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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l'Informe vénen expressades en euros. Se n'ha fet l'arredoniment per tal 
de no mostrar els cèntims; les dades representen sempre l'arredoniment de cada valor exacte, i no la suma 
de dades arredonides. 
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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 de la 
Comunitat Valenciana estan considerats 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 de forma adequada, d'acord 
amb els principis comptables que hi són d'aplicació. 

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

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris 
s'ha portat a efecte 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'han de realitzar i els abasts 
concrets de cada fiscalització, els quals, pel que fa a la fiscalització del Compte General 
de la Generalitat de l'exercici de 2006, han quedat establits en el Programa Anual 
d'Actuació de 2007 (PAA 2007), aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes el 28 
de desembre de 2006. 

1.2 Abasts i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Dins de la línia de racionalització establida en el PAA 2007, per a la fiscalització de les 
fundacions públiques de la Generalitat de l'exercici de 2006 es consideren dos nivells de 
control diferenciats: 

a) El control sobre àrees significatives, o fiscalització focalitzada en determinades 
àrees, que es realitza sobre les entitats de mitjana dimensió. Els objectius 
d'aquest control consisteixen a revisar si hom ha aplicat adequadament la 
normativa comptable i de gestió en determinades àrees considerades 
significatives. En el PAA 2007 es consideren cinc fundacions públiques sota 
aquesta modalitat de control i s'hi assenyala que l'àrea específica que s'ha de 
fiscalitzar és la de despeses de funcionament (vegeu l'apartat 4). 

b) El control formal de la rendició de comptes, que s'efectua sobre la resta d'entitats 
no incloses en el grup anterior. La fiscalització d'aquest grup consisteix, 
bàsicament, a revisar que la presentació dels comptes s'ha fet en temps i forma i 
si els comptes compleixen les formalitats exigides per la normativa aplicable, 
així com a llegir i analitzar els informes d'auditoria externa. Aquest control té el 
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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 PAA 2007 inclou en aquest nivell de control la resta de fundacions 
públiques (vegeu l'apartat 5). 

Si prenem en consideració els objectius de la revisió financera, en els dos nivells de 
control en què ha sigut ubicada la fiscalització de les fundacions públiques de l'exercici 
de 2006, és necessari assenyalar que els seus abasts no es corresponen amb els d'una 
auditoria financera tal i com aquesta és definida en els "Principis i normes d'auditoria 
del sector públic" (PNASP), elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, sinó que consisteixen 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 assenyalats abans. 
A aqueix efecte hem fet les proves d'auditoria financera que s'han considerat necessàries 
-conformement als PNASP abans citats i a les "Directius tècniques de fiscalització" 
aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes-, les quals han consistit en la 
realització de proves selectives, revisió del control intern i la resta de 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 2006, es detallen en els apartats 4 i 
5 d'aquest Informe. 

1.2.2 Revisió del compliment de legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament i els abasts descrits en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part 
de les fundacions públiques, de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant 
l'exercici anual terminat el 31 de desembre de 2006. 

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

Les principals normes aplicables a les fundacions públiques de la Generalitat són les 
següents: 

a) General-pressupostària 

- Decret legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat, per mitjà 
del qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat. 

- Llei de la Generalitat 14/2005, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Financera i Administrativa i d'Organització de la Generalitat. 
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- Llei de la Generalitat 15/2005, de 26 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a 2006. 

b) De fundacions 

- Llei de la Generalitat 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. 

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

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les ESFL i dels Incentius 
Fiscals al Mecenatge. 

- Reial Decret 1.270/2003, de 10 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
reglament d'aplicació de la Llei 49/2002. 

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

- Estatuts de les fundacions. 

c) Contractació 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament General de la LCAP. 

- 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 i es regulen 
els registres oficials de contractes i de contractistes i empreses classificades de la 
Comunitat Valenciana i les garanties globals. 

- Ordre de 22 de maig de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
per mitjà de la qual es dicten normes de funcionament i comunicació de dades al 
Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

d) Comptabilitat 

- 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. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat, 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. 



Fundacions públiques de la Generalitat. Exercici de 2006 

- 14 - 

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, que modificà l'article 5.3 del Text Refós de la Llei d'Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana, el qual 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 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 mode durador 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: s'hi 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 2006 

Els comptes retuts per les fundacions públiques són documents amb els quals, juntament 
amb uns altres que detalla l'article 73 del TRLHPG, es realitza 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 retre 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 2006, la 
IGG ha presentat en aquesta Sindicatura de Comptes els comptes de trenta fundacions 
públiques, que són les següents, ordenades per la data de constitució: 

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

- Fundació Centre d'Estudis Ambientals de la Mediterrània (FCEAM) 

- Fundació Servei Valencià d'Ocupació de la C.V. (FSVO) 

- Fundació de la C.V. Marca de Garantia del Port de València (FMGPV) 
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- Fundació de la Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI) 

- Fundació de la C.V. per a l'Estudi de la Violència (FEV) 

- Fundació Valenciana de la Qualitat (FVQ) 

- Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació de la C.V. (FPORTS) 

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

- Fundació de la C.V. "La Llum de les Imatges" (FLI) 

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

- Fundació de la C.V. Ciutat de les Arts i de les Ciències (FCAC) 

- Fundació per a la Investigació Hospital Clínic (FIHC) 

- Fundació de la C.V. per a la Prevenció de Riscs Laborals (FPRL) 

- Fundació de la C.V. Ciutat de les Arts Escèniques (FCAE) 

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

- Fundació de la C.V. per a la Investigació de l'Audiovisual (FIA) 

- Fundació de la C.V. per a la Investigació de l'Hospital Universitari "La Fe" de 
València (FIFE) 

- Fundació Mediambiental de la C.V. Buseo (FMB) 

- Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FRE) 

- Fundació de la C.V. per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte (FAVIDE) 

- Fundació de la C.V. per a l'Estudi, Prevenció i Assistència a les 
Drogodependències (FEPAD) 

- Fundació de la C.V. Aigua i Progrés (FAP) 

- Fundació de la C.V. per a la Investigació a l'Hospital Universitari Doctor Peset 
de València (FIHDP) 

- Palau de les Arts, Fundació de la C.V. (FPA) 

- Fundació de la C.V. per a la Investigació a l'Hospital General Universitari 
d'Alacant (FIHA) 

- Fundació de la C.V. per a la Investigació Agroalimentària, Agroalimed (FIAG) 
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- Fundació de la C.V. Universitat Internacional de València (FUIV) 

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

- Fundació de la C.V. "Front a la Discriminació i els Maltractaments, Tolerància 
Zero" (FTC) 

A més a més, la IGG ha retut els certificats d'inactivitat durant 2006 de les tres 
fundacions públiques següents: 

- Fundació de Drets Humans de la C.V. (FDH) 

- Fundació de la C.V. "Costa Azahar Festivales" (FCAF) 

- Fundació de la C.V. per al Medi Ambient (FMA) 

De la Fundació de la C.V. Consell Mundial de les Arts (FCMA), la IGG ha presentat la 
Resolució de 30 d'octubre de 2006 del conseller de Justícia, Interior i Administracions 
Públiques, per mitjà de la qual es ratifica l'acord d'extinció pres pel Patronat de la 
Fundació i els tràmits de liquidació. No s'han presentat comptes anuals ni, per tant, 
informe d'auditoria de l'exercici de 2006; en aquest sentit, es considera que calia haver 
retut el balanç de liquidació previst en l'article 26 de la Llei 8/1998, aprovat pel Patronat 
i ratificat pel Protectorat. 

Juntament amb els comptes de les trenta fundacions públiques abans detallades, i 
d'acord amb el que es preveu en l'article 62.bis.3 del TRLHPG, 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: els d'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 la fundació han de tenir com a beneficiaris col·lectivitats genèriques de 
persones, segons que disposa l'article 3.2 de la Llei 8/1998. Als efectes anteriors, 
s'entenen per col·lectivitats genèriques aquelles en què la identitat dels seus integrants 
no estiga individualment determinada. 
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2.4 Òrgans de govern i de control 

a) Patronat 

En tota fundació ha d'existir, amb la denominació de patronat, un òrgan de govern i 
representació seu, al qual correspon complir els fins fundacionals i administrar els béns 
i drets que integren el patrimoni de la fundació. Estarà constituït per un nombre de 
patrons que determinen els estatuts, amb un mínim de tres. El patronat elegirà un 
president d'entre els seus membres. En els estatuts es podrà encomanar la gestió 
ordinària o administrativa de les activitats de la fundació a un gerent i preveure 
l'existència d'altres càrrecs amb funcions constitutives 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 n'assegura la 
legalitat de la constitució i del funcionament. El Protectorat de les fundacions de la 
Comunitat Valenciana, l'exerceix la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques. 
La titularitat del protectorat correspon al conseller, sense perjudici de la possibilitat de 
fer-ne la delegació o desconcentració. 

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 en el Decret 139/2001, de 5 de setembre, del 
Govern Valencià, per mitjà del qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana. Son 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 els altres actes que siguen inscriptibles; 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 

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 una aplicació restringida del 
TRLCAP, que es concreta en els nivells següents: 

- Article 2.1 del TRLCAP. Els preceptes d'aquest text i els corresponents del 
Reglament General de la Llei de Contractes, quant 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 5.923.000 euros, o de contractes de 
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subministrament, consultoria i assistència i de serveis de quantia superior a 
236.000 euros, en tots 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-, 
els quals 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 50% del seu 
import, sempre que aquest -amb l'IVA exclòs- 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 i de serveis. 

- Disposició addicional sisena del TRLCAP. Quan no es tracte de contractes 
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 realitza el Compte General de la Generalitat. 

La Resolució de 30 de novembre de 2001 de la IGG estableix que les fundacions 
públiques de la Generalitat formaran i rendiran els seus comptes 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, aprovat pel Reial Decret 776/1998, i això 
mentre la IGG no aprove el pla especial de comptabilitat de les fundacions de la 
Generalitat. Segons l'esmentat PGC de les ESFL, els comptes anuals estan formats pel 
balanç, el compte de resultats i la memòria. 

El règim comptable i pressupostari de les fundacions està regulat en l'article 21 de la 
Llei 8/1998, el qual estableix en el seu apartat 2 que, en els primers sis mesos de cada 
exercici, el patronat de la fundació haurà d'aprovar i presentar al Protectorat -perquè 
aquest els examine, en comprove l'adequació a la normativa vigent i els diposite en el 
Registre de Fundacions- els següents documents referits a l'anterior exercici econòmic: 

a) L'inventari valorat dels béns i drets de la fundació, en els termes que hom 
establisca reglamentàriament. 

b) El balanç de situació. 

c) El compte de resultats. 
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d) Una memòria que expresse les activitats de la fundació i la gestió econòmica, 
que inclourà el quadre de finançament i l'exacte grau de compliment dels fins 
fundacionals. Així mateix inclourà les variacions patrimonials i els canvis en els 
seus òrgans de govern, direcció i representació. 

e) La liquidació del pressupost d'ingressos i despeses 

L'apartat 3 de l'article 21 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. 

