figuren: 

a) Fomentar la rendició de comptes anuals de qualitat. 

b) Racionalitzar les auditories de regularitat. 

c) Millorar el grau d'acceptació i implantació de les recomanacions. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Dins de la línia de racionalització establida en l'objectiu b) abans descrit, l'apartat 4.2.1 
del PAA2006, dedicat a les auditories de regularitat (financeres i de legalitat), agrupa 
les entitats que formen el Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2005 en tres 
nivells de control diferenciats: 

a) El nivell de control general, o fiscalització anual extensa -segons que es 
denomina en el Pla Triennal-, que s'aplica als ens més significatius. Els objectius 
de la fiscalització en relació amb aquest grup són determinar si els comptes 
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anuals s'adeqüen als principis comptables que hi són d'aplicació i si la gestió 
dels fons públics s'ha realitzat conformement a la normativa aplicable. Amb 
caràcter general, la fiscalització abasta totes les àrees significatives i s'efectua 
sense limitacions en l'aplicació dels procediments i les normes d'auditoria, amb 
les excepcions que es justifiquen durant l'etapa de planificació. El PAA2006 no 
considera cap fundació sota aquesta modalitat de control. 

b) El control sobre àrees significatives, o fiscalització focalitzada en determinades 
àrees, que es du a terme sobre les entitats de dimensions mitjanes. Els objectius 
d'aquest control consisteixen en la revisió de l'adequada aplicació de la 
normativa comptable i de gestió en determinades àrees considerades 
significatives. El PAA2006 considera quatre fundacions públiques sota aquesta 
modalitat de control i assenyala que les àrees específiques que s'han de 
fiscalitzar són dues: contractació i subvencions (vegeu l'apartat 4). 

c) El control formal de la rendició de comptes, que es practica sobre la resta 
d'entitats no incloses en els dos grups anteriors. La fiscalització d'aquest grup 
consisteix bàsicament a revisar si la presentació dels comptes s'ha fet en temps i 
forma, si els comptes compleixen les formalitats exigides per la normativa 
aplicable i en la lectura i anàlisi dels informes d'auditoria externa. Aquest control 
té el 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. El PAA2006 inclou en aquest nivell de control la resta de 
fundacions públiques (vegeu l'apartat 5). 

Si considerem els dos nivells de control en què ha sigut ubicada la fiscalització de les 
fundacions públiques de l'exercici de 2005, és necessari assenyalar que el seu abasts no 
es correspon amb el d'una auditoria completa dels comptes anuals, tal i com està 
enunciat en 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 
(OCEX), sinó que consisteix en revisions limitades de l'aplicació de la normativa 
comptable i de gestió en determinades àrees, o en la revisió de determinats aspectes de 
caràcter formal, en els termes abans assenyalats. A aqueix efecte, hem efectuat les 
proves d'auditoria financera que s'han considerat pertinents, conformement als principis 
i les normes d'auditoria del sector públic abans citats i a les "Directrius tècniques de 
fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. Els dits procediments 
han consistit en la realització de proves selectives, revisió del control intern i d'altres 
tècniques d'auditoria que han sigut d'aplicació en cada cas. 

Els procediments d'auditoria que s'han portat a efecte en la revisió financera dels 
comptes de les fundacions públiques de l'exercici de 2005 es detallen en els apartats 4 i 
5 d'aquest Informe. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament i l'abast descrits en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de 
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les fundacions públiques, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant 
l'exercici finalitzat el 31 de desembre de 2005. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, per mitjà de proves selectives, del 
compliment d'aspectes rellevants establits en la normativa aplicable a les fundacions 
públiques de la Generalitat, amb els abasts que es concreten en els apartats posteriors 
d'aquest informe en relació amb el grup de fundacions sotmeses a control parcial i al 
grup de fundacions sotmeses a control formal. 

Les principals normes d'aplicació a les fundacions públiques de la Generalitat són les 
següents: 

- Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat 
per Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991. 

- 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 14/2004, de 29 de desembre, de Pressuposts 
per a l'exercici de 2005. 

- Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

- Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril, per mitjà del qual s'aprova l'adaptació del 
Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins de lucre. 

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

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

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

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals a què estan subjectes les entitats de la Generalitat i les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

- Estatuts de les fundacions. 
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2. INFORMACIÓ GENERAL 

2.1 Naturalesa i règim jurídic 

El concepte de fundació pública de la Generalitat va ser introduït per la Llei 11/2000, de 
28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i d'Organització de la 
Generalitat Valenciana, i modificat per l'article 5.3 del Text Refós de la Llei d'Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana, on quedà redactat de la forma següent: 

"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, de forma directa o indirecta, la Generalitat Valenciana, les seues 
entitats autònomes o les altres entitats que conformen el seu sector públic. La seua 
creació requerirà en tot cas l'autorització prèvia del Govern Valencià." 

Les fundacions són organitzacions constituïdes sense ànim de lucre que, per voluntat 
dels seus creadors, tenen afectat de forma duradora el seu patrimoni a la realització de 
fins d'interés general. Gaudeixen de personalitat jurídica a partir de la inscripció de 
l'escriptura pública de la seua constitució en el Registre de Fundacions. 

Les fundacions públiques de la Generalitat estan regulades bàsicament per les normes 
estatals i autonòmiques que s'han detallat en l'apartat 1.2.2 d'aquest informe. L'article 2 
de la Llei 8/1998 fa referència al règim jurídic de les fundacions i estableix que aquestes 
es regeixen per la voluntat del fundador, pels seus estatuts i per la mateixa Llei 8/1998 i 
la resta de normativa aplicable a les persones jurídiques privades. 

2.2 Les fundacions públiques de la Generalitat en l'exercici de 2005 

Els comptes retuts per les fundacions públiques són documents amb els quals, juntament 
amb els altres que detalla l'article 73 del TRLHPGV, es confecciona el Compte General 
de la Generalitat. 

Les fundacions públiques de la Generalitat estan subjectes al règim de comptabilitat 
pública, cosa que comporta l'obligació de rendir comptes a la Sindicatura de Comptes, 
per mitjà de la Intervenció General de la Generalitat (IGG). 

Per a l'examen i censura del Compte General de la Generalitat de l'exercici de 2005, la 
IGG ha presentat en aquesta Sindicatura de Comptes els comptes de vint-i-nou 
fundacions públiques, que són les següents: 

- 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 del Mediterrani de la Comunitat Valenciana (FOM), 

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

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

- 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 a 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, Fundació de la Comunitat Valenciana 
FEB), 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per la Investigació a l'Hospital General 
Universitari d'Alacant (FIHA), 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la 
Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l'Hospital 
General Universitari d'Elx (FIHE), 

- Palau de les Arts, Fundació de la Comunitat Valenciana (FPA), 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària, 
"Agroalimed" (FIAG), 

- Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació de la Comunitat Valenciana 
(FIPEC) 

- Fundació de la Comunitat Valenciana Marca de Garantia del Port de València 
(FMGPV), 
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- Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València 
(FUIV). 

A més a més, la IGG ha indicat, en els seus escrits de rendició de comptes, que durant 
2005 han estat inactives les fundacions següents: 

- Fundació de la Comunitat Valenciana contra la Discriminació i els 
Maltractaments "Tolerància Zero" (FDMT), 

- Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació a l'Hospital 
Universitari "Doctor Peset" de València (FIHDP). 

D'altra banda, i segons la informació facilitada pel Servei d'Entitats Jurídiques de la 
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, en l'exercici de 2005 hi havia una 
altra fundació inscrita en el Registre de Fundacions, el Patronat de la qual en va 
sol·licitar l'extinció amb data 6 d'abril de 2005; però els seus comptes de 2005 no han 
sigut retuts a la Sindicatura i, per tant, no han sigut objecte de control. Aquesta fundació 
és la Fundació de la Comunitat Valenciana Consell Mundial de les Arts (FCMA). 

Juntament amb els comptes de les vint-i-nou fundacions indicades abans, i d'acord amb 
el que es preveu en l'article 62.bis.3 del TRLHPGV, la IGG ha presentat -amb les 
excepcions que comentem en apartats posteriors- els informes d'auditoria de comptes 
anuals que ha realitzat amb la col·laboració de firmes privades d'auditoria. 

2.3 Finalitat i funcions de les fundacions 

Les fundacions, en general, han de perseguir fins d'interés general, entre els quals es 
troben -segons l'article 3.1 de la Llei 8/1998, els següents: assistència social, cívics, 
educatius, de promoció del valencià, culturals, científics, esportius, sanitaris, 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 suport a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones o 
qualssevol altres de naturalesa anàloga. 

Els fins de les fundacions han de tenir com a beneficiaris col·lectivitats genèriques de 
persones, segons que es disposa en l'article 3.2 de la Llei 8/1998. A aqueix efecte, 
s'entén per col·lectivitats genèriques aquelles en què la identitat dels seus integrants no 
estiga individualment determinada. 

2.4 Òrgans de govern i control 

a) El Patronat 

En tota fundació ha d'haver, amb la denominació de patronat, un òrgan de govern i 
representació, al qual correspon complir els fins fundacionals i administrar el béns que 
integren el patrimoni de la fundació. Estarà constituït pel nombre de patrons que 
determinen els seus estatuts, amb un mínim de tres. El patronat elegirà entre els seus 
membres un president. En els estatuts es podrà encomanar la gestió ordinària o 
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administrativa de les activitats de la fundació a un gerent i preveure l'existència d'uns 
altres càrrecs amb funcions consultives o merament executives. 

b) El Protectorat 

És l'òrgan administratiu de la Generalitat que exerceix les funcions que li atribueixen les 
lleis en relació amb les fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana. Facilita el recte exercici del dret de fundació i assegura la 
legalitat de la seua constitució i funcionament. 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. La titularitat del 
protectorat correspon al conseller, sense perjudici de la possibilitat de delegar-la o 
desconcentrar-la. 

c) El Registre de Fundacions 

Sota la dependència del protectorat figura el Registre de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana, adscrit a la Secretaria General de la Conselleria competent. L'estructura i el 
funcionament del Registre estan regulats pel Decret 139/2001, de 5 de setembre, del 
Govern Valencià, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana. Són funcions d'aquest Registre: la inscripció de les fundacions 
de competència de la Generalitat, de les delegacions de fundacions sotmeses a uns altres 
protectorats i dels altres actes que siga pertinent inscriure-hi, el dipòsit i arxiu dels 
documents establits en la normativa i la legalització dels llibres que hagen de portar les 
fundacions. 

2.5 Règim de contractació 

La fiscalització de l'exercici de 2005 considera quatre fundacions públiques en la 
modalitat de control sobre les àrees més significatives, una de les quals és la 
contractació. 

En 2005 es produeixen canvis significatius en el règim de contractació de les fundacions 
públiques, les quals han estat sotmeses a dos règims diferents: un d'anterior i un altre de 
posterior al 15 de març de 2005, data en què entrà en vigor el Reial Decret Llei 5/2005, 
d'11 de març. 

Fins al 15 de març de 2005 el règim de contractació aplicable a les fundacions (la Llei 
62/2003 no les va incloure expressament en les seues reformes), és el que comentàvem 
en l'apartat 2.4 de l'informe de fiscalització de l'exercici de 2004. 

A partir del 15 de març de 2005, hi és aplicable el règim introduït per la reforma del 
Reial Decret-Llei 5/2005, que les inclou expressament en l'article 2.1 i en la disposició 
addicional sisena del TRLCAP; preceptes que al seu torn havien sigut recentment 
modificats per la Llei 62/2003. 
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Com a regla general, i tenint en compte que en les fundacions públiques concorre algun 
dels requisits de l'article 1.3.b) del TRLCAP (finançament majoritari, control de la 
gestió o designació de determinats òrgans de direcció o vigilància per part de 
l'Administració), aquestes entitats estan sotmeses a un aplicació restringida del 
TRLCAP, que es concreta en els nivells següents: 

- Article 2.1 del TRLCAP. Els preceptes del dit text i els corresponents del 
Reglament General de la Llei de Contractes, en allò que es refereix a capacitat 
de les empreses, publicitat, procediments de licitació i formes d'adjudicació, 
sempre que es tracte de contractes d'obres de quantia superior a 5.923.624 euros, 
o de contractes de subministrament, consultoria i assistència i de serveis de 
quantia superior a 236.945 euros; en els dos casos, amb exclusió de l'IVA. 

- Article 2.2 del TRLCAP. Aquest precepte estableix regles especials per a 
determinats contractes relatius a hospitals, equipaments esportius, recreatius o 
d'oci, edificis escolars o universitaris i edificis d'ús administratiu, entre altres. 
Aquests contractes es regiran pel TRLCAP en allò que es refereix a capacitat de 
les empreses, publicitat, procediments de licitació i formes d'adjudicació quan 
siguen subvencionats directament per l'Administració en més del cinquanta per 
cent del seu import i sempre que aquest, amb exclusió de l'IVA, siga igual o 
superior a 5.000.000 d'euros si es tracta de contractes d'obres, o a 200.000 euros 
si es tracta de contractes de consultoria i assistència o de serveis. 

- Disposició addicional sisena del TRLCAP. En els casos de contractes no 
inclosos en els apartats anteriors, les fundacions públiques s'ajustaran, en la seua 
activitat contractual, als principis de publicitat i concurrència; tret que la 
naturalesa de l'operació que s'haja de realitzar siga incompatible amb aquests 
principis. 

2.6 Règim comptable, pressupostari i d'auditories 

Tal com hem indicat anteriorment, les fundacions públiques de la Generalitat estan 
subjectes al règim de comptabilitat pública, cosa que comporta l'obligació de rendir 
comptes de les respectives operacions, siga quina siga la seua naturalesa, a la 
Sindicatura de Comptes. Els comptes retuts per les fundacions públiques són documents 
amb els quals es confecciona el Compte General de la Generalitat. 

Mitjançant una Resolució de 30 de novembre de 2001, la IGG va establir que les 
fundacions públiques de la Generalitat formaran i retran els seus comptes conformement 
als principis i les normes de comptabilitat recollits en l'adaptació del Pla General de 
Comptabilitat a les entitats sense fins de lucre, aprovat pel Reial Decret 776/1998, de 30 
d'abril, fins que el dit centre directiu aprove el Pla Especial de Comptabilitat de les 
Fundacions de la Generalitat. 

L'article 21.2 de la Llei 8/1998 estableix que, en els primers sis mesos de cada exercici, 
el patronat de la fundació haurà d'aprovar i presentar al protectorat -perquè aquest els 
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examine, en comprove l'adequació a la normativa vigent i en faça el dipòsit en el 
Registre de Fundacions- els següents documents referits a l'anterior exercici econòmic: 

a) inventari valorat dels béns i drets de la fundació. 

b) balanç de situació, 

c) compte de resultats, 

d) memòria, 

e) liquidació del pressupost. 

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, acompanyat d'una memòria explicativa. 

Es sotmeten a auditoria externa els comptes de les fundacions en què concorren les 
circumstàncies descrites en l'article 21.4 de la Llei 8/1998. Els dits informes d'auditoria 
han de ser presentats al protectorat en el termini de tres mesos des de la seua emissió, i 
aquest, una vegada examinats i havent-ne comprovat l'adequació a la normativa vigent, 
els dipositarà en el Registre de Fundacions. 

També estan sotmeses a l'auditoria pública regulada en el TRLHPGV, que realitza la 
IGG amb la col·laboració d'empreses privades d'auditoria. 
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3. COMPTES RETUTS PER LES FUNDACIONS PÚBLIQUES 

3.1 Composició 

Les fundacions públiques de la Generalitat han de formar i rendir els seus comptes 
anuals d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat recollits en l'adaptació del 
Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins de lucre. El dit Pla estableix que 
els compte anuals estaran formats pels següents documents: 

a) balanç, 

b) compte de resultats, 

c) memòria. 

La liquidació del pressupost s'inclou com un apartat de la memòria i s'ha de 
confeccionar d'acord amb els models i criteris continguts en les "Normes d'informació 
pressupostària de les entitats sense fins de lucre" que s'adjunten com a annex del dit Pla. 

Els comptes anuals de l'exercici de 2005 de les fundacions públiques, presentats en 
aquesta Sindicatura de Comptes per conducte de la IGG, han sigut aprovats pels 
respectius patronats amb les excepcions que es comenten en apartats posteriors d'aquest 
Informe. Els dits comptes anuals, juntament amb els respectius informes d'auditoria, 
s'adjunten en l'annex I del present informe. 

3.2 Balanços individuals i agregat 

Els quadres 3.1, 3.2 i 3.3 han sigut elaborats per aquesta Sindicatura a partir dels 
balanços retuts per les fundacions públiques. L'última columna del quadre 3.3 mostra 
les xifres agregades. 

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

- Actiu. L'immobilitzat en representa el 50,5% i el circulant, el 49,4%. Dins de 
l'immobilitzat destaca el material, que constitueix el 62,6% del total de l'epígraf i 
el 31,6% del total actiu, i els imports més significatius en corresponen a FOM; 
les immobilitzacions immaterials es concentren fonamentalment en FCAE. 
Quant al circulant, l'epígraf més significatiu és el de "Tresoreria", que representa 
el 43,9% del total circulant i el 21,7% del total actiu, i els imports més 
significatius en corresponen a FLI; el capítol de "D'altres deutors" en constitueix 
el 13,4% del total actiu i hi destaca el saldo en FOM; finalment, l'epígraf 
d"Usuaris i d'altres deutors de l'activitat pròpia" en representa el 8,8% del total 
actiu i es concentra bàsicament en FBA. 

- Passiu. Hi 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 9.191.795 euros; els més significatius en són els corresponents a FCAE; 
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l'excedent agregat de l'exercici de 2005 és negatiu per import de 4.002.464 
euros. Els ingressos per a distribuir en diversos exercicis representen el 43,6% 
del total passiu i en són importants els saldos de FOM. Els creditors a llarg 
termini constitueixen el 20,7% del total passiu i corresponen en la pràctica 
totalitat a FCAE. Finalment, els creditors a curt termini representen el 42,3% del 
total passiu i hi destaquen els saldos en FLI. 

3.3 Comptes de resultats individuals i agregat 

Els quadres 3.4, 3.5 i 3.6 han sigut elaborats per aquesta Sindicatura a partir dels 
comptes de resultats rendits per les fundacions públiques. L'última columna del quadre 
3.6 en mostra les xifres agregades. 

Els aspectes més importants que deriven dels comptes de resultats, sense prendre en 
consideració l'efecte de les excepcions que comentem en els diferents apartats de 
l'informe, són els següents: 

- Ingressos. El 89,0% en correspon als ingressos per l'activitat pròpia i destaquen 
les xifres en FLI. Els restants capítols dels ingressos d'explotació, com ara els de 
"Vendes" i "D'altres ingressos", tan sols en representen el 3,5% i el 7,5%, 
respectivament, del total. 

- Despeses. Les d'explotació constitueixen el 97,9% del total de despeses, i entre 
aquestes destaquen els capítols de "Despeses de personal", que n'absorbeix el 
28,9%, i el de "D'altres despeses", que en representa el 47,7% del total; en 
aquests casos, són significatius els imports de CEAM i FLI. Les despeses 
extraordinàries només en són el 0,4% del total. 

- Resultats. El resultat d'explotació és positiu en deu fundacions i negatiu en 
disset; el saldo agregat és negatiu, per import de 3.921.294 euros. Són negatius 
el resultat financer agregat, per import de 694 euros, i el resultat extraordinari 
agregat, per import de 80.477 euros. El resultat agregat de l'exercici de 2005 
dóna un excedent negatiu de 4.002.464 euros. 
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Fundacions públiques de la Generalitat 
Balanços a 31 de desembre de 2005
Xifres en euros

ACTIU FLI FCAE FBA FOM FIPE FIHC FIFE CEAM FSVE FGVI
Immobilitzat 600.583 14.901.673 19.031 17.391.600 8.639 1.136.000 316.921 4.819.510 542.431 1.291
Despeses de primer establiment 31.856
Immobilitzacions immaterials 8.660 13.843.205 31.786 13.815 9.218 84.183 584
Immobilitzacions materials 591.923 1.053.264 19.031 17.359.814 8.326 303.106 4.804.470 402.259 688
Immobilitzacions financeres 5.204 313 1.136.000 5.822 24.133 19

Despeses per a distrib. en diversos exercicis 87

Actiu circulant 10.378.149 1.678.912 3.553.673 2.971.397 30.402 2.330.436 3.885.234 2.822.114 1.384.370 203.448
Fundadors/Associats per desembors. exigits
Existències 125.748 406 5.304 84.588 1.666 104.613
Usuaris i d'altres deutors de l'activitat pròpia 122.014 3.454.351 202.549 2.350.646
D'altres deutors 1.918.428 742.708 33 2.151.955 18.436 1.225.759 536.212 16.301 1.349.639
Inversions financeres temporals 2.102 303.338 310.374 13.902
Tresoreria 5.583.832 933.798 93.985 723.104 11.966 801.339 2.834.433 349.585 3.693 203.448
Ajusts per periodificació 2.628.127 2.000 9.648 969 17.136

Total actiu 10.978.732 16.580.585 3.572.704 20.362.997 39.128 3.466.436 4.202.155 7.641.624 1.926.801 204.739

PASSIU FLI FCAE FBA FOM FIPE FIHC FIFE CEAM FSVE FGVI
Fons propis (1.420.257) (9.849.017) 30.013 893.642 (241.487) 432.345 435.339 192.070 18.902 166.531
Dotació fundacional 39.102 30.050 30.051 1.893.002 63.106 392.024 27.045 809.149 12.414 180.303
Reserves 406.235 6.427
Excedents d'exercicis anteriors 1.380.731 (9.705.454) (937.531) (280.805) (131.443) (13.772)
Excedent de l'exercici (2.840.090) (173.613) (38) (61.829) (23.788) 40.321 2.059 (485.636) 61
Ingressos per a distrib. en diversos exercicis 7.373.814 16.976.152 3.348.815 5.825.982 538.318
Provisions per a riscs i despeses 95.103 57.842
Creditors a llarg termini 17.000.000 10.206 227.439
Deutes amb entitats de crèdit 17.000.000
Creditors a curt termini 12.398.989 2.055.788 3.542.691 2.387.894 222.773 2.806.652 418.001 1.623.572 1.369.581 38.208
Deutes amb entitats de crèdit 23.127 2.841.644 988.254 716.156
Beneficiaris-creditors 2.133.228
Creditors comercials 12.214.299 303.698 658.945 78.653 355.147 301.767
D'altres deutes no comercials 184.690 1.728.963 38.892 594.771 164.212 351.658
Ajusts per periodificació 3.210 115.959

Total passiu 10.978.732 16.580.585 3.572.704 20.362.997 39.128 3.466.436 4.202.155 7.641.624 1.926.801 204.739

Quadre 3.1               
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Fundacions públiques de la Generalitat 
Balanços a 31 de desembre de 2005
Xifres en euros

ACTIU FEV FVC FPRL FIA FCAC FMB FRE FVD FAP FAD
Immobilitzat 312.831 41.872 86.084 12.852 161.333 51.543 923 53.822 39.171
Despeses de primer establiment 26.739 478
Immobilitzacions immaterials 2.129 3.159 15.294 61.750 13.507 1.510 15.487
Immobilitzacions materials 310.564 34.409 68.806 11.996 67.364 38.036 923 12.252 23.071
Immobilitzacions financeres 138 4.304 1.984 856 5.480 40.060 135

Despeses per a distrib. en diversos exercicis 60.100

Actiu circulant 164.435 300.310 423.932 157.998 711.594 59.750 979.361 9.274 23.414 864.961
Existències 4.555
Fundadors /Associats per desembors. exigits 1.029
Usuaris i d'altres deutors de l'activitat pròpia 6.000 99.813 972.492 3.000 133.210
D'altres deutors 77.335 151.426 395.191 462.009 32.510 370 455.000
Inversions financeres temporals 100 19.573
Tresoreria 79.900 148.884 27.712 57.450 249.585 27.140 2.314 268 23.044 150.670
Ajusts per periodificació 1.200 735 6.006 106.508

Total actiu 477.266 342.182 510.016 170.850 872.927 59.750 1.030.904 70.297 77.236 904.132

PASSIU FEV FVC FPRL FIA FCAC FMB FRE FVD FAP FAD
Fons propis 80.003 52.236 41.792 32.863 666.359 45.616 106.103 28.094 31.910 163.220
Dotació fundacional 132.223 114.192 27.364 36.558 300.506 60.100 100.000 60.100 60.000 60.100
Reserves 3.872 12.055
Excedents d'exercicis anteriors (16.011) 2.335 19.357 173.289 (2.976) (22.315) 226.582 (34.383) 13.481
Excedent de l'exercici (36.209) (65.828) 38 (23.052) 192.564 (11.508) 28.418 (258.588) 6.293 89.639
Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 134.374 36.021 78.018 757.330 13.503 19.062
Provisions per a riscs i despeses 21.000
Creditors a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit
Creditors a curt termini 262.889 232.925 390.206 137.987 206.568 14.134 167.471 42.203 31.823 721.850
Deutes amb entitats de crèdit 31.325
Beneficiaris-creditors
Creditors comercials 177.977 53.993
D'altres deutes no comercials 54.948 82.153
Ajusts per periodificació

Total passiu 477.266 342.182 510.016 170.850 872.927 59.750 1.030.904 70.297 77.236 904.132

Quadre 3.2          
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Fundacions públiques de la Generalitat 
Balanços a 31 de desembre de 2005
Xifres en euros

ACTIU FEB FIHA FIHE FPA FIAG FUIV FIPEC FMGPV TOTAL
Immobilitzat 177.251 6.690 132.908 1.365.252 5.024 340.624 78.549 42.604.408
Despeses de primer establiment 433 8.755 3.652 2.467 74.380
Immobilitzacions immaterials 1.127 131.367 763 47.682 14.285.226
Immobilitzacions materials 39.719 6.257 132.908 1.225.130 1.372 119.851 25.100 26.660.639
Immobilitzacions financeres 136.405 220.010 3.300 1.584.163
Despeses per a distrib. en diversos exercicis 60.187
Actiu circulant 957.187 126.332 218.321 5.898.482 32.858 60.000 767.163 622.721 41.616.228
Fundadors/Associats per desembors. exigits 8.066 12.621
Existències 59.998 16.120 399.472
Usuaris i d'altres deutors de l'activitat pròpia 97.983 7.442.058
D'altres deutors 239 96.281 79.692 894.513 3.943 454.668 187.620 11.250.268
Inversions financeres temporals 720.504 99.405 1.469.298
Tresoreria 116.525 30.051 138.629 5.003.969 28.915 60.000 152.462 418.981 18.255.682
Ajusts per periodificació 13.870 630 2.786.829

Total actiu 1.134.438 133.022 351.229 7.263.734 37.882 60.000 1.107.787 701.270 84.280.823

PASSIU FEB FIHA FIHE FPA FIAG FUIV FIPEC FMGPV TOTAL
Fons propis 949.644 (40.649) 64.426 30.000 30.557 60.000 890.515 375.052 (5.734.178)
Dotació fundacional 1.080.446 30.051 6.000 30.000 63.000 60.000 919.909 414.698 7.031.493
Reserves 428.589
Excedents d'exercicis anteriors (137.817) 313.730 (38.793) (9.191.795)
Excedent de l'exercici 7.015 (70.700) 58.426 (32.443) (343.124) (853) (4.002.465)
Ingressos per a distrib. en diversos exercicis 90.000 132.629 1.355.586 74.629 36.754.233
Provisions per a  riscs i despeses 173.945
Creditors a llarg termini 216.305 17.453.950
Deutes amb entitats de crèdit 17.000.000
Creditors a curt termini 184.794 83.671 154.174 5.878.148 7.325 217.272 35.284 35.632.873
Deutes amb entitats de crèdit -
Beneficiaris-creditors -
Creditors comercials 46.143 154.174 5.621.588 22.515 -
D'altres deutes no comercials 18.043 256.560 12.769 -
Ajusts per periodificació 120.608 -

Total passiu 1.134.438 133.022 351.229 7.263.734 37.882 60.000 1.107.787 701.270 84.280.823

Quadre 3.3               
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Fundacions públiques de la Generalitat 
Comptes de resultats de 2005
Xifres en euros

DESPESES FLI FCAE FBA FOM FIPE FIHC FIFE CEAM FSVE FGVI
Ajudes monetàries i d'altres 2.125.404 1.490.725 272 196.018
Aprovisionaments 136.837 210.000 1.672.263 543.923 5.228 4.337 8.919
Despeses de personal 675.942 306.497 140.487 740.740 73.371 318.757 1.469.772 2.791.610 2.147.284 35.492
Dotacions amortització immobilitzat 162.409 219.437 5.490 406.169 3.225 59.310 587.910 204.043 562
D'altres despeses 10.780.443 341.212 180.122 305.393 37.520 32.437 83.948 862.890 751.717 7.345
Variació de les provisions de l'activitat (28.669) 78.132 3.210 31.968 (2.906) (7.800)
Resultats positius d'explotació 60.716 232.537 7.180
Despeses financeres i assimilades 108 1.744 59.089 95 4.322 20 94 106.472 8.148
Resultats financers positius 17.401 15.585 50.927 40.428 3.486
Resultats positius d'activitats ordinàries 1.761 42.140 272.965
Pèrdues procedents de l'immobilitzat 3.643
Despeses extraordinàries 42 1.574 95.103 1.761 52 1.138 4
Despeses i pèrdues d'altres exercicis 77.262 348 2.999 4.586 516.412 1.425
Resultats extraordinaris positius 3.388 54.981 86.479 24.960 226
Resultats positius abans d'imposts 40.321 2.059 61
Impost sobre societats
Excedent positiu de l'exercici 40.321 2.059 61

INGRESSOS FLI FCAE FBA FOM FIPE FIHC FIFE CEAM FSVE FGVI
Ingressos per l'activitat pròpia 8.883.592 880.900 1.831.095 99.100 2.499.779 3.068.281 3.156.102 3.110.209 235.931
Vendes i altres ingr. ordinaris activ. mercantil 28.383 16.008 258 683.279
D'altres ingressos 2.046.280 1.237 269.442 15
Resultats negatius d'explotació 2.843.370 245.995 163.893 19.986 8.787 404.420 3.486
D'altres interessos i ingressos assimilats 19.145 134 15.680 520 50.947 40.522 296 803 3.486
Resultats financers negatius 108 58.955 3.802 106.176 7.345
Resultats negatius d'activitats ordinàries 2.843.478 228.594 148.308 23.788 510.596 165
Subvencions, donacions, trasp. a resultat exer. 130.564
Ingressos extraordinaris 3.430 1.679 124 423 5 27.514 230
Ingressos i beneficis d'altres exercicis 188.224 4.105 245.553 9
Resultats extraordinaris negatius 1.798 1.819 270.906
Excedent negatiu de l'exercici 2.840.090 173.613 37 61.829 23.788 485.636

Quadre 3.4             
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Fundacions públiques de la Generalitat 
Comptes de resultats de 2005
Xifres en euros

DESPESES FEV FVC FPRL FIA FCAC FMB FRE FVD FAP FAD
Ajudes monetàries i d'altres 1.500 48.309 19.423 22.500 113.964
Aprovisionaments 236.561 976 126.066 2.103 59.385 163.021
Despeses de personal 357.561 216.469 193.520 145.151 308.544 17.058 579.875 717.526 162.094 384.641
Dotacions amortització immobilitzat 39.951 10.122 30.075 4.272 46.204 7.332 26 4.496 10.135
D'altres despeses 478.046 236.438 158.111 375.366 608.744 28.691 43.357 33.505 261.992 466.559
Variació de les provisions de l'activitat 12.000
Resultats positius d'explotació 21.261 16.124 179.799 28.511 1.546 97.687
Despeses financeres i assimilades 16 410 15.314 1.016 320 783 104 112 1.261 7.537
Resultats financers positius 11.112 1.171 1.184
Resultats positius d'activitats ordinàries 21.245 829 190.911 28.418 2.730 90.261
Pèrdues procedents de l'immobilitzat 743
Despeses extraordinàries 65.379 21.019 (560) 580
Despeses i pèrdues d'altres exercicis 791 8.299 7 2.548
Resultats extraordinaris positius 1.653 3.563
Resultats positius abans d'imposts 38 192.564 28.418 6.293 89.639
Impost sobre societats (1)
Excedent positiu de l'exercici 38 192.564 28.418 6.293 89.639

INGRESSOS FEV FVC FPRL FIA FCAC FMB FRE FVD FAP FAD
Ingressos per l'activitat pròpia 871.654 416.449 502.309 1.191.600 816.295 522.200 603.477 1.122.041
Vendes i altres ingr. ordinaris activ. mercantil 911
D'altres ingressos 26.665 898 634.391 36.000 269 2
Resultats negatius d'explotació 44.771 22.480 10.725 253.460
D'altres interessos i ingressos assimilats 222 19 444 11.432 11 1.283 2.445 111
Resultats financers negatius 16 188 15.295 572 783 93 7.426
Resultats negatius d'activitats ordinàries 44.959 23.052 11.508 252.289
Subvencions, donacions, trasp. a resultat exer. 1.926
Ingressos extraordinaris 843 150 1.093 2.000 4.861
Ingressos i beneficis d'altres exercicis 7.081 32
Resultats extraordinaris negatius 57.455 20.869 791 6.299 622
Excedent negatiu de l'exercici 36.209 65.828 23.052 11.508 258.588