Ara bé, els pressuposts de les fundacions públiques no s'integren en els de la 
Generalitat. Així, cal tenir en compte que en la definició del pressupost de la Generalitat 
que fa l'article 20 del TRLHPG, no es prenen en consideració les fundacions públiques, 
les quals tampoc no són esmentades en l'article 22.1, on s'estableix que el pressupost 
serà únic i inclourà la totalitat de les despeses i els ingressos de la Generalitat, així com 
de les entitats autònomes i les empreses públiques. En aquest sentit, seria convenient 
d'homologar el TRLHPG amb la Llei General Pressupostària, la qual sí que considera la 
integració dels pressuposts del sector públic fundacional en els pressuposts generals de 
l'Estat. 

La Llei 8/1998 preveu, en l'article 21.4, un règim d'auditories per a les fundacions 
públiques i determina que seran sotmeses a auditoria externa els comptes de les 
fundacions en les quals concórreguen, a la data de tancament de l'exercici i durant dos 
anys consecutius, almenys dues de les set circumstàncies previstes en el dit article, entre 
les quals figura que el valor total de l'actiu supere els 2.404.048 euros, que l'import dels 
ingressos nets per qualsevol concepte supere els 2.404.048 euros, o que el nombre mitjà 
de treballadors empleats durant l'exercici siga superior a vint. Aquests informes 
d'auditoria externa es presentaran al Protectorat en el termini de tres mesos des de la 
seua emissió i aquest, una vegada examinats i després de comprovar-ne l'adequació a la 
normativa vigent, els dipositarà en el Registre de Fundacions. En l'exercici de 2006 es 
van trobar en el dit supòsit dues fundacions, la del Centre d'Estudis Ambientals de la 
Mediterrània i la Fundació del Palau de les Arts, i en els dos casos els informes 
d'auditoria de comptes contenen un paràgraf d'èmfasi on s'indica l'obligatorietat dels dits 
informes, si ens atenem als paràmetres de la LFCV. 

D'altra banda, les fundacions públiques estan sotmeses al control intern que la IGG 
exerceix sobre la seua gestió economicofinancera, per mitjà de l'auditoria pública 
regulada en el capítol III.bis del títol III del TRLHPG. Aquesta auditoria pública 
s'exerceix en funció del que es preveu en el Pla Anual d'Auditories de la IGG, la qual, 
per executar-les, podrà recaptar la col·laboració d'empreses privades d'auditoria. 
L'auditoria pública adopta tres modalitats: de regularitat comptable, de compliment i 
operativa. Una modalitat de les auditories de regularitat comptable és l'auditoria dels 
comptes anuals, regulada en l'article 63, que la IGG realitza cada any sobre les entitats 
autònomes, empreses i fundacions, i els informes de les quals ret a la Sindicatura de 
Comptes juntament amb els comptes anuals, conformement al que es preveu en l'article 
62.bis.3. Els informes resultants estan signats per l'empresa privada i per la IGG. 
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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 comptes anuals estan 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 Pla. 

Els comptes anuals de l'exercici de 2006 de les fundacions públiques presentats en 
aquesta Sindicatura de Comptes per mitjà de la IGG, han sigut aprovats pels respectius 
patronats; amb les excepcions que comentem en apartats posteriors del present Informe. 
Els dits comptes anuals, juntament amb els respectius informes d'auditoria externa o 
pública, s'adjunten en l'annex I d'aquest 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 en mostra 
les xifres agregades. 

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

- Actiu. L'immobilitzat en constitueix el 47,5% i el circulant, el 52,5%. Dins de 
l'immobilitzat destaca el material, que representa el 58,9% del total de l'epígraf i 
el 28% del total actiu, i els imports més significatius en corresponen a la 
Fundació Oftalmològica del Mediterrani i a la Fundació del Palau de les Arts; 
les immobilitzacions immaterials es concentren fonamentalment en la Fundació 
de la Ciutat de les Arts Escèniques. Quant al circulant, l'epígraf més significatiu 
n'és el de "D'altres deutors", que representa el 39,3% del total circulant i el 
20,7% del total actiu, i els imports més significatius en corresponen a la 
Fundació Oftalmològica del Mediterrani i a la Fundació del Palau de les Arts. El 
capítol de tresoreria constitueix el 14% del total actiu, on destaca el saldo de la 
Fundació del Palau de les Arts. Finalment, l'epígraf d'usuaris i d'altres deutors de 
l'activitat pròpia representa el 6,4% del total actiu i es concentra bàsicament en 
la Fundació Biennal de les Arts. 
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- Passiu. Destaca en primer lloc que els fons propis agregats són negatius, a causa 
de l'elevat volum dels excedents negatius d'exercicis anteriors, que pugen a 
13.375.152 euros; en són significatius els corresponents a la Fundació Ciutat de 
les Arts Escèniques; l'excedent agregat de l'exercici de 2006 és negatiu per 
import de 4.589.046 euros. Els ingressos per a distribuir en diversos exercicis 
constitueixen el 35,9% del total passiu i són importants els saldos de la Fundació 
Oftalmològica del Mediterrani i de la Fundació Ciutat de les Arts Escèniques. 
Els creditors a llarg termini representen el 22,8% del total passiu i corresponen 
en la pràctica totalitat a la Fundació Ciutat de les Arts Escèniques. Finalment, els 
creditors a curt termini representen el 50% del total passiu i destaquen els saldos 
de les fundacions "La Llum de les Imatges" i del Palau de les Arts. 

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 considerar 
l'efecte dels advertiments que fem en els diferents apartats de l'informe, són els 
següents: 

- Ingressos. El 88,9% en corresponen als ingressos per l'activitat pròpia i 
destaquen les xifres de les fundacions "La Llum de les Imatges" i del Palau de 
les Arts. Els restants capítols dels ingressos d'explotació, coma ara els de 
"Vendes" i "D'altres ingressos", solament en representen el 5,3% i el 2,8% del 
total, respectivament. 

- Despeses. Les d'explotació constitueixen el 99,1% del total de despeses; hi 
destaquen el capítol de "Despeses de personal", que en representa el 32,7%, i el 
de "D'altres despeses", amb el 40,4% del total. En aquests casos són significatius 
els imports de les fundacions Centre d'Estudis Ambientals de la Mediterrània, 
"La Llum de les Imatges" i Palau de les Arts. 

- Resultats. El resultat d'explotació agregat és negatiu, per import de 5.750.296 
euros. El resultat financer agregat és positiu, per import de 135.467 euros, i el 
resultat extraordinari agregat, positiu, per import d'1.025.781 euros. El resultat 
agregat de l'exercici de 2006 dóna un excedent negatiu per import de 4.589.048 
euros i és positiu en disset fundacions i negatiu en dotze. 
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Balanços a 31 de desembre de 2006

ACTIU FCEAM FSVO FEV FPORTS FAP FEB FMGPV FGV-I FVQ FIPE FLI
Immobilitzat 4.517.738 538.138 407.702 315.416 35.762 164.207 73.316 1.553 84.285 5.942 451.549
Despeses d'establiment 25.377
Immobilitzacions immaterials 5.953 79.073 1.064 1.123 3.132 493 48.625 175 11.087 6.531
Immobilitzacions materials 4.505.963 409.555 406.500 92.167 32.570 27.309 21.391 1.359 68.894 5.630 445.018
Immobilitzacions financeres 5.822 24.133 138 222.126 60 136.405 3.300 19 4.304 312
Despeses per a distribuir diversos exercicis
Actiu circulant 2.097.368 1.450.173 109.252 885.053 423.550 963.103 697.145 251.278 978.821 77.660 9.785.519
Fundadors/Associats per desemb. exigits
Existències 95.003 2.000 53.422 11.954 10.590 141.184
Usuaris i d'altres deutors de la activ. pròpia 1.717.569 6.000 (1) 53.786 6.580 64.504
D'altres deutors 135.397 226.296 39.983 586.675 350.367 5.330 383.064 803 731.173 100.000 2.295.953
Inversions financeres temporals 222 13.316 60.000 742.287
Tresoreria 131.148 1.202.194 61.269 244.511 12.883 135.569 296.911 200.475 247.363 (22.340) 2.242.510
Ajusts per periodificació 18.029 8.367 446 300 14.177 50.000 285 5.041.368

Total actiu 6.615.106 1.988.311 516.954 1.200.469 459.312 1.127.310 770.461 252.831 1.063.106 83.602 10.237.068

PASSIU FCEAM FSVO FEV FPORTS FAP FEB FMGPV FGV-I FVQ FIPE FLI
Fons propis (985.532) 18.902 12.979 966.648 17.481 937.777 381.884 248.531 130.959 (11.711) (6.440.829)
Dotació fundacional 809.149 12.432 132.223 919.909 60.000 1.080.445 414.699 180.303 114.192 63.106 39.102
Reserves 6.470 3.872
Excedents d'exercicis anteriors (617.078) (52.220) (4.481) (28.090) (130.802) (39.646) (13.772) (65.828) (304.594) (1.459.359)
Excedent de l'exercici (1.177.603) (67.024) 51.220 (14.429) (11.866) 6.831 82.000 78.723 229.777 (5.020.572)
Ingressos per a distribuir diversos exercicis 5.421.913 534.115 220.822 35.451 69.396 78.942
Provisions per a riscs i despeses
Creditors a llarg termini 214.801
Deutes amb entitats de crèdit
D'altres creditors 214.801
Creditors a curt termini 2.178.725 1.435.294 283.153 233.821 406.380 189.533 104.380 4.300 853.205 95.313 16.677.897
Deutes amb entitats de crèdit 1.322.650 285.491
Deutes empreses del grup i associades (619)
Beneficiaris-creditors
Creditors comercials 594.912 214.805 252.640 144.291 66.299 88.330 762.980 16.493.193
D'altres deutes no comercials 228.747 418.281 30.513 14.425 16.050 90.225 184.704
Provisions per a operacions de tràfic 516.717 86.836
Ajusts per periodificació 32.416 3.313 108.809

Total passiu 6.615.106 1.988.311 516.954 1.200.469 459.312 1.127.310 770.461 252.831 1.063.106 83.602 10.237.068

Quadre 3.1               
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ACTIU FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FBA FIA FIFE FMB FRE
Immobilitzat 18.392.146 146.018 1.466.003 71.845 21.185.570 73.570 22.791 777.401 60.006 93.333
Despeses d'establiment 18.707
Immobilitzacions immaterials 197.117 73.122 10.248 19.981.570 16.434 16.567
Immobilitzacions materials 18.195.029 48.586 59.614 1.198.796 73.570 21.935 760.967 76.766
Immobilitzacions financeres 5.603 1.466.003 1.983 5.204 856 60.006
Despeses per a distribuir diversos exercicis
Actiu circulant 5.034.137 1.459.807 4.169.475 1.038.897 5.708.653 3.215.297 424.277 6.148.847 22.397 912.952
Existències 262.929 406 2.123 1.576
Fundadors /Associats per desemb. exigits
Usuaris i d'altres deutors de l'activ. pròpia 50.000 172.500 3.079.262 382.597 216.468 905.401
D'altres deutors 4.018.730 423.011 1.443.668 831.373 753.857 1.234 41.680 2.687.817 39.695
Inversions financeres temporals 143.028 1.079.338 2.007.978 2.319.901 200
Tresoreria 589.552 979.463 1.473.969 27.524 2.944.525 134.801 922.538 (17.498) 5.975
Ajusts per periodificació 19.898 7.333 180.000 1.887

Total actiu 23.426.283 1.605.825 5.635.478 1.110.742 26.894.223 3.288.867 447.068 6.926.248 82.403 1.006.285

PASSIU FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FBA FIA FIFE FMB FRE
Fons propis 2.191.959 607.049 365.639 40.705 (10.007.344) 30.049 38.229 561.558 38.005 106.917
Dotació fundacional 1.893.002 300.506 432.345 27.364 30.051 30.050 36.558 27.045 60.100 100.000
Reserves 12.055 408.293
Excedents d'exercicis anteriors (999.360) 365.852 (9.879.067) (37) (3.694) (14.484) 6.103
Excedent de l'exercici 1.298.317 (59.309) (66.706) 1.286 (158.328) 36 5.365 126.220 (7.611) 814
Ingressos per a distribuir diversos exercicis 17.821.178 63.779 9.533.392 5.843.856 43.505 514.375
Provisions per a riscs i despeses
Creditors a llarg termini 8.515 1.017.347 25.553.140
Deutes amb entitats de crèdit 25.553.140
D'altres creditors 1.017.347
Creditors a curt termini 3.404.631 998.776 4.252.492 1.006.258 1.815.035 3.258.818 408.839 520.834 893 384.993
Deutes amb entitats de crèdit 66.087 282.081 1.797.530 100.504 188.090
Deutes empreses del grup i associades
Beneficiaris-creditors 2.025.354
Creditors comercials 128.629 726.819 380.345 465.037 249.394 305.538 106.986
D'altres deutes no comercials 1.006.094 33.352 1.082.609 27.251 21.501 184.351 89.917
Provisions per a operacions de tràfic 969.000 30.945
Ajusts per periodificació 1.092.415 180.000 70.000 37.440

Total passiu 23.426.283 1.605.825 5.635.478 1.110.742 26.894.223 3.288.867 447.068 6.926.248 82.403 1.006.285

Quadre 3.2          
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ACTIU FAVIDE FEPAD FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE FTC TOTAL
Immobilitzat 63.425 100.823 6.353.656 53.989 264.657 60.000 45.124 7.594 55.833.559
Despeses d'establiment 345 6.822 308 2.851 54.410
Immobilitzacions immaterials 668 11.761 115.983 69 179.075 20.759.870
Immobilitzacions materials 2.657 88.704 6.230.851 53.612 19.731 45.124 7.594 32.899.892
Immobilitzacions financeres 60.100 13 63.000 60.000 2.119.387
Despeses per a distribuir diversos exercicis
Actiu circulant 331.960 900.473 89.812 12.176.798 474.938 187.322 483.542 558.353 757.083 61.813.942
Fundadors/Associats per desemb. exigits 267.034
Existències 928.872 483 1.243.508
Usuaris i d'altres deutors per l'activ. pròpia 75.650 117.702 229.747 488.350 7.566.115
D'altres deutors 675.000 49.356 7.776.069 212.028 512.631 24.321.190
Inversions financeres temporals 12.020 31.922 6.410.212
Tresoreria 256.310 5.772 40.456 3.439.935 260.794 144.572 253.795 70.003 244.452 16.529.431
Ajusts per periodificació 89.979 2.116 42.267 5.476.452

Total actiu 395.385 1.001.296 89.812 18.530.454 528.927 451.979 543.542 603.477 764.677 117.647.501

PASSIU FAVIDE FEPAD FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE FTC TOTAL
Fons propis 250.905 66.636 34.209 (511.669) 240.801 39.560 41.481 128.203 160.720 (10.299.299)
Dotació fundacional 60.100 60.100 30.369 30.000 30.051 63.000 60.000 6.000 60.101 7.162.302
Reserves 13.481 58.426 502.597
Excedents d'exercicis anteriors (32.005) 554 (70.701) (32.443) (13.375.152)
Excedent de l'exercici 222.810 (6.945) 3.286 (541.669) 281.451 9.003 (18.519) 63.777 100.619 (4.589.046)
Ingressos per a distribuir diversos exercicis 72.650 25.667 1.457.138 198.496 365.136 42.299.811
Provisions per a riscs i despeses
Creditors a llarg termini 60.000 26.853.803
Deutes amb entitats de crèdit -
D'altres creditors -
Creditors a curt termini 71.830 908.993 55.603 17.584.985 288.126 213.923 442.061 110.138 603.957 58.793.186
Deutes amb entitats de crèdit 358 -
Deutes empreses del grup i associades -
Beneficiaris-creditors 300 -
Creditors comercials 7.721.185 106.908 187.244 110.138 -
D'altres deutes no comercials 7.414 3.647.710 180.918 26.321 -
Provisions per a operacions de tràfic -
Ajusts per periodificació 48.189 6.216.090 -

Total passiu 395.385 1.001.296 89.812 18.530.454 528.927 451.979 543.542 603.477 764.677 117.647.501

Quadre 3.3               
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Comptes de resultats de 2006

DESPESES FCEAM FSVO FEV FPORTS FAP FEB FMGPV FGV-I FVQ FIPE FLI
Ajudes monetàries i d'altres 198 826 34.062 111.647 147.998
Aprovisionaments 18.488 39.316 147.690 249.102 8.649 890 32.629
Despeses de personal 2.767.001 2.241.551 371.507 1.051.070 184.781 217.939 196.515 36.742 249.753 38.343 2.692.486
Dotacions amortització immobilitzat 549.214 202.126 46.353 29.925 6.291 13.930 40.271 563 15.928 2.696 168.188
D'altres despeses 1.104.831 772.541 500.349 523.523 920.500 113.598 303.406 8.855 1.247.309 13.559 12.988.729
Variació de les provisions de l'activitat 516.717 18.328 13.500 24.643
Resultats positius d'explotació 58.448 44.643 58.584 132.484
Despeses financeres i assimilades 96.612 1.206 21 2.013 117 615 1.023 85.858
Diferències negatives de canvi 1.418 276
Resultats financers positius 35.929 113 3.036 1.995 41.273 7.924 5.357 4.007
Resultats positius d'activitats ordinàries 61.484 50.000 62.591 131.461
Pèrdues procedents de l'immobilitzat 1.762 241
Despeses extraordinàries 918 159 599 4.170
Despeses i pèrdues d'altres exercicis 10.293 2.015 11.948 30.826 69
Resultats extraordinaris positius 15.148 496.256 26.538 788 39.672 32.000 16.131 98.316 3.800
Resultats positius abans d'imposts 51.220 6.831 82.000 78.722 229.777
Impost sobre societats
Excedent positiu de l'exercici 51.220 6.831 82.000 78.722 229.777

INGRESSOS FCEAM FSVO FEV FPORTS FAP FEB FMGPV FGV-I FVQ FIPE FLI
Ingressos per l'activitat pròpia 2.316.403 3.200.736 832.095 1.322.568 1.327.947 536.620 508.076 238.801 1.556.653 187.972 10.968.161
Vendes i d'altres ingressos ordinaris act. mercantil 1.017.434 12.223 19.990 5.960
D'altres ingressos 8.790 14 19.962 401.553 2.359 22.461
Treballs efectuats per l'entitat per a l'immobilitzat
Resultats negatius d'explotació 1.097.105 532.185 66.978 42.962 53.928 40.765 4.938.514
D'altres interessos i ingressos assimilats 519 37.135 113 3.057 4.284 41.390 8.539 5.357 4.007
Ingressos d'uns altres valors negociables
Diferències positives de canvi 1.866
Resultats financers negatius 95.645 1.023 85.858
Resultats negatius d'activitats ordinàries 1.192.750 496.256 66.865 40.967 12.655 32.841 5.024.372
Subven., donacions, trasp. al resultat exercici 40.271
Ingressos extraordinaris 10.417 2.435 210 788 741 315 3.869
Ingressos i beneficis d'altres exercicis 5.649 493.821 29 30.105 32.000 31.749 128.827
Resultats extraordinaris negatius 159 10.264
Excedent negatiu de l'exercici 1.177.602 67.024 14.429 11.867 5.020.572

Quadre 3.4             
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Comptes de resultats de 2006

DESPESES FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FBA FIA FIFE FMB FRE
Ajudes monetàries i d'altres 57.344 2.488.503 1.680.391 59.438
Aprovisionaments 1.186.856 559.885 78.705 319.653 12.908 2.158 265.084
Despeses de personal 1.363.078 297.284 694.207 272.547 280.058 130.336 147.881 1.759.276 18.607 946.761
Dotacions amortització immobilitzat 879.500 53.215 68.794 27.716 229.230 4.398 6.668 94.550 16.887
D'altres despeses 379.637 1.288.830 131.533 698.011 315.761 705.613 22.130 24.248 109.813
Variació de les provisions de l'activitat (26.051) 969.000 (17.385) (12.000)
Resultats positius d'explotació 1.306.458 9.596 74.210 10.047 50.559 1.206
Despeses financeres i assimilades 7 83 7 9.713 166.661 74.304 4.681 4.096 868 439
Diferències negatives de canvi 1.988 68
Resultats financers positius 8.856 13.341 63.554 16.238 71.250 84
Resultats positius d'activitats ordinàries 1.315.314 36 5.365 121.809 814
Pèrdues procedents de l'immobilitzat 20.834 1.895
Despeses extraordinàries 2.804 12 1.318 4.773
Despeses i pèrdues d'altres exercicis 2.569 65.446 181 6.635
Resultats extraordinaris positius 21.172 1.361 9 4.411 1.318
Resultats positius abans d'imposts 1.298.317 1.286 36 5.365 126.220 814
Impost sobre societats
Excedent positiu de l'exercici 1.298.317 1.286 36 5.365 126.220 814