Quadr 3.5           
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Fundacions públiques de la Generalitat 
Comptes de resultats de 2005
Xifres en euros

DESPESES FEB FIHA FIHE FPA FIAG FUIV FIPEC FMGPV TOTAL
Ajudes monetàries i d'altres 24.634 24.604 4.067.353
Aprovisionaments 242.752 27.318 753.389 319 6.755 19.492 4.219.644
Despeses de personal 214.767 205 916.372 11.160 985.550 180.496 14.090.941
Dotacions amortització immobilitzat 17.559 272 43.264 348 34.723 92.999 1.990.333
D'altres despeses 134.246 18.271 6.250.674 20.616 610.791 190.356 23.298.790
Variació de les provisions de l'activitat 4.918 90.853
Resultats positius d'explotació 58.426 703.787
Despeses financeres i assimilades 2 398 1.911 739 210.015
Resultats financers positius 38.673 16.178 3.962 200.107
Resultats positius d'activitats ordinàries 7.035 58.426 716.721
Pèrdues procedents de l'immobilitzat 4.386
Despeses extraordinàries 5.179 191.271
Despeses i pèrdues d'altres exercicis 20 7.743 622.440
Resultats extraordinaris positius 43.263 72.570 291.083
Resultats positius abans d'imposts 7.015 58.426 424.834
Impost sobre societats (1)
Excedent positiu de l'exercici 7.015 58.426 424.834

INGRESSOS FEB FIHA FIHE FPA FIAG FUIV FIPEC FMGPV TOTAL
Ingressos per l'activitat pròpia 545.199 7.904.258 346.703 405.958 39.013.132
Vendes i altres ingres. ordinaris activ. mercantil 17.356 58.426 748.006 1.552.627
D'altres ingressos 20.049 235.613 3.270.861
Resultats negatius d'explotació 31.638 70.700 59.441 32.443 332.101 77.385 4.625.081
D'altres interessos i ingressos assimilats 38.675 16.576 1.869 4.701 209.321
Resultats financers negatius 42 200.801
Resultats negatius d'activitats ordinàries 70.700 43.263 32.443 332.143 73.423 4.638.709
Subvencions, donacions, trasp. a resultat exercici 43.263 72.564 248.317
Ingressos extraordinaris 1.902 6 44.260
Ingressos i beneficis d'altres exercicis 39 445.043
Resultats extraordinaris negatius 20 10.981 371.560
Excedent negatiu de l'exercici 70.700 32.443 343.124 853 4.427.298

Quadre 3.6           
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4. CONTROL SOBRE ÀREES SIGNIFICATIVES 

4.1 Fundacions sotmeses a aquest control 

Les fundacions incloses en aquesta modalitat de fiscalització són les considerades en el 
PAA2006, i són les següents: 

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

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

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

- Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana (FOM). 

4.2 Objectius, abast i procediments de la fiscalització 

Segons el que hem indicat en l'apartat 1 d'aquest informe, els objectius de la present 
fiscalització, en la seua modalitat de control sobre àrees significatives, comprenen els 
tres següents: 

a) Portar a efecte un control formal sobre els comptes retuts. 

b) Revisar si l'aplicació de la normativa comptable i de gestió relativa a les àrees de 
subvencions i contractació. 

c) Comprovar el grau d'acceptació i implantació de les recomanacions. 

Els objectius anteriors queden desglossats, al seu torn, en diversos objectius, amb els 
abasts corresponents; tal com es detallen a continuació. 

Objectiu 'a': Control formal dels comptes 

Els objectius detallats en són els següents: 

a) Comprovar que les fundacions públiques han formulat, aprovat i retut els seus 
comptes anuals de l'exercici de 2005 conformement a la normativa aplicable. 

b) Lectura de les conclusions dels informes d'auditoria externa o de la IGG sobre 
els dits comptes anuals. Anàlisi dels advertiments, si n'hi ha. 

Objectiu 'b': Àrees significatives 

La fiscalització de 2005 abasta les àrees de subvencions i de contractació i té per 
objectius: 

a) Comprovar si les subvencions concedides a les fundacions en l'exercici de 2005 
i els contractes adjudicats per aquestes durant aqueix exercici, han sigut 
gestionats i comptabilitzats conformement a la normativa aplicable. 
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b) Analitzar els sistemes de gestió i de control de les fundacions en relació amb les 
dites operacions. 

Objectiu 'c': Recomanacions 

Els objectius que s'hi persegueixen són dos: 

a) Seguiment de les recomanacions d'informes anteriors i examen del seu grau 
d'implantació per part de les fundacions. 

b) Formulació de les recomanacions necessàries per a esmenar les incidències 
detectades durant la present fiscalització. 

Tal com hem indicat en l'apartat 1.2, no s'han fet fiscalitzacions completes de comptes 
anuals, sinó revisions limitades i amb els abasts descrits; en aquest sentit, per assolir els 
objectius fixats, hem practicat en les quatre fundacions citades en l'apartat anterior els 
procediments d'auditoria que s'han considerat necessaris, els quals inclouen -com a més 
importants- els que indiquem a continuació: 

- Comprovar el compliment, per part de les fundacions, de les obligacions formals 
requerides per l'article 21 de la Llei 8/1998 i detallades en l'apartat 2.6 d'aquest 
informe, les quals es refereixen a pressuposts, documentació comptable i 
informes d'auditoria externa. 

- Verificar si els comptes anuals de l'exercici de 2005 de les quatre fundacions han 
sigut presentats en aquesta Sindicatura, juntament amb els informes d'auditoria 
de la IGG, dins del termini establit en el TRLHPGV. 

- Comprovar si els comptes anuals s'ajusten, en la seua presentació i contingut 
mínim, als models establits pel PGC adaptat a les ESFL, si coincideixen amb els 
aprovats pels respectius patronats i si contenen les signatures de la seua 
aprovació. 

- Analitzar la concordança entre l'objecte fundacional i l'activitat desenvolupada 
per les fundacions en l'exercici de 2005, segons el que conste en les 
corresponents memòries d'activitats. 

- Verificar si la distribució dels excedents de l'exercici es realitza conformement a 
l'article 20.4 de la Llei 8/1998. 

- Comprovar si les fundacions han destinat les despeses i inversions més 
significatives de l'exercici de 2005 a alguna de les activitats pròpies. 

- Fiscalitzar l'adequació de la gestió, aplicació i registre comptable d'una mostra 
de subvencions de l'exercici de 2005 atorgades a les fundacions. 

- Fiscalitzar la comptabilitat i la gestió contractual d'una mostra de contractes 
signats en 2005 referits a inversions reals i a despeses d'explotació. 
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- Fer un seguiment de les incidències posades de manifest en els informes de 
fiscalització de l'exercici anterior. 

4.3 Resultats de la fiscalització 

Els resultats de les fiscalitzacions realitzades es mostren, per a cada una de les 
fundacions, en els apartats 6 a 9 de l'informe. 
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5. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

5.1 Fundacions sotmeses a aquest control 

El PPA2006 ubica la resta de fundacions públiques en aquesta modalitat de control; en 
conseqüència, es tracta de les vint-i-cinc fundacions detallades en l'apartat 2.2 d'aquest 
informe no sotmeses al control parcial de l'anterior apartat 4. Els aspectes més 
significatius, quant a la creació i els objectius d'aquestes fundacions, es resumeixen per 
a cada una tot seguit. 

Fundació Institut de Propietaris Estrangers de la comunitat Valenciana (FIPE) 

Constituïda el 6 de novembre de 1998. Té com a objecte la recopilació, confecció i 
difusió d'informació per als ciutadans europeus i d'altres estrangers, compradors i 
propietaris d'habitatges, residents o no residents, a fi de fomentar l'assentament de 
persones d'uns altres països, fer l'adquisició i l'estada més fàcils i ajudar les persones a 
integrar-se i participar en la societat espanyola. 

Fundació per a la Investigació Hospital Clínic (FIHC) 

Constituïda el 19 de gener de 2000. L'objecte d'aquesta fundació comprén 
principalment: promoure la investigació biomèdica a l'Hospital Clínic; promoure la 
docència i preparació dels postgraduats i investigadors; acreditar i garantir els projectes 
i el procés d'investigació de l'Hospital; cooperar amb institucions sanitàries o docents 
nacionals o estrangeres; gestionar el procés d'investigació de l'Hospital. 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació de l'Hospital Universitari 
"La Fe" de València (FIFE) 

Constituïda el 24 de juliol de 2002. L'objecte d'aquesta fundació comprén 
principalment: promoure la investigació biomèdica a l'Hospital Universitari "La Fe"; 
promoure la docència i preparació dels postgraduats i investigadors; acreditar i garantir 
els projectes i el procés d'investigació de l'Hospital; cooperar amb institucions sanitàries 
o docents nacionals o estrangeres; gestionar el procés d'investigació de l'Hospital; 
concedir beques i ajudes econòmiques per a la investigació. 

Fundació Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) 

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

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 
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demanda d'ocupació en aquest àmbit territorial i creant a aqueix 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, 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 vies de 
comunicació entre les institucions públiques, la societat civil i els especialistes en 
l'estudi de la violència. També comprén la creació i manteniment d'un Centre de 
Documentació sobre Agressivitat i 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 l'assegurament de la qualitat dels 
processos i dels productes, l'increment de la productivitat, la implantació de la millora 
contínua 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, 
divulgadores, formatives i investigadores, així com per mitjà de l'assistència tècnica i la 
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) 

Creada el 23 de desembre de 1999 per l'empresa pública Ciutat de les Arts i de les 
Ciències, S.A. Entre els seus fins fundacionals estan la divulgació, el suport i el 
desenvolupament de la ciència i la tecnologia i les activitats que haja de desenvolupar el 
Museu de les Ciències de València. 

Fundació Mediambiental de la Comunitat Valenciana "Buseo" (FMB) 

Constituïda el 31 d'octubre de 2002. El seu objecte principal és la promoció i 
revaloració de l'embassament de Buseo i del seu entorn com a espai de rellevància 
mediambiental. 
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Fundació de Drets Humans de la Comunitat Valenciana (FDH) 

Es va constituir el 8 d'abril de 2003 amb una aportació de la Generalitat de 60.110 
euros. Entre els seus fins fundacionals generals figura la defensa i la promoció per tot el 
món, i especialment en l'àrea mediterrània, dels drets humans. No ha portat a efecte cap 
activitat, segons un certificat aportat en la rendició de comptes (vegeu l'apartat 5.3). 

Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FRE) 

Constituïda el 3 d'octubre de 2003. el seu objecte social abasta la coordinació de 
polítiques de la Unió Europea, l'ensenyament i la formació reglada 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 de delictes que es produeixen a la Comunitat Valenciana. 

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. Té per objecte 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 F.C.V. (FEB) 

Constituïda el 20 d'abril de 1990. El seu objecte fundacional comprén, com a 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. 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació a l'Hospital General 
Universitari d'Alacant (FIHA) 

Constituïda el 21 de juliol de 2005. El seu objecte comprén fonamentalment el foment 
de la investigació biomèdica a l'Hospital, facilitar la docència de postgrau i els concerts 
o convenis amb altres entitats, suport als contractes d'assaigs clínics, al procés 
d'investigació de l'Hospital i als recursos que resulten dels projectes respectius, 
concessió de beques, bosses d'estudis i premis, relacions d'intercanvi d'informació amb 
organismes l'activitat dels quals s'adeqüe als fins de la Fundació, organitzar congressos, 
seminaris i cursos per fomentar el procés investigador, etc. 
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Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la 
Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l'Hospital General Universitari 
d'Elx (FIHE) 

Constituïda el 19 de desembre de 2005. El seu objecte comprén la promoció de la 
investigació biomèdica a l'Hospital, promoure la docència i preparació dels 
postgraduats, cooperar per mitjà de convenis i concerts amb uns altres organismes, 
cooperar amb institucions sanitàries o docents, gestionar el procés d'investigació de 
l'Hospital i els recursos que resulten dels contractes, concedir beques i ajudes 
econòmiques per a la realització d'investigacions, facilitar el finançament, administració 
i gestió del procés d'investigació, etc. 

Palau de les Arts, Fundació de la Comunitat Valenciana (FPA) 

Constituïda el 12 de febrer de 2005. El seu objecte consisteix a impulsar la lliure creació 
i representació de les arts líriques, musicals i coreogràfiques, protegir, conservar i 
promoure l'enriquiment dels béns que integren el seu patrimoni artístic, fomentar la 
difusió, l'estima i el coneixement d'aquestes arts, així com l'assistència dels ciutadans a 
la seua programació i activitats, estimular i incentivar la creació, la investigació, l'estudi 
i la formació com a mitjans principals de perfeccionament professional del Palau de les 
Arts, prestar l'assessorament i la informació requerits o derivats dels convenis o 
contractes atorgats i establir relacions de cooperació i col·laboració amb altres 
institucions. 

Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària, 
"Agrioalimed" (FIAG) 

Constituïda el 30 d'agost de 2005. La seua finalitat és fomentar la investigació 
científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en l'àmbit agroalimentari. 

Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació de la Comunitat Valenciana (FIPEC) 

Constituïda el 15 d'abril de 1998. El seu objecte fundacional comprén diversos fins, 
entre els quals figura el de contribuir a fomentar la cooperació entre les distintes 
administracions per facilitar el desenvolupament i l'adequació dels ports valencians a les 
noves demandes del transport. 

Fundació de la Comunitat Valenciana Marca de Garantia del Port de València 
(FMGPV) 

Constituïda el 22 de desembre de 2005. El seu objecte fundacional és la promoció i 
millora de la qualitat i competitivitat, així com la seguretat i el desenvolupament de la 
gestió mediambiental dels serveis prestats per les comunitats portuàries en el marc del 
foment de l'economia i del perfeccionament de les seues estructures comercials. 
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Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València (FUIV) 

Constituïda el 16 de desembre de 2005. El seu objecte fundacional consisteix a 
promoure la creació de la Universitat Internacional de València per a la implantació 
d'estudis no presencials i el desenvolupament de programes de formació i d'investigació, 
fonamentalment. 

5.2 Objectius i abast de la fiscalització realitzada 

Els objectius d'aquesta modalitat de fiscalització, el control formal de la rendició de 
comptes, consisteixen a comprovar si els comptes anuals de les fundacions han sigut 
aprovats en el termini previst per la Llei 8/1998, si contenen els documents prevists pel 
Pla General de Comptabilitat aplicable i si han sigut retuts en aquesta Sindicatura de 
Comptes per mitjà de la IGG -juntament amb els informes d'auditoria- abans del 30 de 
juny de 2006. 

Les proves realitzades per aconseguir els dits objectius, més aquelles addicionals que 
s'han considerat necessàries, han sigut les següents: 

- Sol·licitud a les fundacions de les actes dels patronats en les quals s'acorda 
l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici de 2005. 

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

- Comprovació que els comptes anuals han sigut retuts en aquesta Sindicatura de 
Comptes, juntament amb els informes d'auditoria, abans del 30 de juny de 2006. 

- Lectura i anàlisi de les conclusions dels informes d'auditoria externa, o de la 
IGG. 

- Petició a les gerències de les fundacions que informen a aquesta Sindicatura 
sobre les mesures adoptades en relació amb les incidències posades de manifest 
en els informes de fiscalització de l'exercici anterior. 

5.3 Conclusions generals de la fiscalització realitzada 

Les fundacions públiques detallades en l'apartat 5.1 han format, aprovat i retut els seus 
comptes anuals de l'exercici de 2005 conformement a les normes aplicables; amb les 
excepcions següents: 

a) No s'han rendit comptes anuals ni informe d'auditoria de la FDH. Quant a això, 
la IGG ha presentat un "informe referent a la fiscalització de la constitució de la 
FDH", de data 27 d'abril de 2006, sobre els tràmits legals efectuats fins a la dita 
data. La Fundació hauria d'haver formulat i retut els comptes anuals des de 
l'exercici de la seua constitució. 
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b) Els comptes anuals de les fundacions següents s'han presentat sense informes 
d'auditoria: FIPE, FIHA, FIHE, FIPEC i FUIV. 

c) De la fundació FIFE s'ha retut un informe d'auditoria de comptes, però no de 
compliment de la legalitat. 

d) Els comptes anuals presentats de les fundacions FMB i FIPEC són incomplets, 
perquè no inclouen les memòries de 2005. 

e) Les següents fundacions no han tramés en aquesta Sindicatura les actes 
d'aprovació dels comptes anuals per part dels seus respectius patronats: FPA i 
FIAG. Les actes trameses per les fundacions FIFE, FSVO i FRE estan sense 
signar. 

f) La FUIV ha presentat els seus comptes anuals de 2005 directament a aquesta 
Sindicatura de Comptes el 26 de juliol de 2006, amb posterioritat al termini 
previst i sense el conducte de la IGG. 