INGRESSOS FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FBA FIA FIFE FMB FRE
Ingressos per l'activitat pròpia 5.015.995 1.585.762 3.132.284 1.056.172 1.780.000 870.209 3.602.429 36.000 1.387.189
Vendes i d'altres ingressos ordinaris act. mercantil 6.342 1.442
D'altres ingressos 99.534 10.747 1.001.277 55.257 31.916
Treballs efectuats per l'entitat per a l'immobilitzat
Resultats negatius d'explotació 93.822 93.169 174.575 9.013
D'altres interessos i ingresos assimilats 8.863 14.205 42 182.899 75.414 952 47
Ingressos d'uns altres valors negociables 63.561
Diferències positives de canvi 1.207 130 (1)
Resultats financers negatius 9.671 74.174 4.682 392
Resultats negatius d'activitats ordinàries 80.481 29.615 75 158.337 8.929
Subven., donacions, trasp. al resultat exercici
Ingressos extraordinaris 123 14.305 1.542 4.782 1.318
Ingressos i beneficis d'altres exercicis 9.210 21.061 15.368 12.941
Resultats extraordinaris negatius 16.997 37.091
Excedent negatiu de l'exercici 59.309 66.706 158.328 7.611

Quadre 3.5           
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DESPESES FAVIDE FEPAD FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE FTC TOTAL
Ajudes monetàries i d'altres 222.127 25 6.000 32.961 138.720 161.470 24.000 5.165.710
Aprovisionaments 4.075 136.425 5.596.840 72.100 11.620 417.533 9.160.606
Despeses de personal 1.276.604 559.009 5.213.735 44.149 102.285 106.444 48.884 27.725 23.336.558
Dotacions amortització immobilitzat 844 13.268 248.448 2.201 1.368 27.636 488 216 2.750.912
D'altres despeses 48.126 487.834 796 5.097.857 101.337 243.651 502.828 62.310 90.717 28.808.232
Variació de les provisions de l'activitat 1.486.752
Resultats positius d'explotació 230.974 2.636 197.269 4.455 63.782 100.619 2.345.970
Despeses financeres i assimilades 7.751 11.054 53 1.470 6 468.658
Diferències negatives de canvi 257 4.007
Resultats financers positius 650 146.109 4.400 566 424.682
Resultats positius d'activitats ordinàries 224.307 3.286 197.216 8.855 63.776 100.619 2.346.933
Pèrdues procedents de l'immobilitzat 24.732
Despeses extraordinàries 1.497 224 2.864 19.338
Despeses i pèrdues d'altres exercicis 1.904 5.600 137.486
Resultats extraordinaris positius 4.349 246.137 84.235 148 1.091.789
Resultats positius abans d'imposts 222.810 3.286 281.451 9.003 63.776 100.619 2.561.533
Impost sobre societats
Excedent positiu de l'exercici 222.810 3.286 281.451 9.003 63.776 100.619 2.561.533

INGRESSOS FAVIDE FEPAD FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE FTC TOTAL
Ingressos per l'activitat pròpia 1.782.750 1.195.911 12.740.545 164.587 383.504 629.443 318.207 660.810 59.337.829
Vendes i d'altres ingressos ordinaris act. mercantil 9.432 2.482.420 18.727 3.573.970
D'altres ingressos 400 213.330 1.867.600
Treballs efectuats per l'entitat per a l'immobilitzat 179.075 179.075
Resultats negatius d'explotació 250 933.915 19.085 8.096.266
D'altres interessos i ingressos assimilats 1.084 10 650 146.239 4.400 2.036 541.242
Ingressos d'uns altres valors negociables 63.561
Diferències positives de canvi 127 3.329
Resultats financers negatius 6.667 11.044 53 6 289.215
Resultats negatius d'activitats ordinàries 11.294 787.806 18.519 7.961.762
Subven., donacions, trasp. al resultat exercici 6.242 248.448 294.961
Ingressos extraordinaris 235 553 348 148 42.129
Ingressos i beneficis d'altres exercicis 89.487 870.247
Resultats extraordinaris negatius 1.497 66.008
Excedent negatiu de l'exercici 6.945 541.669 18.519 7.150.581

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 
PAA 2007, i són les següents: 

- Fundació Centre d'Estudis Ambientals de la Mediterrània 

- Fundació Servei Valencià d'Ocupació de la C.V. 

- Fundació de la C.V. per a l'Estudi de la Violència 

- Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació de la C.V. 

- Fundació de la C.V. "Aigua i Progrés" 

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) Dur a terme un control formal sobre els comptes retuts. 

b) Revisar l'adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relativa a 
l'àrea de despeses de funcionament. 

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

Els objectius anteriors queden desglossats al seu torn en diversos subobjectius, amb els 
abasts corresponents; tal i com es detalla a continuació: 

Objectiu a): Control formal dels comptes 

Té com a objectius detallats els següents: 

a) Comprovar si les fundacions públiques han formulat, aprovat i rendit els seus 
comptes anuals de l'exercici de 2006 en temps i forma i si els dits comptes 
compleixen les formalitats exigides per 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 2006 abasta l'àrea de despeses de funcionament i té com a objectius: 
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a) Comprovar si les dites despeses s'han gestionat i comptabilitzat conformement a 
la normativa aplicable. 

b) Analitzar els sistemes de gestió i control de les fundacions en relació amb 
aquestes operacions. 

Objectiu c): Recomanacions 

Els objectius que es persegueixen són dos: 

a) Seguiment de les recomanacions dels informes anteriors -tot examinant el seu 
grau d'implantació per part de les fundacions- i dels advertiments esmenats. 

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

La revisió abasta els següents epígrafs de les despeses d'explotació del compte de 
resultats: "Ajudes monetàries i d'altres", "Aprovisionaments" i "D'altres despeses". No 
s'hi inclouen, doncs, unes altres despeses d'explotació -com ara les de personal, ja que la 
seua revisió és objectiu de fiscalitzacions específiques en el marc del PAA 2007-, ni les 
directament relacionades amb comptes del balanç -com ara les variacions d'existències i 
provisions i les amortitzacions de l'immobilitzat. 

És important assenyalar -tal com hem indicat en l'apartat 1.2- que les fiscalitzacions o 
controls realitzats sobre les dites cinc fundacions no són auditories de regularitat, tal 
com les consideren els PNASP, sinó revisions limitades amb els abasts descrits abans, i 
en aquest sentit, per tal d'assolir els objectius fixats, hem efectuat en les cinc fundacions 
detallades 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: 

- La comprovació del compliment, per part de les cinc fundacions, de les 
obligacions formals requerides per l'article 21 de la Llei 8/1998, detallades en 
l'apartat 2.6 d'aquest Informe i referides als pressuposts, la documentació 
comptable i els informes d'auditoria externa. 

- La verificació dels comptes anuals de l'exercici de 2006 de les cinc fundacions 
que han sigut presentats en aquesta Sindicatura, juntament amb els informes 
d'auditoria de comptes de la IGG, dins del termini establit pel TRLHPG. 

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

- Anàlisi de la concordança entre l'objecte fundacional i l'activitat desenvolupada 
en l'exercici de 2006 per les fundacions, segons el que consta en les seues 
corresponents memòries d'activitats. 
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- Fiscalització de l'adequada gestió i registre comptable d'una mostra de les 
despeses de funcionament de l'exercici de 2006, incloent-hi el compliment de la 
normativa de contractació per a la dita mostra. 

- Seguiments de les incidències i recomanacions posades de manifest en l'informe 
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 10 de l'Informe. 
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5. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

5.1 Fundacions sotmeses a aquest control 

El PAA 2007 ubica la resta de fundacions públiques en aquesta modalitat de control; 
per tant, 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 a 
continuació per a cada una. 

Fundació d'Estudis Borsaris i Financers F.C.V. 

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 C.V. Marca de Garantia del Port de València 

Constituïda el 30 de maig de 1996. 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. 

Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola 

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 Valenciana de la Qualitat 

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 
continuada i la recerca de l'excel·lència. 

Fundació Institut de Propietaris Estrangers de la C.V. 

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, per tal de fomentar l'assentament de 
persones d'uns altres països, fer l'adquisició i l'estada més fàcils i ajudar aquestes 
persones a integrar-se i participar en la societat espanyola. 
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Fundació de la C.V. "La Llum de les Imatges" 

Constituïda el 24 de març de 1999. Té com a objectiu la restauració de béns mobles i 
immobles que representen el patrimoni històric i artístic de la Comunitat Valenciana, i 
l'organització d'exposicions o mostres de caràcter artístic i històric, tot articulant la 
col·laboració de tots els agents socials en favor de la divulgació del ric patrimoni entre 
la ciutadania. 

Fundació Oftalmològica de la Mediterrània de la C.V. 

Constituïda el 20 de maig de 1999. El seu fi, el constitueix 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 de la prevenció- i la cooperació en el 
desenvolupament de tercers països en matèria sociosanitària. 

Fundació de la C.V. Ciutat de les Arts i de les Ciències 

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 de les activitats que haja de 
desenvolupar el Museu de les Ciències de València. 

Fundació per a la Investigació Hospital Clínic 

Constituïda el 19 de gener de 2000. L'objecte de la 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 
investigador de l'Hospital, cooperar amb institucions sanitàries o docents nacionals o 
estrangeres i gestionar el procés investigador de l'Hospital. 

Fundació de la C.V. per a la Prevenció de Riscs Laborals 

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, per mitjà d'accions informatives, 
divulgadores, formatives i investigadores, i mitjançant l'assistència tècnica i la promoció 
del compliment de la normativa aplicable. 

Fundació de la C.V. Ciutat de les Arts Escèniques 

Constituïda 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. 
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Fundació de la C.V. Biennal de les Arts 

Constituïda el 9 d'abril de 2001. El seu objecte és la promoció, impuls i foment de la 
investigació i formació, producció i exhibició de les arts en totes les seues facetes, 
afavorint totes aquelles iniciatives, projectes i activitats que en perseguisquen el 
desenvolupament i la consolidació. 

Fundació de la C.V. per a la Investigació de l'Audiovisual 

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 de l'audiovisual. 

Fundació de la C.V. per a la Investigació de l'Hospital Universitari "La Fe" de 
València 

Constituïda el 24 de juliol de 2002. L'objecte de la 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 investigador de l'Hospital, cooperar amb institucions sanitàries o docents 
nacionals o estrangeres, gestionar el procés investigador de l'Hospital i concedir beques 
i ajudes econòmiques per a la investigació. 

Fundació Mediambiental de la C.V. Buseo 

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

Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea 

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 C.V. per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte 

Constituïda el 20 de maig de 2004. Té per objecte la prestació gratuïta d'assistència 
legal a les víctimes dels delictes que es produeixen a la Comunitat Valenciana. 

Fundació de la C.V. per a l'Estudi, Prevenció i Assistència a les Drogodependències 

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. 
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Fundació de la C.V. per a la Investigació a l'Hospital Universitari "Doctor Peset" de 
València 

Constituïda el 23 de juny de 2004. Té com a finalitat impulsar, promoure i afavorir la 
investigació científica i tècnica en el si de l'Hospital Universitari "Doctor Peset" de 
València i en la seua Unitat d'Investigació. 

Palau de les Arts, Fundació de la C.V. 

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 que hom li requerisca o que deriven dels 
convenis o contractes atorgats, i establir relacions de cooperació i col·laboració amb 
altres institucions. 

Fundació de la C.V. per a la Investigació a l'Hospital General Universitari d'Alacant 

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 
investigador de l'Hospital i als recursos que resulten dels respectius projectes; 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 a fomentar el procés investigador... 

Fundació de la C.V. per a la Investigació Agroalimentària, Agroalimed 

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 de la C.V. Universitat Internacional de València 

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. 

Fundació de la C.V. per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació 
Internacional i per al Desenvolupament de l'Hospital General Universitari d'Elx 

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

Fundació de la C.V. "Front a la Discriminació i els Maltractaments, Tolerància Zero" 

Constituïda l'1 de febrer de 2006. El seu objecte comprén principalment lluitar contra 
qualsevol situació que impedisca la plena equiparació de drets de la dona amb l'home; 
implicar la societat i les administracions públiques en la lluita contra la violència a les 
dones i investigar formes de combatre la violència de gènere. 

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 en 
el Pla General de Comptabilitat aplicable i si han sigut retuts a aquesta Sindicatura de 
Comptes per mitjà de la IGG, juntament amb els informes d'auditoria de comptes, amb 
anterioritat al 30 de juny de 2007. 

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

- Sol·licitar a les fundacions les actes dels patronats en les quals s'acorda 
l'aprovació dels comptes anuals de l'exercici de 2006. 

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

- Comprovar si els comptes anuals han sigut retuts a aquesta Sindicatura de 
Comptes, juntament amb els informes d'auditoria, amb anterioritat al 30 de juny 
de 2007. 

- Llegir i analitzar les conclusions dels informes d'auditoria externa o de la IGG. 

- Demanar 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 aprovat, format i rendit els seus 
comptes anuals de l'exercici de 2006 conformement a les normes aplicables; amb les 
excepcions següents: 

a) La Fundació Aigua i Progrés no ha tramés a aquesta Sindicatura l'acta 
d'aprovació dels comptes anuals del seu patronat. 
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b) Els comptes anuals de la Fundació Mediambiental Buseo són incomplets, perquè 
no inclouen la memòria de 2006. 

c) Els comptes anuals de la Fundació Institut de Propietaris Estrangers de la C.V. 
s'han presentat sense informe d'auditoria. De les fundacions per a la Investigació 
de l'Hospital Universitari "La Fe" de València i de l'Hospital General Universitat 
d'Elx s'han retut informes d'auditoria de comptes, però no de compliment de la 
legalitat. 

D'altra banda, també cal assenyalar que: 

d) La Fundació Ciutat de les Arts Escèniques no ha informat a aquesta Sindicatura 
sobre les mesures adoptades en relació amb les incidències assenyalades en 
l'informe de 2005. 

e) La Fundació Institut de Propietaris Estrangers de la C.V. ha tramés una còpia de 
l'acta de la Junta de Patrons realitzada el 13 de juny de 2007, en la qual s'acorda 
-entre altres assumptes- obrir el procediment d'extinció de la Fundació i la 
posterior liquidació, a causa de la impossibilitat de dur a terme el fi fundacional, 
i s'aprova el balanç final de liquidació i la proposta feta al Protectorat sobre la 
destinació del romanent resultant. 

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 a continuació- sobre els comptes anuals de les fundacions públiques de 
l'exercici de 2006. Els advertiments dels dits informes es resumeixen tot seguit. 

- Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola. L'informe presenta dos 
advertiments: una incertesa relativa al fet que els comptes anuals auditats estan 
pendents d'aprovació i un incompliment de principis comptables motivat per la 
infravaloració de comptes per pagar per subvencions reintegrables. 

- Fundació Oftalmològica de la Mediterrània. L'informe fa un advertiment per una 
provisió no comptabilitzada. 

- Fundació Ciutat de les Arts i de les Ciències. L'informe presenta una limitació a 
l'abast relativa al càlcul de la prorrata de l'IVA. 

- Fundació per a la Investigació Hospital Clínic. L'informe presenta dos 
advertiments per limitacions a l'abast: una relativa a la mancança de justificants 
comptables suficients de les despeses per col·laboracions i una altra relativa a 
deficiències en el sistema de control intern. 

- Fundació Ciutat de les Arts Escèniques. L'informe presenta una limitació a 
l'abast referida a elements d'immobilitzat material i dues incerteses relatives a la 
gestió continuada i al tractament comptable de construccions sobre terrenys de 
propietat aliena. 
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- Fundació Biennal de les Arts. L'informe presenta una limitació a l'abast referida 
a drets de cobrament i una incertesa relativa a un litigi en curs. 

- Fundació Mediambiental Buseo. L'informe presenta dos advertiments: un de 
relatiu a la no formulació de la memòria i un altre sobre reclassificació de 
saldos. 

- Fundació per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte. L'informe presenta quatre 
advertiments relatius a la falta de signatures en els comptes auditats, a la 
inadequada comptabilitat de subvencions reintegrables i ajudes monetàries i a 
deficiències en el contingut de la memòria. 

- Fundació de la C.V. per a la Investigació a l'Hospital Universitari Doctor Peset 
de València. L'informe fa un advertiment per la inadequada comptabilitat d'un 
projecte. 

- Fundació Palau de les Arts. L'informe denega l'opinió. 

- Fundació per a la Investigació Hospital General Universitari d'Alacant. 
L'informe presenta dues limitacions a l'abast derivades de la falta de contestació 
de tercers i l'escàs control intern, i un advertiment sobre la inadequada 
comptabilitat de subvencions reintegrables. 

- Fundació Universitat Internacional de València. L'informe presenta tres 
advertiments, relatius a la inadequada comptabilitat de despeses i al contingut de 
la memòria. 

- Fundació per a la Investigació Hospital General Universitari d'Elx. L'informe 
presenta un advertiment per la omissió de certa informació en la memòria. 

- Fundació "Tolerància Zero". L'informe presenta una limitació a l'abast derivada 
de la falta de contestació de tercers i dos advertiments sobre partides de 
despeses. 
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6. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRE D'ESTUDIS 
AMBIENTALS DE LA MEDITERRÀNIA 

6.1 Conclusions generals 

6.1.1 Revisió financera 

Com a resultat de la revisió financera efectuada, limitada a l'abast assenyalat en l'apartat 
1.2.1, s'ha posat de manifest el següent fet relacionat amb les despeses de funcionament 
que afecta de forma significativa l'adequació dels comptes anuals de la Fundació de la 
Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals de la Mediterrània (d'ara endavant 
la Fundació o FCEAM) de l'exercici de 2006 als principis comptables que hi són 
d'aplicació: 

a) En el compte de resultats de 2006 figuren despeses per import de 65.099 euros la 
meritació de les quals correspon a 2007; raó per la qual l'excedent negatiu de 
l'exercici de 2006 està sobrevalorat en la dita xifra. 

6.1.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat de la revisió limitada del compliment de la legalitat, efectuada amb 
l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'han observat els incompliments rellevants de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics que s'assenyalen a continuació: 

a) Els comptes anuals de l'exercici de 2006 estan pendents de ser aprovats pel 
Patronat a la data de finalització d'aquest Informe, de manera que no s'hi ha 
complit el termini establit a aqueix efecte en l'article 21.2 de la Llei 8/1998, de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

b) En un dels expedients d'adquisició revisats, no queda suficientment justificat que 
la naturalesa de l'operació siga incompatible amb l'aplicació del principi de 
publicitat, segons el que s'estableix en la disposició addicional sisena del 
TRLCAP. 

6.2 Informació general 

6.2.1 Constitució i objecte 

La Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals de la 
Mediterrània (FCEAM), es va constituir mitjançant escriptura pública el 15 de maig de 
1991. 

La Fundació té com a objecte: estudiar i descriure els canvis haguts en els ecosistemes 
mediterranis i la influència humana sobre aqueixos canvis; estudiar els processos físics, 
químics, geològics i biològics que, de forma interactiva, regulen la vida dels 
ecosistemes mediterranis, amb la finalitat de conéixer-los i de comprendre'ls; 
desenvolupar estratègies de maneig dels ecosistemes mediterranis que permeten 
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comptabilitzar la conservació dels recursos naturals amb la utilització racional del medi 
ambient mediterrani; promoure l'educació i la formació en temes mediambientals 
mediterranis. 

Els estatuts estableixen que els òrgans de la Fundació són: el Patronat, la Comissió 
Permanent i el Comité Científic Assessor. La gestió ordinària de la Fundació està a 
càrrec del director executiu. 

6.2.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Segons que indica la Fundació en la memòria de gestió, l'activitat desenvolupada durant 
l'exercici de 2006 ha consistit a executar els programes següents: 

- Programa de contaminació atmosfèrica. 

- Programa d'efectes dels contaminants sobre vegetals. 

- Programa de restauració de la coberta vegetal i d'altres aspectes. 

- Programa d'investigació meteorològica. 

6.3 Control formal de la rendició de comptes 

Els comptes anuals de FCEAM, que estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2006, 
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 2007, dins del termini establit a aqueix efecte, i els 
adjuntem íntegrament en l'annex d'aquest Informe. 

Els dits comptes anuals foren formulats pel director executiu de la Fundació el 30 de 
març de 2007, però estan pendents de ser aprovat pel patronat a la data de finalització 
d'aquest Informe; de manera que no s'hi ha complit el termini establit a aqueix efecte en 
l'article 21.2 de la Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

L'informe d'auditoria que acompanya els comptes anuals de FCEAM és el previst en 
l'article 62.bis.3 del TRLHPG, realitzat per la IGG en col·laboració amb una firma 
privada d'auditoria. El dit informe presenta una opinió amb un advertiment, per la 
incertesa sobre la capacitat de la Fundació per a garantir la seua continuïtat, atés que els 
seus fons propis són negatius. 