D'altra banda, també s'ha d'assenyalar que: 

g) La fundació FIPE no ha informat sobre les mesures adoptades en relació amb les 
incidències assenyalades en l'informe de 2004. 

Els informes d'auditoria de comptes anuals realitzats per la IGG en col·laboració amb 
firmes privades d'auditoria, mostren opinions favorables -amb les excepcions que 
comentem tot seguit- sobre els comptes anuals de les fundacions públiques de l'exercici 
de 2005. Al seu torn, els informes de compliment de la legalitat expressen -també amb 
les excepcions que a continuació es comenten- que no s'han detectat incompliments 
rellevants de la normativa aplicable durant el dit exercici. 

Els advertiments dels dits informes es resumeixen a continuació: 

- FIHC. L'informe d'auditoria de comptes anuals presenta dos advertiments, un de 
relatiu a la falta de justificants comptables suficients de les despeses per 
col·laboracions i un altre de relatiu a deficiències del sistema de control intern. 
L'informe de compliment de la legalitat conté dos advertiments referents al 
reintegrament i la minoració d'una part de les subvencions de la Generalitat. 

- FSVO. L'informe d'auditoria de comptes anuals presenta una incertesa sobre la 
continuïtat de la Fundació, condicionada a les aportacions de la Generalitat. 
L'informe de compliment conté una observació relativa al fet que no tots els 
procediments de contractació de la Fundació contenen tots els aspectes 
aplicables de la LCAP. 

- FGVI. L'informe d'auditoria de comptes anuals presenta un advertiment relatiu 
al fet que els comptes anuals auditats estan pendents d'aprovació i que no se n'ha 
obtingut la carta de manifestacions. 
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- FEV. L'informe d'auditoria de comptes anuals presenta dues limitacions a 
l'abast, referides a despeses comptabilitzades sense suport documental i a saldos 
de creditors; quatre advertiments, referits a saldos deutors, despeses que no han 
passat a l'actiu i despeses no comptabilitzades, i una incertesa sobre la situació 
fiscal. 

- FCAC. L'informe d'auditoria de comptes anuals presenta dos advertiments, 
referents a despeses que no han passat a l'actiu i a despeses sense l'adequat 
suport documental. 

- FMB. L'informe d'auditoria de comptes anuals presenta dos advertiments, un de 
relatiu a la no formulació de la memòria i un altre referent a reclassificació de 
saldos. 

- FVD. L'informe d'auditoria de comptes anuals presenta tres limitacions a l'abast, 
relatives al fet que els comptes auditats estan pendents d'aprovació, que no se 
n'ha obtingut la carta de manifestacions i que falta informació sobre contractació 
de personal i sobre cert immobilitzat; i dos advertiments relatius a la 
comptabilitat d'un conveni de col·laboració i a deficiències en el contingut de la 
memòria. L'informe de compliment conté incidències relacionades amb el 
contingut de la memòria, les reunions dels òrgans i l'aplicació dels principis de 
la contractació. 

- FAP. L'informe d'auditoria de comptes anuals presenta dos advertiments relatius 
a la comptabilitat de certes despeses i ingressos i una incertesa relativa a la 
situació fiscal. 

- FAD. L'informe de compliment conté dos advertiments relatius a l'import de les 
subvencions que cal reintegrar i al fet que no consta el compliment dels principis 
de contractació. 

- FPA. L'informe d'auditoria de comptes anuals presenta tres limitacions a l'abast, 
relatives al fet que els comptes auditats estan pendents d'aprovació, que no se 
n'ha obtingut la carta de manifestacions i a la falta d'informació o documentació 
de certs elements d'immobilitzat i de despeses comptabilitzades. 

- FIAG. L'informe d'auditoria de comptes anuals presenta una incertesa sobre la 
continuïtat de la Fundació, condicionada a les aportacions de la Generalitat. 
L'informe de compliment conté incidències relacionades amb el contingut de la 
memòria i amb l'aplicació dels principis aplicables en la contractació de 
personal. 

- FMGPV. L'informe conté incidències relacionades amb els increments salarials, 
la tramesa d'informació a la IGG i a les reunions dels òrgans. 
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6. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA "LA LLUM DE LES 
IMATGES" 

6.1 Informació general 

6.1.1 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 com a objecte l'organització d'exposicions o de mostres de caràcter 
artístic i històric en diversos punts de la Comunitat Valenciana, per a la divulgació del 
ric patrimoni de titularitat eclesiàstica entre la ciutadania; a aqueix efecte, les 
successives edicions en tindran caràcter itinerant en diversos punts de la Comunitat 
Valenciana i en els temples més representatius d'aquesta. 

Els estatuts estableixen que els òrgans de la Fundació són: el patronat, com a òrgan de 
govern, representació i administració; els comissaris, dels quals se'n designaran 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. 

6.1.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Segons que s'indica en l'informe de gestió de l'exercici de 2005, l'activitat 
desenvolupada durant l'exercici de 2005 ha consistit en: 

- Acabament de la restauració de les distintes seues on es va efectuar l'exposició 
d'Oriola i de les obres d'art que s'hi exposaren. 

- Muntatge i obertura de l'exposició "Paisatges sagrats", la seu central de la qual 
s'ubicà a Sant Mateu i que fou inaugurada el 14 de març de 2005 i clausurada el 
29 de gener de 2006; ha tingut un total de 503.177 visitants. 

- Muntatge i obertura d'una exposició a la catedral de València. 

- Preparació i execució dels distints treballs de coordinació, organització i 
restauració per a la pròxima exposició a la ciutat d'Alacant. 

6.2 Control formal de comptes anuals 

6.2.1 Conclusió del control realitzat 

Els comptes anuals de FLI, que estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2005, el 
compte de resultats i la memòria corresponents a l'exercici anual terminat en la dita 
data, han sigut presentats, juntament amb l'informe d'auditoria, en aquesta Sindicatura 
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de Comptes el 30 de juny de 2006, dins del termini establit a aqueix efecte, i s'adjunten 
íntegrament en l'annex d'aquest informe. 

Els comptes anuals foren formulats per la gerència de la Fundació i aprovats pel seu 
patronat; però els presentats en aquesta Sindicatura no porten les signatures del dits 
òrgans. 

L'informe d'auditoria que acompanya els comptes anuals de FLI és el previst en l'article 
62.bis del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i està 
realitzat per la IGG en col·laboració amb una firma privada d'auditoria. El dit informe 
presenta una opinió favorable sobre els comptes anuals de FLI de l'exercici de 2005. 
Juntament amb l'informe de comptes anuals, s'ha tramés també el d'auditoria operativa i 
el de compliment de legalitat; aquest últim conté un advertiment relatiu a la composició 
del patronat. 

6.2.2 Balanç 

El balanç de FLI a 31 de desembre de 2005, juntament amb les xifres corresponents a 
l'exercici de 2004, es mostra a continuació en euros, amb els percentatges de variació 
entre els dos exercicis. 

 
ACTIU 31-12-05 31-12-04 Variació 

Immobilitzat 600.583 580.193 3,5% 
Immobilitzacions immaterials 8.660 19.214 (54,9%) 
Immobilitzacions materials 591.923 560.979 5,5% 

Actiu circulant 10.378.149 4.300.153 141,3% 
Existències 125.748 66.063 90,3% 
Usuaris 122.014 1.230 9.819,8% 
D'altres deutors 1.918.428 4.007.515 (52,1%) 
Inversions financeres temporals 0 700 (100,0%) 
Tresoreria  5.583.832 217.149 2.471,4% 
Ajusts per periodificació 2.628.127 7.496 34.960,4% 

Total actiu 10.978.732 4.880.346 125,0% 
    

PASSIU 31-12-05 31-12-04 Variació 
Fons propis (1.420.257) 1.419.833 (200,0%) 

Dotació fundacional 39.102 39.102 - 
Reserves 2.841.742 461.716 515,5% 
Excedents d'exercicis anteriors (1.461.011) (1.461.011) - 
Excedent de l'exercici (2.840.090) 2.380.026 (219,3%) 

Creditors a curt termini 12.398.989 3.460.513 258,3% 
Creditors comercials 12.214.299 3.322.669 267,6% 
D'altres deutes no comercials 184.690 137.844 34,0% 

Total passiu 10.978.732 4.880.346 125,0% 

Quadre 6.1 
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L'actiu del balanç de 2005 està compost en un 94,5% per circulant i en un 5,5% per 
immobilitzat. L'actiu circulant s'ha incrementat considerablement en 2005 en relació 
amb el de 2004, principalment en els epígrafs de "Tresoreria" i "Ajusts per 
periodificació"; també és significativa la disminució de "D'altres deutors". 

La Fundació ha comptabilitzat inadequadament en "Immobilitzacions materials" 
465.472 euros que corresponen al cost de realització d'audiovisuals sobre les 
exposicions realitzades; aquest aspecte ve sent objecte d'advertiments en els informes de 
fiscalització d'aquesta Sindicatura de Comptes dels últims exercicis, en els quals s'indica 
que, atesa la naturalesa dels dits béns, seria més adequat registrar-los comptablement en 
"Immobilitzat immaterial" o en "Existències" -segons quina siga la seua destinació-, i 
que la Fundació ha de regularitzar comptablement aquesta situació. 

El principal component de l'actiu en 2005 és la tresoreria, ja que, amb 5.583.832 euros, 
en constitueix el 50,9% del total. La gran variació, respecte de l'exercici anterior, obeeix 
al cobrament de subvencions durant els últims dies de 2005, cosa que explica al seu torn 
la disminució que s'observa en l'epígraf "D'altres deutors", el saldo del qual a 31 de 
desembre de 2005, per 1.918.428 euros, reflecteix les subvencions pendents de 
cobrament a la dita data. 

Dins de l'actiu circulant també destaca l'epígraf d'"Ajusts per periodificació", que, amb 
2.628.127 euros, representa el 23,9% del total actiu de 2005; està compost per la 
periodificació de primes d'assegurances, per 7.988 euros, i per la periodificació de 
despeses incorregudes durant 2005 en relació amb les exposicions de Sant Mateu, per 
import de 735.923 euros, i d'Alacant, per 1.884.216 euros. En l'exercici de 2005 la 
Fundació ha canviat novament el criteri de comptabilitat de les despeses de les 
exposicions i ha tornat aplicar el criteri d'exercicis anteriors a 2004 (de fer-ne la 
periodificació en funció dels períodes d'exposició). Tal i com vam indicar en l'informe 
de fiscalització de l'exercici de 2004, en el dit exercici la Fundació sí que adoptà el 
criteri correcte de comptabilitzar les dites despeses d'acord amb el criteri de meritació. 
La nota 4.9 de la memòria elaborada per la Fundació, descriu el criteri aplicat en 2005, 
però no el canvi respecte de l'aplicat en l'exercici anterior, ni l'efecte -significatiu- que 
això ha tingut sobre els resultats de l'exercici de 2005. 

Quant al passiu del balanç, és important assenyalar que els "Fons propis" tenen en 2005 
un saldo negatiu d'1.420.257 euros, a conseqüència de les pèrdues incorregudes en el dit 
exercici. 

El component principal del passiu del balanç és el de "Creditors comercials", amb 
12.214.299 euros, que està integrat majoritàriament per deutes derivats de les activitats 
relacionades amb les exposicions de Sant Mateu i d'Alacant. 
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6.2.3 Compte de resultats 

El compte de resultats de FLI de l'exercici de 2005, juntament amb les xifres 
corresponents a l'exercici de 2004, es mostra a continuació en euros, amb els 
percentatges de variació entre els dos exercicis. 

 
DESPESES 2005 2004 Variació 

Aprovisionaments 136.837 76.190 79,6% 

Despeses de personal 675.942 2.509.052 (73,1%) 

Dotació amortització immobilitzat 162.409 151.666 7,1% 

D'altres despeses 10.780.443 6.648.251 62,2% 

Variació provisions (28.669) (21.722) 32,0% 

Resultats positius d'explotació 0 2.382.116 (100%) 

Despeses financeres i assimilades 108 2.903 (96,3%) 

Resultats financers positius 0 0 - 

Despeses extraordinàries 42 0 - 

Resultats extraordinaris positius 3.388 812 317,2% 

Resultat positiu abans d'imposts 0 2.380.027 (100%) 

Excedent positiu de l'exercici 0 2.380.027 (100%) 
    

INGRESSOS 2005 2004 Variació 

Ingressos activitat pròpia 8.883.592 11.745.531 (24,4%) 

D'altres ingressos 0 23 (100,0%) 

Resultats negatius d'explotació 2.843.370 0 - 

D'altres interessos 0 1 (100,0%) 

Resultats financers negatius 108 2.902 (96,3%) 

Resultats negatius activitats ordinàries 2.843.478 0 - 

Ingressos extraordinaris 3.430 812 322,4% 

Resultats extraordinaris negatius 0 0 - 

Excedent negatiu de l'exercici 2.840.090 0 - 

Quadre 6.2 

 

Els ingressos de l'exercici de 2005 s'eleven a un total de 8.887.022 euros i les despeses, 
a un total d'11.727.112 euros, d'on resulta un excedent negatiu de 2.840.090 euros. 
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Els "Ingressos per l'activitat pròpia" sumen 8.883.592 euros, la pràctica totalitat dels 
ingressos de la Fundació de l'exercici de 2005. Estan formats per 8.537.853 euros de 
subvencions (que analitzem en l'apartat següent), 240.000 euros d'aportacions de 
patrocinadors i 105.739 euros de quotes d'usuaris. 

Quant a les despeses, les més significatives figuren agrupades en l'epígraf de "D'altres 
despeses"; el seu  import, 10.780.443 euros, en constitueix el 91,9% del total de 
l'exercici i està constituït per despeses relacionades amb les exposicions de Sant Mateu, 
València i Alacant. 

L'epígraf de "Despeses d personal" s'eleva a 675.942 euros, cosa que en representa el 
5,8% del total; la seua disminució, del 73,1% respecte a 2004, és conseqüència de la 
periodificació de despeses d'exposicions comentada en l'apartat anterior. 

6.2.4 Memòria 

La Generalitat ve facilitant el suport financer necessari per a garantir el funcionament de 
la Fundació, mitjançant aportacions a la dotació fundacional i amb la concessió de 
subvencions, tant corrents com de capital; raó per la qual la continuïtat de la Fundació 
depén d'aqueix suport. En l'elaboració dels seus comptes anuals, la Fundació ha aplicat 
el principi d'entitat en funcionament, ja que considera que la Generalitat continuarà 
prestant el suport necessari per a mantenir les seues activitats; però, igual com en 
exercicis anteriors, no s'ha inclòs cap nota en la memòria que informe sobre aquesta 
circumstància; aquest fet ve provocant la inclusió de l'advertiment corresponent en els 
informes de fiscalització d'aquesta Sindicatura de Comptes. 

La memòria elaborada per FLI no conté cap apartat que informe sobre la destinació de 
l'excedent negatiu de l'exercici, el qual cal distribuir d'acord amb el que es preveu en 
l'article 20.4 de la Llei 8/1998. 

6.3 Subvencions 

6.3.1 Conclusió general 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, no s'han posat de 
manifest fets o circumstàncies relacionats amb les subvencions que afecten de forma 
significativa l'adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi són 
d'aplicació, ni s'han observat incompliments rellevants de la normativa aplicable a la 
gestió de les dites subvencions; encara que cal tenir en compte les incidències que 
comentem en el següent apartat del present informe. 

6.3.2 Informació sobre les subvencions i resultats del treball realitzat 

A continuació se'n mostren la composició i el moviment de l'exercici de 2005, en euros. 
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Cedent 
Pent. cobr. 
31-12-04 

Concessió 
2005 

Minoració 
2005 

Cobraments 
2005 

Pent. cobr. 
31-12-05 

Generalitat Valenciana 

Capítol IV 

Capítol VII 

D'altres 

3.914.947 

1.345.303 

2.451.143 

118.501 

9.910.794 

3.500.000 

6.153.430 

257.364 

1.396.083 

350.000 

1.046.083 

0 

10.534.372 

3.795.303 

6.553.430 

185.639 

1.895.286 

700.000 

1.005.060 

190.226 

Ministeri d'Educació 92.568 23.142 - 92.568 23.142 

Total 4.007.515 9.933.936 1.396.083 10.626.940 1.918.428 

Quadre 6.3 

 

Els aspectes més significatius que deriven de la revisió efectuada sobre les subvencions 
de l'exercici de 2005, són els següents: 

Les subvencions de la Generalitat estan destinades tant a finançar les despeses 
generades pel funcionament de la Fundació, com les derivades de la realització 
d'exposicions. La Fundació segueix el criteri d'imputar la totalitat d'aquestes 
subvencions als ingressos de l'exercici en què les concedeixen; quant a això, hem de 
formular les següents observacions, ja indicades en informes d'exercicis anteriors: 

- La part d'aquestes subvencions que ha servit per a finançar l'adquisició 
d'elements de l'immobilitzat de la Fundació, hauria de ser comptabilitzada en 
l'epígraf d'"Ingressos per a distribuir en diversos exercicis"; això no obstant, es 
considera que l'efecte que ha tingut sobre els excedents dels respectius exercicis, 
no ha sigut significatiu. 