6.3.1 Balanç 

El balanç de FCEAM a 31 de desembre de 2006, juntament amb les xifres 
corresponents a l'exercici de 2005, es mostra a continuació, en euros, amb els 
percentatges de variació entre els dos exercicis. 
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ACTIU 31-12-06 31-12-05 Variació 

Immobilitzat 4.517.737 4.819.510 (6,3%) 

Immobilitzacions immaterials 5.953 9.218 (35,4%) 

D'altres immobilitzacions materials 4.505.962 4.804.470 (6,2%) 

Immobilitzacions financeres 5.822 5.822 0,0% 

Actiu circulant 2.097.368 2.822.114 (25,7%) 

Existències 95.003 104.613 (9,2%) 

Usuaris i d'altres deutors per activitat 1.717.569 2.350.646 (26,9%) 

D'altres deutors 135.397 16.301 730,6% 

Inversions financeres temporals 222 - - 

Tresoreria  131.148 349.585 (62,5%) 

Ajusts per periodificació 18.029 969 1.759,8% 

Total actiu 6.615.105 7.641.624 (13,4%) 
    

PASSIU 31-12-06 31-12-05 Variació 

Fons propis (985.532) 192.071 (613,1%) 

Dotació fundacional 809.149 809.149 0,0% 

Excedents exercicis anteriors (617.078) (131.443) (369,5%) 

Excedent de l'exercici (1.177.603) (485.635) (142,5%) 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 5.421.912 5.825.982 (6,9%) 

Creditors a curt termini 2.178.725 1.623.571 34,2% 

Deutes amb entitats de crèdit 1.322.650 988.254 33,8% 

Creditors comercials 594.912 355.146 67,5% 

D'altres deutes no comercials 228.747 164.212 39,3% 

Ajusts per periodificació 32.416 115.959 (72,0%) 

Total passiu 6.615.105 7.641.624 (13,4%) 

Quadre 6.1 
 

L'actiu del balanç de 2006 està compost en un 31,7% per circulant i en un 68,3%, per 
fix. El principal component de l'actiu en 2006 és l'immobilitzat material, que en 
constitueix el 68,3% del total. Quant al passiu, és important assenyalar que els "Fons 
propis" tenen en 2006 un saldo negatiu de 985.532 euros, a conseqüència dels resultats 
negatius tant de 2006, com d'exercicis anteriors. 
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6.3.2 Compte de resultats 

El compte de resultats de FCEAM de 2006, juntament amb les xifres corresponents a 
2005, es mostren a continuació, en euros, amb els percentatges de variació entre els dos 
exercicis. 

 
DESPESES 2006 2005 Variació 

Ajudes monetàries i d'altres 198 273 (27,5%) 

Aprovisionaments 18.488 8.919 107,3% 

Despeses de personal 2.767.001 2.791.610 (0,9%) 

Dotació amortització immobilitzat 549.214 587.910 (6,6%) 

D'altres despeses 1.104.831 862.890 28,0% 

Variació provisions - (7.800) 100,0% 

Despeses financeres i assimilades 96.612 106.072 (8,9%) 

Diferències negatives de canvi 1.418 400 254,5% 

Despeses extraordinàries 918 1.138 (19,4%) 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis - 1.424 (100,0%) 

Resultats extraordinaris positius 15.148 24.960 (39,3%) 
    

INGRESSOS 2006 2005 Variació 

Ingressos activitat pròpia 2.316.403 3.156.102 (26,6%) 

Vendes i ingressos activitat mercantil 1.017.434 683.279 48,9% 

D'altres ingressos 8.790 - - 

Resultats negatius d'explotació 1.097.105 404.420 171,3% 

D'altres interessos 519 238 118,0% 

Diferències positives de canvi 1.866 58 3.117,2% 

Resultats financers negatius 95.645 106.176 (9,9%) 

Resultats negatius activitats ordinàries 1.192.751 510.596 133,6% 

Ingressos extraordinaris 10.417 27.514 (62,1%) 

Ingressos i beneficis d'altres exercicis 5.649 8 - 

Excedent negatiu de l'exercici 1.177.602 485.636 142,5% 

Quadre 6.2 
 

Els ingressos de l'exercici de 2006 s'eleven a un total de 3.361.078 euros i les despeses, 
a un total de 4.538.681 euros, d'on resulta un excedent negatiu d'1.177.602 euros. 
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Els "Ingressos per l'activitat pròpia" sumen 2.316.403 euros, que representen el 68,9% 
dels ingressos de la Fundació en l'exercici de 2006. Estan formats per 1.750.632 euros 
de subvencions, donacions i llegats, 511.283 euros de traspassos a l'exercici de 
subvencions de capital i 60.000 euros de patrocini. La segona font d'ingressos procedeix 
de prestacions de serveis relacionades directament amb l'activitat fundacional, per 
import d'1.017.434 euros. 

Quant a les despeses, les més significatives figuren agrupades en l'epígraf de "Despeses 
de personal", que constitueix el 61% del total de l'exercici. En segon lloc figura l'epígraf 
de "D'altres despeses", que en representa el 24,3% del total. 

6.3.3 Memòria 

La Fundació informa en aquest document que, en l'elaboració dels seus comptes anuals 
de 2006, 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. 

6.4 Despeses de funcionament 

6.4.1 Aspectes generals 

Tal com hem indicat en l'apartat 1 d’aquest Informe, la present fiscalització té com a 
objectiu principal revisar l'aplicació de la normativa comptable i de gestió en l'àrea de 
despeses de funcionament, que comprén els epígrafs d'"Ajudes monetàries i d'altres", 
"Aprovisionaments" i "D'altres despeses". 

Segon que s'observa en el quadre 6.2, les "Ajudes monetàries i d'altres" s'eleven a 198 
euros, els "Aprovisionaments", a 18.488 euros i "D'altres despeses", a 1.104.831 euros. 
Aquest conjunt de despeses de funcionament representa, amb 1.123.517 euros, el 24,8% 
del total de despeses de FCEAM en l'exercici de 2006. 

Durant 2006 la Fundació no ha incorregut en despeses que igualen o superen els imports 
establits en l'article 2 del TRLCAP. El manual de procediments intern regula, per trams 
d'imports, els tràmits que ha de seguir la Fundació a l'hora de gestionar les despeses, 
incloent-hi la proposta i autorització i -si és el cas- la publicitat i promoció de la 
concurrència. 

6.4.2 Ajudes monetàries i d'altres 

Aquest epígraf no és significatiu, ja que només representa el 0,04% del total de despeses 
de l'exercici de 2006. Està compost per un únic concepte, denominat "Despeses 
col·laboracions i de l'òrgan de govern", del qual hem revist una mostra, i no hi hem 
observat aspectes destacables. 
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6.4.3 Aprovisionaments 

Les despeses per aprovisionaments presenten un import de 18.488 euros en l'exercici de 
2006 i comprenen les adquisicions de divers material de laboratori. Del treball de 
revisió efectuat no es desprenen aspectes destacables. 

6.4.4 D'altres despeses 

Es tracta de l'epígraf més significatiu de les despeses que són objecte de l'abast de la 
present fiscalització, amb un percentatge de participació del 24,3% sobre el total de 
despeses de l'exercici de 2006. El seu desglossament per capítols i comptes, amb les 
xifres de l'exercici de 2005 a efectes comparatius, es detalla en el quadre següent, en 
euros: 

 
D'altres despeses 2006 2005 Variació 

Arrendaments i cànons 43.622 55.685 (21,7%)

Reparacions i conservació 80.552 52.615 53,1% 

Serveis professionals 107.225 58.594 83,0% 

Transports 19 0 - 

Primes d'assegurances 38.588 45.950 (16,0%)

Serveis bancaris 1.293 1.776 (27,2%)

Publicitat, propaganda i rr.pp. 1.251 2.146 (41,7%)

Telèfon 128.686 127.196 1,2% 

D'altres serveis 615.282 440.263 39,8% 

Serveis exteriors 1.016.518 784.225 29,6% 

D'altres imposts 471 85.835 (99,5%)

Regularització béns inversió (23.640) (123.210) 80,8% 

Tributs (23.169) (37.375) 38,0% 

Despeses desplaçament personal 111.482 116.041 (3,9%)

D'altres despeses de gestió corrent 111.482 116.041 (3,9%)

Total 1.104.831 862.891 28,0% 

Quadre 6.3 
 

Els capítols més significatius són els de "Serveis exteriors" i "D'altres despeses de gestió 
corrent". 

"Serveis exteriors" aglutina el 92% del total de "D'altres despeses", agrupades en els 
comptes que mostra el quadre 6.3. El compte més significatiu és el de "D'altres serveis", 
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que inclou material fungible de laboratori i despeses de viatge i seguretat, 
principalment. 

La fiscalització ha comprés, per a una mostra d'aquestes despeses, la revisió de la seua 
adequada comptabilitat, així com de la seua gestió contractual, i ha assolit el 55,7% del 
total de serveis exteriors. A continuació es descriuen els aspectes o les incidències més 
significatius de la mostra revisada per aquesta Sindicatura. 

- Adquisició d'una càmera de tefló per import de 44.331 euros, amb l'IVA no 
inclòs, tot justificant l'existència d'un únic proveïdor. Malgrat que la 
incorporació de la càmera no es produeix fins a gener de 2007 -segons que 
consta en l'acta de recepció-, la seua adquisició ha sigut comptabilitzada en 
2006. 

- Adquisició de peces i recanvis per 20.768 euros, amb l'IVA no inclòs, tot 
justificant l'existència d'un únic oferent, al qual s'adjudica la compra. 
Comptabilitzat en 2006, malgrat que la seua recepció es produeixen 2007. 

- Conveni de col·laboració de 26 d'octubre de 2006 amb el Consell Superior 
d'Investigacions Científiques (CSIC), per import de 33.948 euros. El CSIC ha 
facturat a la Fundació durant 2006 pel 75% del preu convingut, però no consta la 
recepció de conformitat de l'informe del segon trimestre estipulat en el conveni. 

- Subministrament de material fungible de laboratori adjudicat pel procediment 
negociat sense publicitat, atenent a l'oferta més econòmica en cada un dels 
productes. Si bé és cert que s'hi ha observat la concurrència, en l'expedient no 
consta justificació suficient sobre el fet que la naturalesa de l'operació fos 
incompatible amb el principi de publicitat previst per la disposició addicional 
sisena del TRLCAP. El total comptabilitzat per aquest concepte en l'exercici de 
2006 ha ascendit a 169.677 euros. 

- D'altres aspectes. En termes generals, la tramitació de les despeses revisades s'ha 
fet d'acord amb el manual de procediments interns de FCEAM, llevat de certs 
casos concrets en els quals hem observat que no hi ha plecs de condicions 
tècniques i/o administratives o el seu contingut és insuficient, que falten les 
dates en la conformitat amb el subministrament o servei rebut, així com 
l'absència de registre d'entrada en determinades factures. 

El capítol de "D'altres despeses de gestió corrent" representa el 10,1% de l'epígraf 
"D'altres despeses", agrupat en el compte de "Dietes", per 111.482 euros, que agrupa 
molts apunts d'import no significatiu. 

6.5 Recomanacions 

A més de les mencions fetes en l'apartat 6.1 del present Informe, com a resultat del 
treball de fiscalització realitzat escau efectuar les recomanacions següents: 
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a) Deixar constatació en tots els casos de la data de recepció dels béns adquirits o 
de la conformitat amb el servei rebut. 

b) Registrar l'entrada de les factures. 

c) Adequar el manual de procediments a les prescripcions del TRLCAP. 
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7. FUNDACIÓ SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

7.1 Conclusions generals 

7.1.1 Revisió financera 

Com a resultat de la revisió financera efectuada, limitada a l'abast assenyalat en l'apartat 
1.2.1, no s'han posat de manifest fets o circumstàncies relacionats amb les despeses de 
funcionament que afecten de forma significativa l'adequació dels comptes anuals de la 
Fundació de la Comunitat Valenciana Servei Valencià d'Ocupació (d'ara endavant la 
Fundació o FSVO) de l'exercici de 2006 als principis comptables que hi són d'aplicació. 

7.1.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat de la revisió limitada del compliment de la legalitat, efectuada amb 
l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'ha observat el següent incompliment rellevant de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) Durant 2006 la Fundació ha contractat determinats serveis sense observar les 
prescripcions de la disposició addicional sisena del TRLCAP, relatives a 
l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència, llevat que la naturalesa de 
les operacions siga incompatible amb els dits principis. 

A més a més, caldrà tenir en compte les debilitats de control intern que es descriuen en 
els següents apartats de l'Informe. 

7.2 Informació general 

7.2.1 Constitució i objecte 

La Fundació de la Comunitat Valenciana Servei Valencià d'Ocupació (FSVO), es va 
constituir per mitjà d'escriptura pública el 24de febrer de 1995. 

La Fundació té com a activitat i finalitat bàsiques mitjançar en el mercat de treball de la 
Comunitat Valenciana, tot afavorint la coordinació entre l'oferta i la demanda 
d'ocupació i creant les oficines de col·locació necessàries. La dita tasca de mediació 
laboral es porta a efecte seguint les normes i instruccions establides pel Servei Valencià 
d'Ocupació i Formació (SERVOF), com a titular de centres associats per a la realització 
de tasques de suport a la mediació laboral. 

Els estatuts estableixen que els òrgans de govern de la Fundació són el Patronat, la 
Comissió Executiva i el director gerent. 
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7.2.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Segons que indica la Fundació en la seua memòria d'activitats, durant l'exercici de 2006 
ha dut a terme la seua activitat seguint el que s'estableix en els seus estatuts. 

Les funcions que realitza com a centre associat del SERVOF es concreten en les 
activitats següents: 

- Obtenció d'informació sobre el mercat de treball i captació d'ofertes. 

- Definició de l'oferta i concertació del grau de mediació. 

- Selecció de candidats. 

- Avaluació de resultats. 

- Cooperació amb altres entitats. 

- Orientació laboral. 

- Entrevistes d'ocupació. 

- D'altres accions. 

Quant a la mediació laboral, s'hi han gestionat 14.990 ofertes de treball durant l'exercici 
de 2006, cosa que ha significat un increment del 13,7% respecte de les registrades l'any 
anterior; pel que fa al nombre de llocs de treball gestionats, la variació respecte a 2005 
ha sigut del 13,1%, que en dades absolutes són 23.620 llocs; i s'han oferit als Centres 
SERVOF 21.184 entrevistes d'ocupació, de les quals se n'han concertades 16.980 i 
realitzades 12.107. 

Igualment, i en compliment de les directrius marcades pel Patronat, FSVO ha iniciat, 
dins de les seues activitats, el desenvolupament de projectes que poden redundar en una 
millora de les perspectives d'ocupació. Aquests projectes han permés a FSVO 
col·laborar amb institucions de prestigi que tenen objectius comuns i que s'han 
beneficiat de l'experiència i el valor afegit de l'entitat en relació amb les polítiques 
d'ocupació. 

Finalment, la Fundació fa constar que els beneficiaris de les seues activitats -segons el 
que disposen els seus estatuts-, són els ocupadors, les organitzacions empresarials, els 
treballadors que busquen ocupació i les organitzacions sindicals. 
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7.3 Control formal de la rendició de comptes 

7.3.1 Aspectes generals 

Els comptes anuals de FSVO, que estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2006, 
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 29 de juny de 2007, dins del termini establit a aqueix efecte, i els 
adjuntem íntegres en l'annex d'aquest Informe. 

Els dits comptes anuals van ser formulats pel director gerent de la Fundació, aprovats 
pel seu Patronat el 2 d'abril de 2007 i presentats al Protectorat el 28 de juny, dins del 
termini establit per la Llei 8/1998. 

L'informe d'auditoria que acompanya els comptes anuals de FSVO és el previst en 
l'article 62.bis.3 del TRLHPG i està realitzat per la IGG en col·laboració amb una 
empresa privada d'auditoria. El dit informe presenta una opinió amb dos advertiments, 
una per incompliment de principis comptables en el registre d'una provisió i una altra 
per incertesa quant a la continuïtat de les operacions. 

L'informe d'auditoria de comptes anuals abans citat, és també obligatori segons la Llei 
8/1998, ja que la Fundació supera els paràmetres establits. El dit informe va ser tramés 
al Protectorat el 7 de juliol de 2007, dins del termini previst en l'article 21.4 de la Llei 
citada. 

En la revisió de les actes del Patronat en què s'acordà aprovar els pressuposts i els 
comptes anuals de 2006, s'ha observat que no s'hi adjunten o transcriuen els documents 
sotmesos a aprovació. 

7.3.2 Balanç 

El balanç de FSVO a 31 de desembre de 2006, juntament amb les xifres corresponents a 
l'exercici de 2005, es mostra a continuació, en euros, amb els percentatges de variació 
entre els dos exercicis. 
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ACTIU 31-12-06 31-12-05 Variació 

Immobilitzat 538.138 542.431 (0,8%) 

Despeses d'establiment 25.377 31.856 (20,3%) 

Immobilitzacions immaterials 79.073 84.183 (6,1%) 

D'altres immobilitzacions materials 409.555 402.259 1,8% 

Immobilitzacions financeres 24.133 24.133 0,0% 

Actiu circulant 1.450.173 1.384.370 4,8% 

D'altres deutors 226.296 1.349.639 (83,2%) 

Inversions financeres temporals 13.316 13.902 (4,2%) 

Tresoreria  1.202.194 3.693 - 

Ajusts per periodificació 8.367 17.136 (51,2%) 

Total actiu 1.988.311 1.926.801 3,2% 
    

PASSIU 31-12-06 31-12-05 Variació 

Fons propis 18.902 18.902 - 

Dotació fundacional 12.432 12.414 0,1% 

Reserves 6.470 6.427 0,7% 

Excedent de l'exercici - 61 (100 %) 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 534.115 538.318 (0,8%) 

Creditors a curt termini 1.435.294 1.369.581 4,8% 

Deutes amb entitats de crèdit 285.491 716.156 (60,1%) 

Creditors comercials 214.805 301.767 (28,8%) 

D'altres deutes no comercials 418.281 351.658 18,9% 

Provisions activitat 516.717 - - 

Total passiu 1.988.311 1.926.801 3,2% 

Quadre 7.1 
 

L'actiu del balanç de 2006 està compost en un 73% per circulant i en un 27% per 
immobilitzat. El principal component de l'actiu en 2006 és la tresoreria, ja que, amb 
1.202.194 euros, en constitueix el 60,5% del total. Quant al passius, els "Fons propis" 
s'eleven a 18.902 euros i a penes en representen el 0,9% del total; els "Ingressos per a 
distribuir en diversos exercicis" són, amb 534.115 euros, l'epígraf més significatiu, puix 
que en representen el 26,9% del total; les "Provisions per a operacions de l'activitat", 
que pugen a 516.717 euros, han sigut dotades a càrrec de "Variació de provisions" del 
compte de resultats de 2006, i aquesta comptabilització és objecte d'advertiment en 
l'informe d'auditoria de comptes anuals de la IGG, tal com hem indicat anteriorment. 
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7.3.3 Compte de resultats 

El compte de resultats de FSVO de l'exercici de 2006, juntament amb les xifres 
corresponents a l'exercici de 2005, es mostra a continuació en euros, amb els 
percentatges de variació entre els dos exercicis. 

 
DESPESES 2006 2005 Variació 

Despeses de personal 2.241.550 2.147.284 4,4% 

Dotació amortització immobilitzat 202.126 204.043 (0,9%) 

D'altres despeses 772.541 751.717 2,8% 

Variació provisions 516.717 - - 

Resultats positius d'explotació - 7.180 (100,0%) 

Despeses financeres i assimilades 1.206 8.148 (85,2%) 

Resultats financers positius 35.928 - - 

Despeses extraordinàries - 4 (100,0%) 

Resultats extraordinaris positius  496.257 227 - 

Resultat positiu abans d'imposts - 61 (100,0%) 

Excedent positiu de l'exercici - 61 (100,0%) 
    

INGRESSOS 2006 2005 Variació 

Ingressos activitat pròpia 3.200.736 3.110.209 2,9% 

D'altres ingressos 14 15 (10,5%) 

Resultats negatius explotació 532.184 - - 

D'altres interessos 37.134 803 4.526,1% 

Resultats financers negatius - 7.345 (100,0%) 

Resultats negatius activitats ordinàries 496.257 165 - 

Beneficis alienació immobilitzat 0,00 230 (100,0%) 

Ingressos extraordinaris 2.436 - - 

Ingressos i beneficis d'altres exercicis 493.821 - - 

Quadre 7.2 
 

El compte de resultats mostra que en 2006, tant els ingressos, com les despeses, s'eleven 
a 3.734.141 euros, d'on resulta un excedent de zero euros. 

Els "Ingressos per l'activitat pròpia" sumen 3.200.736 euros, el 85,7% dels ingressos de 
la Fundació de l'exercici de 2006, i estan formats principalment per subvencions. Els 
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"Ingressos i beneficis d'altres exercicis" comprenen els imports tornats per l'Agència 
Tributària en concepte d'IVA suportat no deduït, excepte interessos. 