- De la resta de les dites subvencions, la Fundació no en fa un desglossament dels 
imports que estan vinculats a finançar les despeses de les diferents exposicions 
que es comptabilitzen en cada exercici, informació que es considera necessària 
per a efectuar-ne un adequat registre comptable. 

La minoració de les subvencions de la Generalitat és conseqüència de l'Acord del 
Consell de la Generalitat de 30 de setembre de 2005 sobre contenció de la despesa 
pública. 

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

6.4 Contractació 

6.4.1 Conclusió general 

Com a resultat de la revisió financera efectuada, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, no 
s'han posat de manifest fets o circumstàncies relacionats amb la contractació que afecten 
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de forma significativa l'adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi 
són d'aplicació. 

En la revisió del compliment de legalitat, s'han observat els següents incompliments 
rellevants de la normativa aplicable: 

a) No consta la comunicació al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat dels 
contractes adjudicats durant 2005 que, per les seues característiques, resulta 
obligatori registrar. 

b) En tots els contractes revisats s'han observat retards en el compliment del 
termini de dos mesos establit en el TRLCAP per a pagar les factures, amb el 
consegüent risc de generar interessos de demora. 

A banda d'això, cal tenir en compte unes altres incidències observades en la contractació 
que comentem en un apartat posterior del present informe. 

6.4.2 Informació general sobre expedients de contractació 

A partir de la informació rebuda de la Fundació, hem elaborat el quadre següent, on 
s'indica, per tipus de contractes i modalitats d'adjudicació, el nombre i l'import dels 
contractes adjudicats durant l'exercici de 2005. 

 

Tipus de contractes 
Modalitat 

d'adjudicació Import d'adjudicació 
Nombre de 
contractes 

Obres 

Concurs públic 

Proced. negociat 

Contracte menor 

4.832.078 

1.287.019 

7.613 

78,9% 

21,0% 

0,1% 

10 

13 

1 

41,7% 

54,2% 

4,1% 

Subtotal 6.126.710 100,0% 24 100 % 

Assistència i serveis 

Concurs públic 

Proced. negociat 

Contracte menor 

488.131 

1.073.760 

241.857 

27,1% 

59,5% 

13,4% 

4 

12 

21 

10,8% 

32,4% 

56,8% 

Subtotal 1.803.748 100,0% 37 100 % 

Total 7.930.458  61  

Quadre 6.4 

 

Per determinar la dimensió i composició de la mostra d'expedients revisats, s'han tingut 
en compte criteris com: 

- Expedients amb imports d'adjudicació significatius. 
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- Expedients adjudicats per concurs, a l'objecte de comprovar l'objectivitat dels 
criteris i les formes de valoració usades per a fer-ne l'adjudicació. 

- Expedients de diferents tipus de contractes; en el cas de les obres, els de 
reformats, complementaris i liquidacions. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a verificar l'adequació de la tramitació 
d'aquests expedients a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, 
licitació i adjudicació de l'expedient, la documentació de l'adjudicatari, l'execució i 
recepció de l'objecte del contracte, els documents justificatius i l'adequació de la 
comptabilitat de la despesa. 

S'ha posat un èmfasi especial en l'anàlisi dels criteris d'adjudicació, el seu barem i 
valoració, en les adjudicacions realitzades per concurs; així com en la justificació i 
motivació de les declaracions d'urgència o emergència, ja que impliquen una tramitació 
especial, segons el que s'estableix en la LCAP. 

La mostra seleccionada ha abastat sis expedients, amb un import d'adjudicació que 
representa el 44,3% del total de l'exercici; el seu detall és el que mostrem en el quadre 
següent. 

 
 

Objecte del contracte 
Modalitat 

d'adjudicació 
Import 

d'adjudicació 

Restauració interior concatedral de Sant Nicolau (Alacant) Concurs 2.234.624 

Servei de personal per a seus expositives de Sant Mateu Proced. neg. 603.144 

Servei vigilància seus expositives de Sant Mateu Concurs 347.765 

Complementari adequació ermitatge Sant Pau (Albocàsser) Proced. neg. 122.294 

Liquidació restauració església arxiprestal de Sant Mateu Concurs 125.198 

Modifica urbanització ermitatge de Sant Pau (Albocàsser) Proced. neg. 77.203 

Quadre 6.5 

 

També s'ha fet un seguiment de l'execució durant 2005 de dos expedients adjudicats en 
exercicis anteriors, que són els següents: 

- Restauració de l'església arxiprestal de Sant Mateu. 

- Adequació de l'església parroquial de la Mare de Déu del Socors de Peníscola. 

6.4.3 Comentaris que sorgeixen de la revisió dels expedients de contractació 

Els aspectes més importants que deriven de la revisió efectuada, a més dels assenyalats 
en l'apartat 6.4.1 anterior, es mostren a continuació: 
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a) L'expedient de restauració de la concatedral de Sant Nicolau s'ha tramitat 
d'urgència; però no consta la declaració motivada de l'òrgan de contractació 
prevista en l'article 71 del TRLCAP. 

b) En el barem del concurs del contracte del servei de vigilància de les seus de Sant 
Mateu, el preu constitueix el 35% de la valoració total, percentatge que es 
considera baix. 

c) Una certificació d'obres de restauració corresponent a l'exercici de 2005, per 
import de 77.203 euros, ha sigut comptabilitzada en l'exercici de 2006; per 
aquesta raó les xifres de despeses i de creditors comercials de 2005, així com 
l'excedent negatiu de l'exercici, estan infravalorats en la quantitat esmentada. 
Hem comprovat que aquesta incidència és un fet aïllat en 2005, ja que la 
Fundació ha accentuat els controls sobre la comptabilitat, seguint la recomanació 
de la Sindicatura. 

6.5 Recomanacions 

Per escrit del síndic major de data 25 de gener de 2006, es va trametre a FLI l'informe 
de fiscalització de l'exercici de 2004, i alhora s'hi sol·licitava que comuniquessen a la 
nostra institució les mesures adoptades o aquelles que en el futur adoptaria la Fundació 
per reparar les incidències assenyalades en el dit informe. 

En resposta a la citada petició, la gerència de FLI comunicà, mitjançant un escrit de data 
25 de setembre de 2006, les mesures adoptades en relació amb les recomanacions. 

A partir del contingut de la resposta anterior i del treball de fiscalització de l'exercici de 
2005, es poden indicar les recomanacions d'exercicis anteriors que ja han sigut 
acceptades i implantades, les que continuen pendents i les derivades de la present 
fiscalització. 

a) Recomanacions acceptades i implantades: 

a.1) La formalització per escrit de la delegació de competències en la 
gerència de la Fundació. 

a.2) El compliment dels terminis d'execució de les obres, o bé la inclusió en 
els expedients d'informes sobre això. 

a.3) La imputació comptable de les certificacions d'obres a l'exercici a què 
corresponen. 

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

b.1) La periodificació dels ingressos per subvencions, a fi que hi haja una 
adequada correlació entre les dites subvencions i les despeses que 
financen. 
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b.2) Donar el tractament comptable oportú al dret d'ús del local cedit per la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esport en què la Fundació 
desenvolupa les seues activitats. 

b.3) Incloure en la memòria un apartat informant sobre la destinació de 
l'excedent de l'exercici. També cal informar en la memòria sobre els 
canvis de criteris comptables i la seua incidència en els resultats de 
l'exercici. 

b.4) Adoptar les mesures necessàries -compresa la realització de plans de 
tresoreria- per a pagar els deutes dins dels terminis aplicable. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes derivats de la 
fiscalització de l'exercici de 2005: 

c.1) Els comptes anuals que es presenten en la Sindicatura de Comptes, han 
de contenir les signatures dels òrgans de la Fundació responsables de 
formular-los i aprovar-los. 

c.2) Cal comunicar al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat els 
contractes en què això resulte obligatori. 

c.3) La tramitació urgent d'expedients de contractació, cal motivar-la. 

c.4) S'hauria d'augmentar la ponderació del preu en el barem dels concursos. 

c.5) En relació amb els advertiments de la revisió financera de l'informe de 
l'exercici de 2004, i tenint en compte que continuen vigents en 2005, es 
considera necessari que la Fundació: 

c.5.1) Registre adequadament el cost de realització dels audiovisuals 
sobre les exposicions dutes a terme. 

c.5.2) Comptabilitze les despeses de les exposicions en funció del criteri 
de meritació. 

c.5.3) Incloga en la memòria una nota sobre el suport necessari de la 
Generalitat per a la continuïtat de les seues operacions. 
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7. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CIUTAT DE LES 
ARTS ESCÈNIQUES 

7.1 Informació general 

7.1.1 Constitució i objecte 

La Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts Escèniques (d'ara endavant, 
FCAE o la Fundació), es va constituir mitjançant escriptura pública el 21 de setembre 
de 2000. El seu objecte comprén la promoció i el foment de la investigació, formació, 
producció i exhibició de les arts escèniques, afavorint totes aquelles iniciatives, 
projectes i activitats que en perseguisquen el desenvolupament i la consolidació; a 
aqueix efecte podrà realitzar tota mena d'activitats, directament o per mitjà d'acords, 
convenis de col·laboració i contractes amb tercers. 

7.1.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Segons que informa la Fundació en la seua memòria d'activitats de 2005, i per acord del 
seu patronat, la programació teatral ha sigut gestionada des de l'entitat pública Teatres 
de la Generalitat. El programa d'exhibició ha constat de tres espectacles en La Nau: "La 
verbena de la Paloma", "Shakespeare y sus máscaras" i "Ubú". 

La Fundació ha continuat amb les exhibicions en gira fora de la Comunitat Valenciana 
de l'espectacle "La Celestina", segons un contracte de coproducció signat en 2004. 

Durant 2005 han prosseguit les obres de rehabilitació de La Nau de Sagunt. 

7.2 Control formal de comptes anuals 

7.2.1 Conclusió del control realitzat 

Els comptes anuals de FCAE, que estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2005, 
el compte de resultats i la memòria corresponents a l'exercici anual terminat en la dita 
data, han sigut presentats, juntament amb l'informe d'auditoria, en aquesta Sindicatura 
de Comptes el 30 de juny de 2006, dins del termini establit a aqueix efecte, i s'adjunten 
íntegrament en l'annex del present informe. Els dits comptes anuals, formulats pel 
director gerent de la Fundació, foren aprovats pel patronat el 14 de juny de 2006, dins 
del termini normatiu. Els comptes presentats contenen la signatura del director gerent, 
però no la dels membres del patronat. 

L'informe d'auditoria que acompanya els comptes anuals de FCAE, és el previst en 
l'article 62.bis.3 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana i està realitzat per la IGG en col·laboració amb una firma privada 
d'auditoria. El dit informe presenta una opinió amb advertiments, que comprenen una 
limitació a l'abast i dues incerteses. Juntament amb l'informe d'auditoria de comptes 
anuals, ens han tramés també els informes d'auditoria operativa i de compliment de 
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legalitat; aquest últim conté una opinió favorable, amb l'excepció dels efectes que 
puguen derivar de les situacions que es descriuen en un annex. 

La Fundació va presentar al protectorat els comptes anuals de l'exercici de 2005 el 6 de 
juliol de 2006, fora del termini establit per l'article 21 de la Llei 8/1998. Al seu torn, el 
pressupost per a 2005 va ser aprovat pel patronat el 27 de desembre de 2004, dins del 
termini; però la seua presentació al protectorat tingué lloc el 16 de setembre de 2005, 
amb un notable retard sobre el termini previst en el citat article 21 de la Llei 8/1998, que 
en aquest cas era abans de finalitzar l'any 2004. 

7.2.2 Balanç 

El balanç de FCAE a 31 de desembre de 2005, juntament amb les xifres corresponents a 
l'exercici de 2004, es mostra a continuació en euros, amb els percentatges de variació 
entre els dos exercicis. 

 
ACTIU 31-12-05 31-12-04 Variació 

Immobilitzat 14.901.673 12.434.533 19,8% 
Despeses de primer establiment 0 5.964 (100,0%) 
Immobilitzacions immaterials 13.843.205 11.252.200 23,0% 
Immobilitzacions materials 1.053.264 1.171.165 (10,1%) 
Immobilitzacions financeres 5.204 5.204  
Actiu circulant 1.678.912 2.303.723 (27,1%) 
Existències 406 406   
D'altres deutors 742.708 2.095.539 (64,6%) 
Tresoreria  933.798 114.589 714,9% 
Ajusts per periodificació 2.000 93.189 (97,9%) 

Total actiu 16.580.585 14.738.256 12,5% 
    

PASSIU 31-12-05 31-12-04 Variació 
Fons propis (9.849.016) (9.675.403) (1,8%) 
Dotació fundacional 30.051 30.051  
Excedents d'exercicis anteriors (9.705.454) (6.868.515) (41,3%) 
Excedent de l'exercici (173.613) (2.836.939) 93,9% 
Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 7.373.814 5.538.778 33,1% 
Creditors a llarg termini 17.000.000 14.000.000 21,4% 
Deutes amb entitats de crèdit 17.000.000 14.000.000 21,4% 
Creditors a curt termini 2.055.788 4.874.882 (57,8%) 
Deutes amb entitats de crèdit 23.127 16.424 40,8% 
Creditors comercials 303.698 533.362 (43,1%) 
D'altres deutes no comercials 1.728.963 4.325.096 (60,0%) 

Total passiu 16.580.586 14.738.256 12,5% 

Quadre 7.1 



Fundacions públiques de la Generalitat. Exercici de 2005 

- 48 - 

 

El principal component de l'actiu del balanç és "Immobilitzacions immaterials", que 
constitueix el 83,5% del total actiu, format en la pràctica totalitat pel compte "Béns en 
cessió d'ús", en el qual es registren les inversions que realitza la Fundació en l'antiga 
nau de tallers generals del Port de Sagunt (La Nau), per rehabilitar-la i adequar-la com a 
sala teatral dins de la denominada Ciutat de les Arts Escèniques. Tal com hem vingut 
comentant en els informes de fiscalització d'aquesta Sindicatura, la Fundació no és 
titular dels immobles sobre els quals realitza les dites obres, ni disposa de cap document 
que en formalitze la cessió de l'ús. Les altes en aquest compte durant 2005 han ascendit 
a 2.613.562 euros, i quasi totes han sigut revisades per aquesta Sindicatura en l'anàlisi 
dels contractes que figura en l'apartat 7.4. 

En el passiu del balanç mereix ser destacat que els "Fons propis" són negatius, per 
import de 9.849.016 euros, a causa dels excedents negatius haguts des de l'exercici de 
2002, i que mostra una situació greu de desequilibri patrimonial. En aqueix sentit, 
aquesta Sindicatura ve recomanant en els informes d'exercicis anteriors que s'adopten 
les mesures necessàries per a corregir-ho. 

L'epígraf "Ingressos per a distribuir en diversos exercicis" s'eleva a 7.373.814 euros a 31 
de desembre de 2005; les altes de l'exercici de 2005 han sigut d'1.965.600 euros i les 
analitzem en l'apartat 7.3. 

Els "Deutes a llarg termini" són el component més significatiu del passiu del balanç i el 
seu import, 17.000.000 d'euros, correspon a la quantitat disposada d'un préstec que es 
descriu en la nota 11 de la memòria de la Fundació. 

7.2.3 Compte de resultats 

El compte de resultats de FCAE de l'exercici de 2005, juntament amb les xifres 
corresponents a l'exercici de 2004, es mostra a continuació en euros, amb els 
percentatges de variació entre tots dos exercicis. 
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INGRESSOS 2005 2004 Variació 

Ingressos activitat pròpia 880.900 1.442.432 (38,9%) 

Vendes i d'altres ingressos activitat mercantil 28.383 158.312 (82,1%) 

D'altres ingressos 0 72.000 (100,0%) 

Resultats negatius d'explotació (245.995) (1.374.984) 82,1% 

D'altres interessos 19.145 18.258 4,9% 

Resultats financers negatius - - - 

Resultats negatius activitats ordinàries (228.594) (1.367.875) 83,3% 

Subvencions traspassades al resultat 130.564 123.742 5,5% 

Ingressos extraordinaris 1.680 34.696 (95,2%) 

Resultats extraordinaris negatius 0 (1.469.064) 100,0% 

Resultats negatius abans d'imposts (173.612) (2.836.939) 93,9% 

Excedent negatiu de l'exercici (173.612) (2.836.939) 93,9% 

Quadre 7.2 

 

DESPESES 2005 2004 Variació 

Aprovisionaments 210.000 1.264.947 (83,4%) 

Despeses de personal 306.497 399.131 (23,2%) 

Dotació amortització immobilitzat 219.437 182.895 20,0% 

D'altres despeses 341.212 700.755 (51,3%) 

Variació provisions 78.132 500.000 (84,4%) 

Resultats positius d'explotació 0 0 - 

Despeses financeres i assimilades 1.744 11.149 (84,4%) 

Resultats financers positius 17.401 7.109 144,8% 

Resultats positius activitats ordinàries 0 0 - 

Pèrdues procedents de l'immobilitzat 0 1.531.819 (100,0%) 

Despeses extraordinàries 0 1 (100,0%) 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 77.262 95.682 (19,3%) 

Resultats extraordinaris positius 54.982 0 - 

Resultat positiu abans d'imposts 0 0 - 

Impost sobre societats 0 0 - 

Excedent positiu de l'exercici 0 0 - 
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El compte de resultats de 2005 mostra un excedent negatiu de 173.612 euros, amb una 
important disminució respecte de l'obtingut en 2004. El notable descens que es produeix 
en les principals magnituds d'ingressos i despeses és conseqüència de la menor activitat 
realitzada per la Fundació, ja que a partir de 2005 la programació teatral ha sigut 
empresa per l'entitat pública Teatres de la Generalitat. 

Els ingressos de l'exercici de 2005 han ascendit a 1.060.672 euros, amb una disminució 
del 42,7% respecte dels de 2004. El seu component principal és la subvenció de la 
Generalitat per a despeses corrents, comptabilitzada en "Ingressos de l'activitat pròpia", 
que representa el 83,1% del total d'ingressos de 2005 (vegeu l'apartat 7.3). 

L'epígraf de "Vendes i d'altres ingressos de l'activitat mercantil" registra ingressos per 
espectacles teatrals, els qual s'haurien de presentar en el corresponent a ingressos de 
l'activitat pròpia. També haurien de figurar com a ingressos de l'activitat pròpia, i no 
com a extraordinaris, les subvencions de capital traspassades al resultat de l'exercici. 

Les despeses de l'exercici de 2005 han ascendit a 1.234.284 euros, amb una disminució 
del 73,7% respecte als de 2004. La diferència fonamental entre tots dos exercicis està en 
el capítol de "Pèrdues procedents de l'immobilitzat", que no té import en 2005 (el 
corresponent a 2004 es va analitzar en l'informe de fiscalització del dit exercici). 

7.2.4 Memòria 

El contingut informatiu de la memòria és insuficient en els següents apartats: a) 
proposta de distribució de l'excedent de l'exercici, b) import i característiques de les 
subvencions corrents rebudes, c) òrgans de govern, direcció i representació, d) bases de 
liquidació del pressupost. 

7.3 Subvencions 

7.3.1 Conclusió general 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, no s'han posat de 
manifest fets o circumstàncies relacionats amb les subvencions que afecten de forma 
significativa l'adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi són 
d'aplicació, ni s'han observat incompliments rellevants de la normativa aplicable a la 
gestió de les dites subvencions; no obstant això, cal tenir en compte la incidència que 
comentem en el següent apartat d'aquest informe. 

7.3.2 Informació sobre les subvencions i resultats del treball realitzat 

a) Subvencions de capital 

El moviment de l'exercici de 2005 ha sigut el següent: 
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Subvencions de capital Euros 

Saldo a 31 de desembre de 2004 5.538.778 

Addicions de l'exercici de 2005 1.965.600 

Traspassos al resultat de l'exercici (130.564) 

Saldo a 31 de desembre de 2005 7.373.814 

Quadre 7.3 

 

La subvenció de 2005 és la consignada en els pressuposts de la Generalitat del dit 
exercici, rebuda íntegrament, llevat de 491.400 euros que s'han cobrat en febrer de 
2006. 

Els traspassos al resultat de l'exercici figuren comptabilitzats en el capítol d'"Ingressos 
extraordinaris del compte de resultats"; quan, per raó de les característiques de les 
subvencions, la seua ubicació adequada és el capítol d'"Ingressos per l'activitat pròpia". 

b) Subvencions corrents 

Figuren registrades per 880.900 euros en el capítol "Ingressos de l'activitat pròpia" i es 
corresponen amb les consignades en els pressuposts de la Generalitat del dit exercici, 
per import de 2.180.900 euros, però minorades posteriorment en 1.300.000 euros per la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, que els traspassa a Teatres de la 
Generalitat com a entitat responsable de la producció de l'activitat teatral. La subvenció 
ha sigut íntegrament cobrada durant 2005, tret de la quantitat de 220.900 euros que s'ha 
cobrat en febrer de 2006. 

7.4 Contractació 

7.4.1 Conclusió general 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, s'ha posat de 
manifest el següent fet relacionat amb la contractació que pot afectar de forma 
significativa l'adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi són 
d'aplicació: 

- Del contracte de la fase IV de les obres de La Nau de Sagunt estan 
comptabilitzades les certificacions fins al mes de setembre de 2005, però no 
consta en l'expedient cap acta de suspensió d'obres, ni cap informe sobre la 
interrupció de certificacions; raó per la qual aquesta Sindicatura desconeix si el 
contracte ha estat executant-se o no durant l'últim trimestre de 2005, ni -si és el 
cas- l'import de l'obra executada i no comptabilitzada. Segons l'última 
certificació disponible, faltaria per executar la quantitat de 282.094 euros. 
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En la revisió del compliment de la legalitat no s'han observat incompliments rellevants 
de la normativa aplicable; no obstant això, cal tenir en compte les incidències que es 
comenten en un apartat posterior d'aquest informe. 

7.4.2 Informació general sobre expedients de contractació 

Els contractes adjudicats per la Fundació durant 2005 es mostren, resumits per tipus i 
modalitat d'adjudicació, en el quadre següent, elaborat per aquesta Sindicatura a partir 
de la informació rebuda de FCAE. 

 

Tipus de contractes 
Modalitat 

d'adjudicació Import d'adjudicació 
Nombre 

d'expedients 

Obres 
Negociat sense 

publicitat 3.787.371 91,9% 3 25,0% 

Assistència i serveis 
Negociat sense 

publicitat 224.705 5,4% 8 66,7% 

Subministraments 
Negociat sense 

publicitat 111.046 2,7% 1 8,3% 

Total 4.123.122 100% 12 100,0% 

Quadre 7.4 

 

Els imports d'adjudicació inclouen l'IVA. 

Els expedients revisats han sigut els tres d'obres inclosos en el quadre anterior; el detall 
n'és el següent: 

 

Contracte 
Data 

contracte 
Import 

d'adjudicació 
Executat 

2005 

Obres complementàries fase III  01-04-05 396.490 315.794 

Obres complementàries fase IV  01-07-05 242.160 0 

Modificat contracte fase V.2 20-01-05 3.148.721 0 

Total  3.787.371 315.794 

Quadre 7.5 

 

També s'ha fet un seguiment de dos contractes adjudicats en exercicis anteriors que 
continuaven executant-se durant 2005, que són: 

 



Fundacions públiques de la Generalitat Valenciana. Exercici de 2005 

- 53 - 

 

Contracte 
Any 

contracte 
Executat 

2005 

Modificat fase III 2004 1.347.100 

Fase IV 2003 563.510 

Quadre 7.6 

 

Tots els contractes indicats corresponen a les obres de rehabilitació de La Nau de 
Sagunt, els aspectes més significatius dels quals consten en els corresponents informes 
de fiscalització d'aquesta Sindicatura. Durant 2005 hi havia en execució les fases III, IV 
i V.2, de les quals s'han formalitzat els dos contractes complementaris i el reformat 
detallats abans. 

7.4.3 Comentaris que sorgeixen de la revisió efectuada 

Contracte d'obres complementàries de la fase III 

Formalitzat el primer d'abril de 2005, té per objecte la instal·lació d'un centre 
transformador i d'un grup electrogen per a l'edifici dels camerinos i considera un preu de 
396.490 euros i un termini d'execució que finalitzava el 31 de maig de 2005. Adjudicat 
pel procediment negociat sense publicitat al contractista de l'obra principal, no consta en 
l'expedient la justificació de les circumstàncies que motiven el procediment utilitzat 
(com poden ser les previstes en l'article 141.d. del TRLCAP); solament es fa referència 
en el contracte mateix a un informe tècnic -que no consta en l'expedient- i a la urgència 
de l'execució. Cal assenyalar que aquesta presumpta urgència no s'ha materialitzat, ja 
que a 31 de desembre de 2005 el contracte no està totalment executat i encara queden 
per certificar 80.696 euros. No consta en l'expedient cap informe sobre les causes, la 
imputabilitat ni les conseqüències de l'incompliment del termini estipulat. 

Contracte d'obres complementàries de la fase IV 

Formalitzat el primer de juliol de 2005, el seu objecte comprén principalment l'asfaltat 
de la nau i l'adequació provisional dels accessos; considera un preu de 242.160 euros i 
un termini d'execució d'un mes, que es sumarà al termini previst en la fase IV. 
Adjudicat pel procediment negociat sense publicitat al contractista de l'obra principal, 
no consta en l'expedient la justificació de les circumstàncies que motiven el 
procediment utilitzat (com poden ser les previstes en l'article 141.d. del TRLCAP); 
solament es fa referència en el contracte mateix a la peremptorietat per la proximitat del 
període d'exhibició teatral. Tanmateix, d'aquest contracte complementari, no se n'ha 
comptabilitzat cap certificació en 2005, cosa que sembla contradir la justificació suara 
esmentada. 
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Modificat del contracte de la fase V.2 

Tal com vam indicar en l'informe de fiscalització de l'exercici de 2004, el contracte de 
la fase V.2 (que té per objecte la construcció de l'edifici d'instal·lacions), es va adjudicar 
per concurs i va ser formalitzat el 28 de maig de 2004 per 3.148.721 euros. A penes un 
mes després, el patronat de la Fundació acordà, en sessió de 22 de juny de 2004, 
negociar i modificar les obres que s'havien d'executar; s'alçà una acta de suspensió 
d'obres el 28 de juny de 2004 i es va demanar al Servei d'Arquitectura de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esport que redactés una modificació del projecte. El contracte de 
modificat es signa el 20 de gener de 2005 amb l'adjudicatari del contracte inicial i pel 
mateix preu, i es fixa un termini d'execució de sis mesos -que s'assenyala com a 
essencial-, a partir de l'acta de continuació de l'obra, la qual s'alçarà a la finalització de 
les fases III i IV. No consta en l'expedient cap informe que motive l'elecció del 
procediment usat. En 2005 s'ha emés una primera certificació, corresponent al mes de 
desembre i per import zero; però no consta en l'expedient l'acta de continuació de l'obra, 
que és necessària per a delimitar tant la seua data de reinici, com el seu termini de 
finalització. Suposant que el reinici haja sigut acordat efectivament en desembre de 
2005, l'obra hauria d'haver finalitzat en juny de 2006; però, a la vista de la 
documentació de suport que es troba en l'expedient, no hi ha constatació que el dit 
termini s'haja complit. 

Modificat del contracte de la fase III 

Amb els imports comptabilitzats en 2005, aquest contracte s'ha certificat pel seu preu 
total; però -tal com vam indicar en l'informe de l'exercici de 2004- l'obra no ha acabat 
dins dels termini previst, que era el 30 de setembre de 2004, i no consta que la Fundació 
l'haja rebuda formalment, ni tampoc que hi haja informes en els quals s'analitze la 
possible aplicació de les penalitats previstes en l'estipulació 3.2 del contracte de 25 
d'abril de 2003. 

Contracte de la fase IV 

L'última certificació comptabilitzada correspon al mes de setembre de 2005, de la qual 
es desprén que falta obra per executar per import de 282.094 euros. Com que en 
l'expedient no consta cap acta de suspensió de les obres, ni informe que justifique la 
interrupció de certificacions, aquesta Sindicatura desconeix si el contracte ha estat 
executant-se o no durant l'últim trimestre de 2005, ni -si és el cas- l'import de l'obra 
executada i no comptabilitzada. 

7.5 Recomanacions 

Per escrit del síndic major de 25 de gener de 2006, es va trametre a FCAE l'informe de 
fiscalització de l'exercici de 2004; al mateix temps hi sol·licitava que comuniquessen a 
la nostra institució les mesures adoptades o aquelles que en el futur adoptaria la 
Fundació per esmenar les incidències assenyalades en el dit informe. 
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En resposta a la dita petició, el director gerent de la Fundació comunicà, mitjançant un 
escrit datat el 19 d'octubre de 2006, les mesures adoptades en relació amb determinades 
recomanacions. 

A partir del contingut de la resposta esmentada i del treball de fiscalització de l'exercici 
de 2005, podem indicar a continuació les recomanacions d'exercicis anteriors que ja han 
sigut acceptades i implantades, aquelles que continuen pendents i les derivades de la 
present fiscalització. 

a) Recomanació acceptada i implantada: 

a.1) La Fundació ha revisat la dotació a la provisió per a insolvències. 

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

b.1) Elaborar un manual de procediments que prenga en consideració tots els 
tràmits que han de seguir els expedients de contractació i els convenis 
que hom puga signar amb Teatres o qualsevol altra entitat. 

b.2) Les imputacions al resultat de les subvencions de capital que financen les 
inversions que afecten l'activitat fundacional, han de ser comptabilitzades 
en l'epígraf "Ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia", del compte de 
resultats. 

b.3) La memòria ha d'informar sobre la distribució de l'excedent de l'exercici, 
malgrat que siga negatiu, i sobre els canvis en l'òrgan de govern. 

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

b.5) Els ingressos derivats de l'activitat fundacional, s'han de presentar en el 
compte de resultats com a ingressos de l'entitat per l'activitat pròpia. 

b.6) La memòria ha d'informar sobre les subvencions corrents percebudes i 
sobre les desviacions hagudes en la liquidació del pressupost. 

b.7) La contractació d'obres i serveis i el seguiment posterior, continuen 
patint un inadequat control intern; hi són destacables els aspectes 
observats en la revisió de 2005 que comentem en detall en l'apartat, 7.4 i 
que hauran de ser objecte d'estudi i esmena per part dels òrgans 
responsables de la Fundació. 

b.8) En relació amb els advertiments de l'informe de l'exercici de 2004 que 
continuen vigents en 2005, es considera que la Fundació hauria de: 

b.8.1) Establir algun conveni o acord amb la Generalitat que permeta 
definir amb precisió el règim jurídic aplicable a la cessió, el 
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període o duració d'aquesta, el seu reflex comptable i la 
delimitació dels títols de propietat de les construccions que la 
Fundació realitza sobre els immobles que no són de la seua 
propietat. 

b.8.2) Regularitzar l'epígraf "Ingressos per a distribuir en diversos 
exercicis" del passiu del balanç, tot traspassant a resultats l'import 
de les subvencions de capital que finançaren -totalment o 
parcialment- determinats elements d'immobilitzat donats de baixa 
en 2004. 

b.8.3) Adoptar les mesures necessàries per a reequilibrar la situació 
patrimonial. 

b.8.4) Presentar el pressupost i els comptes anuals al protectorat dins 
dels terminis establits en l'article 21 de la Llei 8/1998. A més a 
més, els comptes anuals han d'estar signats per l'òrgan de govern 
de la Fundació. 

b.8.5) Completar l'inventari de béns i drets amb la informació mínima 
regulada en l'article 20.3 del Reglament de Fundacions i amb les 
signatures dels seus responsables. 
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8. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA BIENNAL DE LES 
ARTS 

8.1 Informació general 

8.1.1 Constitució i objecte 

La Fundació de la Comunitat Valenciana Biennal de les Arts (d'ara endavant, FBA o la 
Fundació), es va constituir per mitjà d'escriptura pública el 9 d'abril de 2001. 

L'objecte de FBA és la promoció, l'impuls i el foment de la investigació i formació, la 
producció i exhibició de les arts en totes les seues facetes, afavorint totes aquelles 
iniciatives, projectes i activitats que perseguisquen el seu desenvolupament i 
consolidació. Per al compliment dels seus fins, la Fundació podrà realitzar tota mena 
d'activitats, directament o per mitjà d'acords o convenis de col·laboració amb tercers. 

8.1.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Durant 2005 la Fundació ha centrat els seus esforços en l'organització i realització de la 
III Biennal de València, que amb el títol "Aigua, sense tu no sóc" s'ha celebrat durant 
els mesos de setembre, octubre i novembre de 2005; les activitats han consistit en una 
exposició denominada "Reflexions d'un peix en el mar profund", en el projecte de 
comunicació "Mirant la mar" i en uns altres esdeveniments paral·lels de dansa, moda i 
música. 

8.2 Control formal de comptes anuals 

8.2.1 Conclusió del control realitzat 

Els comptes anuals de FBA estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2005, el 
compte de resultats i la memòria corresponents a l'exercici anual terminat en la dita 
data; han sigut presentats, juntament amb l'informe d'auditoria, en aquesta Sindicatura 
de Comptes el 30 de juny de 2006, dins del termini establit a aqueix efecte, i s'adjunten 
íntegrament en l'annex d'aquest informe. Els dits comptes anuals foren aprovats pel 
patronat de la Fundació el 14 de juny de 2006. 

L'informe d'auditoria que acompanya els comptes anuals de FBA, és el previst en 
l'article 62.bis.3 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana i l'ha realitzat per la IGG en col·laboració d'una firma privada d'auditoria. El 
dit informe presenta una opinió amb un advertiment per limitació a l'abast en saldos per 
a cobrar de l'epígraf "Usuaris i d'altres deutors de l'activitat pròpia". Juntament amb 
l'informe d'auditoria de comptes anuals, ens han tramés també els informes d'auditoria 
operativa i de compliment de la legalitat; aquest últim conté una opinió favorable. 
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8.2.2 Balanç 

El balanç de FBA a 31 de desembre de 2005, juntament amb les xifres corresponents a 
l'exercici de 2004, es mostra a continuació en euros, amb els percentatges de variació 
entre els dos exercicis. 

 
ACTIU 31-12-05 31-12-04 Variació 

Immobilitzat 19.030 21.534 (11,6%) 

Immobilitzacions immaterials - 507 (100,0%) 

Immobilitzacions materials 19.030 21.027 (9,5%) 

Actiu circulant 3.553.673 2.815.785 26,2% 

Existències 5.304 - - 

Usuaris i deutors activitat pròpia 3.454.351 2.678.875 28,9% 

D'altres deutors 33 2.787 (98,8%) 

Tresoreria  93.985 134.123 (29,9%) 

Total actiu 3.572.704 2.837.319 25,9% 
    

PASSIU 31-12-05 31-12-04 Variació 

Fons propis 30.013 30.051 (0,1%) 

Dotació fundacional 30.051 30.051 - 

Excedent de l'exercici (38) 0 - 

Creditors a curt termini 3.542.690 2.807.269 26,2% 

Deutes amb entitats de crèdit 2.841.644 1.682.459 68,9% 

Creditors comercials 658.945 1.070.729 (38,5%) 

D'altres deutes no comercials 38.892 54.080 (28,1%) 

Provisions operacions tràfic 3.210 0 - 

Total passiu 3.572.704 2.837.319 25,9% 

Quadre 8.1 

 

El principal component de l'actiu del balanç és "Usuaris i d'altres deutors de l'activitat 
pròpia", que en constitueix el 96,7% del total; la composició n'és la següent: 
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Usuaris i d'altres deutors de l'activitat pròpia 31-12-05 

Generalitat, 2003 2.490.349 

Generalitat, compromisos aportació 725.695 

Generalitat, 2005 100.616 

D'altres deutors 137.691 

Total 3.454.351 

Quadre 8.2 

 

El compte "Generalitat 2003" mostra un import comptabilitzat inadequadament per la 
Fundació en l'exercici de 2003, que va ser objecte d'advertiment en els informes de 
fiscalització d'aquesta Sindicatura de Comptes. Al seu torn, el compte "Generalitat, 
compromisos aportació" reflecteix igualment un import inadequadament comptabilitzat 
per la Fundació en 2005; tal com es comenta en l'apartat 8.3.2 del present informe. Per 
acabar, el saldo del compte "Generalitat 2005" correspon a l'import pendent de 
cobrament de la subvenció consignada en els pressuposts de la Generalitat del dit any, 
que ha sigut cobrat en febrer de 2006. 

En el passiu del balanç figuren els fons propis per import de 30.013 euros, saldo que 
resulta de la dotació fundacional aportada per la Generalitat, 30.051 euros, i del resultat 
negatiu de l'exercici de 2005, per 38 euros. Cal tenir en compte que l'equilibri 
patrimonial de la Fundació està significativament afectat pels efectes de les incidències 
que comentem en apartats posteriors d'aquest informe. 

La pràctica totalitat del passiu es condensa en l'epígraf "Creditors a curt termini", on 
destaquen els "Deutes amb entitats de crèdit", per 2.841.644 euros, el 79,5% del total 
passiu. 

S'han observat certs errors en el balanç elaborat per la Fundació, principalment en la 
denominació d'algunes partides; els hem corregits en el quadre 8.1 anterior, a l'objecte 
de facilitar la comparació amb la resta de fundacions. 

8.2.3 Compte de resultats 

El compte de resultats de FBA de l'exercici de 2005, juntament amb les xifres 
corresponents a l'exercici de 2004, es mostren a continuació en euros, amb els 
percentatges de variació entre els dos exercicis. 
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DESPESES 2005 2004 Variació 

Aprovisionaments 1.672.263 350.125 377,6% 

Despeses de personal 140.487 148.915 (5,7%) 

Dotació amortització immobilitzat 5.490 5.067 8,4% 

D'altres despeses 180.122 501.393 (64,1%) 

Variació provisions 3.210 (66.000) 104,9% 

Resultats positius d'explotació 60.716 80.045 (24,1%) 

Despeses financeres i assimilades 59.089 80.050 (26,2%) 

Resultats financers positius - - - 

Despeses extraordinàries 1.574 - - 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 348 - - 

Resultats extraordinaris positius - - - 

Resultat positiu abans d'imposts - - - 

Excedent positiu de l'exercici - - - 
    

INGRESSOS 2005 2004 Variació 

Ingressos activitat pròpia 16.008 2.787 474,4% 

D'altres ingressos 2.046.280 1.016.759 101,3% 

Resultats negatius d'explotació - - - 

D'altres interessos 134 4 3.250,0% 

Resultats financers negatius 58.955 80.045 (26,3%) 

Resultats negatius activitats ordinàries - - - 

Ingressos extraordinaris 124 - - 

Resultats extraordinaris negatius 1.798 - - 

Excedent negatiu de l'exercici 38 - - 

Quadre 8.3 

 

Els importants increments de certs components del compte de resultats, estan 
relacionats amb la celebració de la III Biennal en 2005. 

En 2005 les despeses s'eleven a 2.062.546 euros, el 81,1% de les quals correspon a 
l'epígraf "Aprovisionaments" i el 8,7%, al de "D'altres despeses"; tots dos registren les 
despeses relacionades amb la III Biennal, la contractació i execució de les quals 
comentem en l'apartat 8.4. 
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Els ingressos comptabilitzats en 2005 s'eleven a 2.062.545 euros i la pràctica totalitat en 
figura en l'epígraf "D'altres ingressos", compost per 1.997.069 euros de subvencions 
(que analitzem en l'apartat 8.3) i 49.211 euros d'ingressos accessoris i d'altres. 

8.2.4 Memòria 

La memòria indica que el resultat de l'exercici de 2005 és zero; mentre que el compte de 
resultats i el balanç mostren un excedent negatiu de 38 euros. 

Segons l'acta corresponent a la sessió del patronat celebrada el 14 de juny de 2006, el 
president de la Fundació va signar en febrer de 2006 un acord de col·laboració amb la 
Fundació Biennal de Sao Paulo, acord que possiblement implicarà canvis important en 
l'activitat i els pressuposts de la FBA. La Fundació no dóna informació sobre aquest 
succés en la memòria. 

La informació de la memòria és insuficient també en uns altres apartats, com són les 
normes de valoració de les subvencions corrents i les normes d'elaboració del 
pressupost. 

8.3 Subvencions 

8.3.1 Conclusió general 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, s'han posat de 
manifest els següents fets o circumstàncies relacionats amb les subvencions que afecten 
de forma significativa l'adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi 
són d'aplicació: 

a) En l'actiu del balanç s'inclouen, dins del capítol "Usuaris i d'altres deutors per 
l'activitat pròpia", saldos pendents de cobrament de la Generalitat per imports de 
2.490.349 euros i 725.695 euros, registrats inadequadament com a subvencions 
en els exercicis de 2003 i 2005, respectivament. Per tant, a 31 de desembre de 
2005 els epígrafs "Deutors" de l'actiu del balanç i "Fons propis" del passiu, estan 
sobrevalorats en 3.216.045 euros; aquest últim, a més a més, passa a tenir un 
import negatiu que demostra una situació de desequilibri financer i patrimonial 
en la Fundació a la dita data. 

b) La Fundació presenta incorrectament els ingressos per subvencions, 1.997.069 
euros en 2005, en l'epígraf de "D'altres ingressos"; quan el que escau és ubicar-
los en l'epígraf "Ingressos de l'activitat pròpia". 

En la revisió del compliment de la legalitat, no s'han observat incompliments rellevants 
de la normativa aplicable a les subvencions. 
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8.3.2 Informació sobre les subvencions i resultats del treball realitzat 

La FBA no ha rebut subvencions de capital en l'exercici de 2005. Les subvencions 
corrents figuren comptabilitzades en el capítol d'ingressos per subvencions del compte 
de resultats, la composició del qual en 2005 és la següent: 

 
Subvencions 2005 

Subvenció Generalitat exercici 2005 1.006.160 

Aportació pendent de la Generalitat 725.695 

Patrocinis 265.214 

Total subvencions 1.997.069 

Quadre 8.4 

 

Hem revisat totes les subvencions comptabilitzades per la Fundació en 2005. Els 
aspectes més significatius, els comentem a continuació. 

La subvenció de la Generalitat de 2005, per import d'1.006.160 euros, és la consignada 
en la Llei de Pressuposts de la Generalitat del dit exercici; ha sigut cobrada quasi tota 
durant 2005, i una part, a principis de 2006, tal com hem comentat en l'apartat 8.2.2. 

La Fundació interpreta que la diferència que es produeix entre els ingressos i les 
despeses de cada exercici, serà assumida per la Generalitat. A aqueix efecte, en 2005 ha 
comptabilitzat la quantitat de 725.695 euros com a "Aportació pendent de la 
Generalitat", i en una nota de la memòria explica que es tracta d'un compromís. La 
comptabilitat d'aquest import (que figura com a pendent de cobrament a 31 de desembre 
de 2005, tal com hem indicat en l'apartat 8.2.2), no està adequadament suportada, ja que 
no es sosté en cap document de concessió de subvenció ni de reconeixement de 
l'obligació o del pagament per part del cedent. 

Quant als patrocinis, generalment es tracta d'acords amb entitats privades, per mitjà dels 
quals la Fundació, a canvi del patrocini, s'obliga a incloure els logotips d'aquelles en les 
publicacions i els actes que realitza, i no s'exigeix per a cobrar-los cap tipus de 
justificació. En la revisió dels dits acords no s'han observat aspectes significatius. 

8.4 Contractació 

8.4.1 Conclusió general 

Com a resultat de la revisió financera efectuada, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, 
s'han posat de manifest els següents fets o circumstàncies relacionats amb la 
contractació que poden afectar de forma significativa l'adequació dels comptes anuals 
als principis comptables que hi són d'aplicació. 
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- A la data de redacció d'aquest informe, està pendent de resolució la reclamació 
que comentem en l'apartat 8.4.3 de l'informe; per aquesta raó, se'n desconeix el 
desenllaç final, així com els efectes que puga tenir en els comptes anuals de la 
Fundació, en els quals no s'hi considera cap provisió; tampoc no hi ha 
informació sobre això en la memòria. 

En la revisió del compliment de la legalitat no s'han observat incompliments rellevants 
de la normativa aplicable; no obstant això, cal tenir en compte les incidències que es 
comenten en un apartat posterior del present informe. 

8.4.2 Informació general sobre expedients de contractació 

Segons la informació facilitada per la Fundació, durant 2005 s'han adjudicat tres 
contractes, que han sigut revisats per aquesta Sindicatura; les dades en són les següents: 

 

Objecte del contracte 
 

Tipus 
Import 

d'adjudicació 

Edició del catàleg III Biennal Serveis 80.000 

Projecte comunicació “Mirant la mar” Artístic 92.620 

Serveis d'activitats publicitàries Serveis 40.300 

Quadre 8.5 

 

D'altra banda, també hem fet un seguiment de l'execució en 2005 dels contractes 
efectuats amb Contemporary Cultural Engineering Limited (CCE) en l'exercici de 2004, 
els antecedents dels quals consten en l'informe de fiscalització del dit exercici. 

8.4.3 Comentaris que sorgeixen de la revisió dels expedients de contractació 

Pel que fa als contractes adjudicats en 2005, els aspectes més importants que deriven de 
la revisió efectuada són: 

- Quant a la gestió contractual, els tres contractes han sigut adjudicats pel 
procediment negociat sense publicitat; però no consta cap motivació documental 
sobre el procediment emprat ni del motiu pel qual no s'hi han aplicat els 
principis de publicitat i concurrència; tret que la naturalesa de les operacions 
siga incompatible, segons que prescriu la disposició addicional sisena del 
TRLCAP, al qual estan sotmesos. 

- Quant a la comptabilitat, aquesta es fa d'acord amb el criteri de pagament de les 
factures, i no de meritació de les despeses. D'altra banda, pràcticament la 
totalitat de les factures revisades manquen de marques o visats que evidencien la 
realització de controls de revisió i acceptació. 
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En relació amb els contractes efectuats en 2004 amb CCE, els aspectes més importants 
que deriven de la seua execució durant 2005 són els següents: 

- Els contractes per a la III Biennal s'han executat totalment, i no els han 
comptabilitzats aplicant-hi el principi de meritació, sinó el de pagament (tal com 
vam comentar en l'informe de 2004); encara que això no ha tingut efecte sobre la 
situació a 31 de desembre de 2005. 

- Quant a l'acord-marc signat el 21 de desembre de 2004 per a la IV Biennal, FBA 
ha decidit no contractar els serveis de CCE prevists en la clàusula primera de 
l'acord, i el 4 d'abril de 2006 s'ha comunicat -per mitjà d'una carta de la gerència 
de la Fundació a CCE- la revocació del referit acord-marc i s'hi ha sol·licitat 
justificació dels danys i perjudicis ocasionats, a fi d'efectuar el rescabalament 
previst en l'apartat 1 de la clàusula setena de l'acord-marc. En resposta a la dita 
carta, CCE ha comunicat el 5 de juliol de 2006 que considera que s'ha produït un 
incompliment per part de la Fundació que no es pot emparar en cap causa major 
i reclama la indemnització prevista en l'apartat 2 de la clàusula setena de l'acord, 
que és la totalitat del preu acordat, 1.073.276 euros. Els comptes anuals de 2005 
no consideren cap provisió en relació amb aquest afer i en la memòria s'informa 
sobre la no realització del contracte amb CCE, però no de la reclamació rebuda 
de la dita entitat. 

8.5 Recomanacions 

Per escrit del síndic major de data 25 de gener de 2006, es va trametre a la FBA 
l'informe de fiscalització de l'exercici de 2004, i al mateix temps hi sol·licitava que 
comuniquessen a la nostra institució les mesures adoptades o aquelles que en el futur 
adoptaria la Fundació per esmenar les incidències assenyalades en el dit informe. 

En resposta a la dita petició, el director-gerent de FBA comunicà, mitjançant un escrit 
datat el 8 de febrer de 2006, les mesures adoptades per dur a terme les recomanacions. 

A partir del contingut de la resposta anterior i del treball de fiscalització de l'exercici de 
2005, podem indicar a continuació les recomanacions d'exercicis anteriors que ja han 
sigut acceptades i implantades, les que continuen pendents i les derivades de la present 
fiscalització. 

a) Recomanacions acceptades i implantades: 

a.1) S'ha esmenat la discrepància entre el balanç i la memòria sobre la 
denominació de l'epígraf en què estan registrades les subvencions i 
ajudes pendents de cobrament. 

a.2) La memòria de 2005 informa sobre els principals aspectes dels 
compromisos adquirits amb tercers per a exercicis futurs. 
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a.3) L'informe d'auditoria externa de 2005 ha sigut tramés al protectorat dins 
del termini previst per la Llei 8/1998. 

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

b.1) Per facilitar la gestió i l'adequat control intern, la Fundació ha de millorar 
i ampliar el manual de procediments, tot adaptant-ne el contingut -en 
matèria de contractació- a les prescripcions del TRLCAP en el règim que 
hi resulta aplicable. 

 Situació en 2005: El director-gerent de la Fundació informa que el 
manual de procediments s'inclou una clàusula que assenyala la 
submissió al TRLCAP. Aquesta Sindicatura considera que la dita 
clàusula ha de ser adequadament desenvolupada i que el manual ha de 
considerar una descripció dels procediments que cal portar a efecte en 
la gestió dels contractes, amb especial èmfasi en el compliment dels 
principis de publicitat i concurrència. 

b.2) La comptabilitat de les despeses relacionades amb els contractes, s'ha de 
realitzar atenent a criteris de meritació. 

b.3) Cal prendre les mesures adequades per a millorar la gestió contractual, 
especialment la submissió a informe jurídic previ a la signatura de 
contractes importants. 

b.4) Adoptar les mesures necessàries per a corregir la situació de desequilibri 
financer i patrimonial de la Fundació. 

 Situació en 2005. El director-gerent de la Fundació informa que en el 
pressupost de 2006 s'ha previst una partida que redueix parcialment el 
deute de la Generalitat, a més dels possibles excessos d'ingressos que 
s'hi produïsquen. Aquesta mesura, d'eficàcia incerta, és, d'altra banda, 
insuficient per a corregir la situació assenyalada. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que deriven de la 
fiscalització de l'exercici de 2005: 

c.1) La Fundació ha d'elaborar els seus balanços i comptes de resultats anuals 
conformement als models que hi resulten aplicables, que són els prevists 
en el PGC adaptat a les ESFL. 

c.2) La memòria dels comptes anuals s'ha d'elaborar procurant que el seu 
contingut informatiu abaste tots els aspectes significatius, com són els 
assenyalats en els diferents apartats del present informe. 

c.3) Cal deixar constatació, en les factures, dels controls de revisió i 
acceptació que se'n facen. 
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c.4) En relació amb l'advertiment de la revisió financera de l'informe de 
l'exercici de 2004, i tenint en compte que continua vigent en 2005, es 
considera necessari que la Fundació registre de forma adequada les 
subvencions corrents i que en faça les regularitzacions comptables 
pertinents; tal com es comenta en el present informe. 
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9. FUNDACIÓ OFTALMOLÒGICA DEL MEDITERRANI DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

9.1 Informació general 

9.1.1 Constitució i objecte 

La Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana (d'ara 
endavant, la Fundació), es va constituir per mitjà d'escriptura pública el 20 de maig de 
1999. 

Constitueix el seu fi l'impuls i la promoció de la investigació científica i tècnica en 
l'àmbit de la medicina oftalmològica, el desenvolupament de 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 aqueix efecte, el Patronat podrà dur a terme tota mena d'activitats, directament o per 
mitjà de convenis de col·laboració o similars, o bé fent-ne la gestió. 

Durant l'exercici de 2005 s'han modificat els estatuts de la Fundació i aprovat un 
reglament de règim interior. 

9.1.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Segons que s'indica en la memòria, durant 2005les activitats s'han centrat en: 

- l'assistència oftalmològica, 

- la investigació científica i tècnica en l'àmbit de la medicina oftalmològica, 

- l'activitat docent. 

9.2 Control formal de comptes anuals 

9.2.1 Conclusió del control realitzat 

Els comptes anuals de la Fundació, que estan formats pel balanç a 31 de desembre de 
2005, el compte de resultats i la memòria corresponents a l'exercici anual terminat en la 
dita data, han sigut presentats, juntament amb l'informe d'auditoria, en aquesta 
Sindicatura de Comptes el 30 de juny de 2006, dins del termini establit a aqueix efecte, i 
s'adjunten íntegrament en l'annex d'aquest informe. 

Els comptes anuals foren formulats per la gerència de la Fundació i aprovats pel 
patronat el 29 de juny de 2006; però els presentats en aquesta Sindicatura no inclouen 
les signatures dels membres del patronat. 

L'informe d'auditoria que acompanya els comptes anuals de la Fundació, és el previst en 
l'article 62.bis.3 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat i l'ha 
realitzat la IGG en col·laboració amb una firma privada d'auditoria. Aquest informe 
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d'auditoria presenta una opinió favorable; però inclou un advertiment sobre el fet de no 
haver dotat cap provisió pels interessos de demora causats pel retard en el pagament de 
certificacions d'obra, per import de 248.688 euros, reclamats per l'empresa constructora 
del Centre Oftalmològic. La Fundació no els ha comptabilitzats perquè està negociant-
ne la condonació amb la reclamant, però ha recollit aquesta informació en la memòria 
dels comptes anuals. 

L'aprovació del pressupost anual per part del patronat i la seua presentació al 
protectorat, ha ultrapassat els límits establits en l'article 21.3 de la Llei 8/1998. 

9.2.2 Balanç 

El balanç a 31 de desembre de 2005, juntament amb les xifres corresponents a l'exercici 
anterior, es mostra a continuació en euros. 

 
ACTIU 31-12-05 31-12-04 Variació 

Immobilitzat 17.391.600 11.875.844 46,4% 
Immobilitzacions immaterials 31.785 2.606 1119,7% 

Immobilitzacions materials 17.359.815 11.873.238 46,2% 

Actiu circulant 2.971.397 6.010.572 (50,6%) 
Existències 84.588 0 - 

D'altres deutors 2.151.955 4.391.436 (51,0%) 

Inversions financeres temporals 2.102 4.405 (52,3%) 

Tresoreria  723.104 1.614.731 (55,2%) 

Ajusts per periodificació 9.648 0 - 

Total actiu 20.362.997 17.886.416 13,8% 
 

PASSIU 31-12-05 31-12-04 Variació 

Fons propis 893.642 955.471 (6,5%) 

Dotació fundacional 1.893.00 1.893.00 0,0% 

Reserves  

Excedents d'exercicis anteriors (937.53  

Excedent de l'exercici (61.82 (937.53 93,4% 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 16.976.15 9.764.67 73,9% 

Provisions per a riscs i despeses 95.10 - 

Creditors a llarg termini 10.20 - 

Creditors a curt termini 2.387.89 7.166.26 (66,7%) 

Total passiu 20.362.997 17.886.416 13,8% 

Quadre 9.1 
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En l'actiu del balanç destaca l'epígraf d'"Immobilitzacions materials", que amb 
17.359.815 euros representa un 85,3% del total actiu de la Fundació. 

Durant l'exercici de 2005 ha finalitzat la construcció del Centre Oftalmològic i s'ha 
traspassat tot el saldo del compte "Construccions en curs" al compte de 
"Construccions". Així, de l'import d'"Immobilitzacions materials", en corresponen 
15.107.942 euros al compte "Construccions", que registra el cost de construcció del 
Centre Oftalmològic, net de l'amortització realitzada en l'exercici. 

S'ha revisat el 37,8% de les altes d'immobilitzat. El resultat del treball es mostra en 
l'apartat de contractació. 

El conveni de col·laboració entre la Generalitat i la Fundació signat el 26 d'agost de 
2004, estableix que el centre s'ubica en terrenys propietat de l'Ajuntament de València, 
el qual en va cedir el dret de superfície a la Conselleria de Sanitat. Per Acord del 
Consell, es va autoritzar l'ús de la referida parcel·la a la Fundació per un període de 
trenta anys, prorrogables, acomplint així el que s'estableix en la Llei 36/1986, de 
Patrimoni de la Generalitat. Una vegada vençut el dit termini, revertiran a la Generalitat 
els béns immobles construïts per la Fundació en les parcel·les cedides. 

La Fundació ha comptabilitzat la construcció del centre com a immobilitzat material, i 
amortitzarà aquestes construccions en un període de cinquanta anys; però no s'hi ha 
dotat cap fons de reversió. 

El segon epígraf important de l'actiu del balanç és de "D'altres deutors", que s'eleva a 
2.151.955 euros i representa el 10,6% del total de l'actiu de la Fundació. Està compost 
principalment per les quantitats pendents de cobrament de la Generalitat en concepte de 
subvencions corrents i de capital. 

Quant al passiu del balanç, els "Fons propis" en representen el 4,4% del total i estan 
composts per la "Dotació fundacional" i els excedents negatius. 

L'epígraf "Ingressos per a distribuir en diversos exercicis" constitueix, amb 16.976.152 
euros, el 83,4% 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 equipament del 
Centre Oftalmològic. 

Els "Creditors a curt termini" s'eleven a 2.387.893 euros, dels quals corresponen 
671.879 euros als creditors relacionats amb l'obra del Centre Oftalmològic. 

9.2.3 Compte de resultats 

El compte de resultats de la Fundació de l'exercici de 2005, juntament amb les xifres 
corresponents a l'exercici anterior, es mostren a continuació en euros. 
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DESPESES 2005 2004 Variació 

Aprovisionaments 543.923 13.491 3.931,7% 

Despeses de personal 740.740 494.435 49,8% 

Dotació amortització immobilitzat 406.169 7.113 5.610,2% 

D'altres despeses 305.393 89.206 242,3% 

Resultats positius d'explotació 0 0  

Despeses financeres i assimilades 95 0 - 

Resultats financers positius 15.585 16.730 (6,8%) 

Pèrdues procedents d'immobilitzat 3.643 0 - 

Despeses extraordinàries 95.103 0 - 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 2.999 671.879 (99,6%) 

Resultats extraordinaris positius 86.479 0 - 

Resultat positiu abans d'imposts 0 0  

Excedent positiu de l'exercici 0 0  
 

INGRESSOS 2005 2004 Variació 

Ingressos activitat pròpia 1.831.095 318.622 474,7% 

D'altres ingressos 1.237 0 - 

Resultats negatius d'explotació 163.894 285.622 (42,6%) 

D'altres interessos 15.680 16.730 (6,3%) 

Resultats financers negatius 0 0 - 

Resultats negatius activitats ordinàries 148.308 268.892 (44,8%) 

Subvencions traspassades 0 3.240 (100,0%) 

Ingressos extraordinaris 188.224 0 - 

Resultats extraordinaris negatius 0 668.639 - 

Excedent negatiu de l'exercici 61.829 937.531 (93,4%) 

Quadre 9.2 

 

Els ingressos de 2005 es concentren en l'epígraf "Ingressos per l'activitat pròpia"; dins 
d'aquest epígraf, en correspon la quantitat de 500.000 euros, el 24,6% del total 
d'ingressos, a subvencions corrents de la Generalitat, concedides en virtut del conveni 
de 8 de juny de 2005 per col·laborar en les despeses de funcionament de la Fundació. 

Les despeses es distribueixen majoritàriament entre els capítols d'"Aprovisionaments" i 
"Despeses de personal", que en constitueixen respectivament el 25,9% i el 35,3% del 
total. 
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En l'apartat de contractació expliquem els resultats de la fiscalització d'una mostra de 
despeses. 

9.2.4 Memòria 

La Generalitat ve facilitant el suport financer necessari per a garantir el funcionament de 
la Fundació, mitjançant aportacions a la dotació fundacional i concedint-hi subvencions, 
tant corrents com de capital; per aquesta raó, la continuïtat de la Fundació depén del dit 
suport. La Fundació, en l'elaboració dels seus comptes anuals, ha aplicat el principi 
d'entitat en funcionament, ja que considera que la Generalitat continuarà prestant el 
suport necessari per a mantenir-ne l'activitat; però no s'ha inclòs cap nota en la memòria 
dels comptes anuals que informe sobre aqueixa circumstància. 

9.3 Subvencions 

9.3.1 Conclusió general 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, no s'han posat de 
manifest fets o circumstàncies relacionats amb les subvencions que afecten de forma 
significativa l'adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi són 
d'aplicació, ni s'hi han observat incompliments rellevants de la normativa aplicable a la 
gestió de les dites subvencions. 

9.3.2 Informació sobre les subvencions i resultats del treball realitzat 

La composició i el moviment de l'exercici de 2005 de les subvencions concedides per la 
Generalitat es mostren en el quadre següent. 

 

Tipus de subvenció 
Pent. cobr. 
a 31-12-04 

Concessió 
2005 

Minoració 
2005 

Cobraments 
2005 

Pent. cobr. 
a 31-12-05 

Corrents (conveni) 

De capital (conveni) 

D'altres 

0 

4.370.866 

16.000 

500.000 

7.449.187 

69.185 

0 

200 

0 

200.000 

10.819.853 

16.000 

300.000 

1.000.000 

69.185 

Total 4.386.866 8.018.372 200 11.035.853 1.369.185 

Quadre 9.3 

 

9.4 Contractació 

9.4.1 Conclusió general 

Com a resultat de la revisió efectuada, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2, no s'han posat 
de manifest fets o circumstàncies relacionats amb la contractació que afecten de forma 
significativa l'adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi són 
d'aplicació. 
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En la revisió del compliment de la legalitat, s'han observat les incidències que 
assenyalarem en els apartats següent. 

9.4.2 Informació general sobre expedients de contractació 

D'acord amb la informació rebuda de la Fundació, s'ha elaborat el quadre següent, en el 
qual s'indica, per tipus de contractes i modalitats d'adjudicació, el nombre i l'import dels 
contractes adjudicats durant l'exercici. 

 
Tipus de 

contractes Modalitat d'adjudicació Nombre 
Import 

d'adjudicació 

Subministraments 

Concurs públic, art. 2.1 LCAP 

D. A. 6ª LCAP 

1 

3 

2.241.020 

31.921 

Serveis D. A. 6ª LCAP 4 148.366 

Total 8 2.421.307 

Quadre 9.4 

 

Hem seleccionat tres expedients, amb un import d'adjudicació que representa el 97,9% 
del total de l'exercici; el detall n'és el següent: 

 

Objecte del contracte 
Modalitat 

d'adjudicació 
Import 

d'adjudicació 

Adquisició de mobiliari, aparells i instrumental mèdic Concurs públic 2.241.020 

Vigilància i seguretat del centre D.A. 6ª 61.148 

Neteja del centre D.A. 6ª 68.286 

Quadre 9.5 

 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a verificar l'adequació de la tramitació 
d'aquests expedients a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, 
licitació i adjudicació de l'expedient, la documentació de l'adjudicatari, l'execució i 
recepció de l'objecte del contracte, els documents justificatius i l'adequació de la 
comptabilitat de la despesa. 

9.4.3 Comentaris que sorgeixen de la revisió dels expedients de contractació 

En l'expedient d'adquisició del mobiliari, aparells i instrumental mèdic, s'han observat 
les incidències següents: 
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- La valoració del criteri del preu d'adjudicació, en l'informe de valoració de les 
ofertes presentades, es fa de tal forma que obtenen punts ofertes que no hi 
presenten baixa. 

- La constitució de les fiances definitives són posteriors a la formalització dels 
contractes, i són tornades abans de finalitzar el termini de garantia. 

- No consta en l'expedient que el contractista estigués al corrent de les seues 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

- No consta en les factures el "rebut i conforme" del responsable de la recepció i 
instal·lació dels subministraments, malgrat el que s'estableix en els PCAP. 

- La Fundació no ha inscrit aquest contracte en el Registre Oficial de Contractes 
de la Generalitat, d'acord amb les instruccions establides per aquest Registre. 

En els contractes de neteja i seguretat, la Fundació està subjecta al que s'estipula en la 
disposició addicional sisena de la LCAP, és a dir que s'ha d'ajustar en la seua activitat 
contractual als principis de publicitat i concurrència. En els expedients fiscalitzats, han 
sol·licitat tres ofertes per a cada un. Aquesta Sindicatura entén que aquest procediment 
és insuficient per a donar compliment al principi de publicitat. 

Per esmenar la dita deficiència, a partir de l'exercici de 2006 la Fundació ha establit en 
el seu manual de procediments les distintes formes de complir els principis establits en 
la LCAP. 

9.5 Recomanacions 

Per escrit del síndic major de data 25 de gener de 2006, es va trametre a la Fundació 
l'informe de fiscalització de l'exercici de 2004, i al mateix s'hi sol·licitava que 
comuniqués a la nostra institució les mesures adoptades, o aquelles que en el futur 
adoptaria la Fundació per esmenar les incidències assenyalades en el dit informe. 

En resposta a aquella petició, la Fundació va comunicar, mitjançant un escrit de 31 de 
gener de 2006, les mesures adoptades en relació amb les recomanacions. 

A partir del contingut de la resposta anterior i del treball realitzat, podem indicar a 
continuació les recomanacions d'exercicis anteriors que ja han sigut acceptades i 
implantades, aquelles que continuen pendents i les derivades de la present fiscalització. 

a) Recomanacions acceptades i implantades: 

a.1) Per facilitar la gestió i l'adequat control intern, es recomana d'elaborar un 
manual de procediments en el qual 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 la 
dels principals processos administratius i comptables. 
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a.2) Les imputacions al resultat de les subvencions de capital, s'han de 
presentar en el compte de resultats com a "Ingressos per l'activitat 
pròpia", perquè no estan afectades a cap activitat mercantil. 

a.3) Millorar el contingut de l'expedient de l'obra del Centre Oftalmològic, en 
el sentit que ha de contenir l'original, o almenys una còpia, de tota la 
documentació administrativa i tècnica del projecte. 

b) La següent és una recomanació sobre uns altres aspectes derivats de la 
fiscalització de l'exercici de 2005: 

b.1) L'aprovació del pressupost anual per part del patronat i la seua 
presentació al protectorat, s'ha de fer en els terminis establits en l'article 
21.3 de la Llei 8/1998. 
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10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 22 de 
desembre de 1986, així com 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 2005, el dit esborrany es va trametre al comptedant perquè en el termini concedit, 
hi 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 amb deteniment. 

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 II en suport CD-Rom. 
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