Quant a les despeses, les més significatives figuren agrupades en l'epígraf de personal, 
que, amb 2.241.550 euros, en constitueix el 60% del total de l'exercici. També són 
importants els epígrafs de "D'altres despeses" i de "Variació de les provisions de 
l'activitat". 

7.3.4 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 continuïtat de la Fundació depén 
d'aquest suport. Quant a això, FSVO indica en la nota 2b. de la seua memòria que, 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 
les seues activitats, i informa sobre les subvencions consignades en el pressupost de la 
Generalitat per a l'exercici de 2007. 

7.4 Despeses de funcionament 

7.4.1 Aspectes generals 

Tal com hem indicat en l'apartat 1 d'aquest Informe, la present fiscalització té com a 
objectiu principal revisar l'aplicació de la normativa comptable i de gestió en l'àrea de 
despeses de funcionament, que en aquest cas comprén l'epígraf de "D'altres despeses", 
el qual -segons que s'observa en el quadre 7.2- s'eleva a 772.541 euros en 2006 i 
representa el 20,7% del total de despeses de l'exercici. 

La revisió dels procediments de gestió d'aquestes despeses ha posat de manifest, com a 
aspecte dèbil del seu control intern de caràcter general, que, malgrat que la Fundació 
disposa d'un manual de procediments de compres per a gestionar les despeses de 
funcionament, aquest manual no està adaptat al TRLCAP vigent. 

7.4.2 D'altres despeses 

El seu desglossament per capítols i comptes, amb les xifres de l'exercici de 2005 a 
efectes comparatius, es detalla en el quadre següent. 
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D'altres despeses 2006 2005 Variació 

Arrendaments i cànons 221.071 211.527 4,5% 

Reparacions i conservacions 84.749 93.337 (9,2%) 

Serveis professionals independents 53.599 17.420 207,7% 

Transports 3.375 3.389 (0,4%) 

Primes d'assegurances 3.984 4.663 (14,6%) 

Publicitat i relacions públiques 14.754 16.491 (10,5%) 

Subministraments 337.186 350.086 (3,7%) 

D'altres serveis 53.640 54.520 (1,6%) 

Serveis exteriors 772.358 751.433 2,8% 

D'altres tributs 183 284 (35,6%) 

Tributs 183 284 (35,6%) 

Total 772.541 751.717 2,8% 

Quadre 7.3 
 

El capítol de serveis exteriors aglutina la pràctica totalitat de les despeses de l'epígraf. 
La fiscalització ha comprés, per a una mostra d'aquestes despeses, la revisió de 
l'adequació de la gestió i la comptabilitat; els aspectes més significatius són els 
següents: 

a) Serveis professionals fiscals 

El plec de condicions tècniques estableix que l'objecte del contracte és la col·laboració 
professional en l'àmbit fiscal per a la interposició de sol·licituds de devolució 
d'ingressos indeguts en les liquidacions de l'IVA des de l'exercici de 2001. Això és 
conseqüència de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea de 6 
d'octubre de 2005. La Fundació utilitza el procediment negociat sense publicitat, tot 
sol·licitant tres ofertes, la valoració de les quals es fa el 17 d'octubre de 2006 (un any 
després de la seua recepció), i es designa com a elegida l'oferta d'un lletrat que és 
similar a les altres dues i basant-se en uns criteris que no coincideixen amb els 
considerats en el plec. El preu del servei elegit s'eleva a 21.344 euros, comprés l'IVA, 
comptabilitzats en 2006 després de rebre la factura corresponent. No s'hi ha formalitzat 
contracte. No queda justificat en l'expedient que la naturalesa de l'operació contractada 
siga incompatible amb l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència de la 
disposició addicional sisena del TRLCAP. 

Amb data 2 d'octubre de 2006, la Fundació aprova adjudicar al mateix lletrat una altra 
col·laboració professional, l'objecte de la qual és la interposició de reclamacions de 
responsabilitat patrimonial i sol·licitud d'indemnitzacions pels ingressos indeguts de 
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l'IVA des de 1998 fins a 2001, per un preu de 5.800 euros, comprés l'IVA. La despesa 
ha sigut comptabilitzada en 2006 després de rebre la factura corresponent. 

b) Pla d'innovació i formació 

El plec de condicions tècniques estableix que l'objecte del contracte és el 
desenvolupament d'un pla d'innovació corporativa. La Fundació utilitza el procediment 
negociat sense publicitat, sol·licitant tres ofertes, la valoració de les quals es formalitza 
amb data 7 de juliol de 2006, i se'n tria una per 17.400 euros, comprés l'IVA, basant-se 
en uns criteris que no coincideixen amb els considerats en el plec. El contracte amb 
l'adjudicatària és de data 5 de juliol de 2006, anterior a la valoració de les ofertes, i 
estableix un termini d'execució d'un any, superior al fixat en el plec, que és el 31 de 
març de 2007. No queda justificat en l'expedient que la naturalesa de l'operació 
contractada siga incompatible amb l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència 
de la disposició addicional sisena del TRLCAP. 

c) Recàrrega missatges SMS per mitjà de mòbils 

La despesa en 2006 per aquest concepte ha sigut de 86.397 euros. En l'expedient revisat 
no consta cap contracte, el qual -segons manifestacions de FSVO- va ser adjudicat en 
2004, i es prorroga anualment de forma automàtica. La Fundació hauria de fixar un 
límit màxim de pròrrogues i tramitar la subsegüent adjudicació per mitjà d'un 
procediment amb publicitat i concurrència. 

d) Servei de línies de veu i dades 

Prestat per Telefónica de España, S.A., la despesa de 2006 s'eleva a 119.170 euros. 
Segons que manifesta la Fundació, es tracta de la continuació de l'acord 
Telefónica/Generalitat de 2004 per al servei de telefonia en totes les seues 
dependències. En exercicis anteriors, l'acord es renovava cada any i la Generalitat 
notificava a la Fundació l'import assignat per al període. Des de 2005 és la Fundació qui 
directament negocia amb Telefónica les condicions econòmiques de la prestació 
d'aquest servei. Considerem una debilitat de control intern la inexistència d'un contracte 
amb la prestatària que regule per escrit les condicions pactades per a cada període. En el 
cas d'existir raons per les quals resulte incompatible promoure concurrència per a la 
prestació d'aquest servei, caldria fer-ne constar en l'expedient la deguda justificació. 

e) Servei de telefonia mòbil 

Prestat per Telefónica Móviles España, S.A.U., (TME). Durant 2006 hi havia dos 
contractes en vigència, un de formalitzat en 2005 i un altre en 2006, entre TME i FSVO, 
que acorden imports fixos anuals. La despesa total pel contracte comptabilitzat en 2006 
és de 28.459 euros. Per a la contractació d'aquest servei, FSVO no ha justificat la 
incompatibilitat per a aplicar-hi els principis generals de publicitat i concurrència 
establits en la disposició addicional sisena del TRLCAP. 
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f) Servei d'assistència telefònica per mitjà de línies 900 i 902 

Prestat segons un contracte formalitzat el 22 de setembre de 2004, prorrogable 
indefinidament. La Fundació hauria de fixar un límit màxim de pròrrogues i tramitar la 
subsegüent adjudicació per mitjà d'un procediment amb publicitat i concurrència. La 
despesa total comptabilitzada en 2006 per aquest concepte ha sigut de 41.824 euros. 

7.5 Recomanacions 

A més de les mencions fetes en l'apartat 7.1 del present Informe, com a resultat del 
treball de fiscalització realitzat escau efectuar les recomanacions següents: 

a) Els plecs han de contenir una ponderació dels criteris que s'usaran en la 
valoració de les ofertes, i aquestes s'han d'efectuar d'acord amb els dits criteris. 

b) La formalització per escrit dels contractes no menors. 

c) Deixar constatació en els expedients de les invitacions cursades en els 
procediments de contractació. 

d) No s'haurien d'acceptar ofertes que consideren terminis d'execució superiors als 
prevists en els plecs; i si això ocorre, cal motivar-ho en l'expedient. 

e) Estudiar la situació de les pròrrogues en certs contractes i l'oportunitat de 
considerar-los de nova adjudicació. 

f) Adaptar el document intern de realització de compres al TRLCAP vigent en els 
aspectes aplicables a les fundacions públiques. 

g) Incloure o adjuntar a les actes del Patronat els documents que donen suport als 
pressuposts i comptes anuals aprovats. 

h) Regularitzar la provisió per a activitats dotada inadequadament en 2006. 
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8. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'ESTUDI DE 
LA VIOLÈNCIA 

8.1 Conclusions generals 

8.1.1 Revisió financera 

Com a resultat de la revisió financera efectuada, limitada a l'abast assenyalat en l'apartat 
1.2.1, s'han posat de manifest els següents fets o circumstàncies relacionats amb les 
despeses de funcionament que afecten de forma significativa l'adequació dels comptes 
anuals de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Estudi de la Violència (d'ara 
endavant la Fundació o FEV) de l'exercici de 2006 als principis comptables que hi són 
d'aplicació: 

a) En el compte de resultats de 2006 figuren despeses per import de 72.974 euros la 
meritació dels quals correspon a 2007; de manera que l'excedent de l'exercici de 
2006 està infravalorat en aqueix import. 

b) La Fundació ha registrat despeses per import de 75.334 euros seguint el criteri 
de recepció de les factures o de pagament d'aquestes; però no hi consta 
informació suficient sobre l'efectiva recepció dels serveis o subministraments 
encarregats ni, per tant, de la correlació a l'efecte del criteri de meritació. 

8.1.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat de la revisió limitada del compliment de la legalitat, efectuada amb 
l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'ha observat l'incompliment rellevant de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics que assenyalem a continuació: 

a) Les despeses revisades s'han adjudicat sense publicitat ni concurrència, i no hi 
consta cap justificació sobre la incompatibilitat per a aplicar els dits principis, 
requerida en la disposició addicional sisena del TRLCAP. 

Addicionalment, s'ha d'assenyalar que en les actes del Patronat no costen els acords 
sobre els contractes realitzats durant 2006, els quals s'han fet verbalment; raó per la qual 
no hi ha evidència que el dit òrgan, en l'exercici de les seues facultats, haja aprovat les 
dites contractacions. 

D'altra banda, caldrà tenir en compte les debilitats de control intern que es descriuen en 
els següents apartats de l'Informe. 

8.2 Informació general 

8.2.1 Constitució i objecte 

La Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Estudi de la Violència (FEV) es va 
constituir per mitjà d'escriptura pública el 22 d'octubre de 1997. 
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La Fundació té com a objecte: 

- La creació de vies de comunicació entre, d'una banda, les institucions públiques 
i la societat civil i, de l'altra, els especialistes en l'estudi de la violència, tot 
desenvolupant de manera preferent les activitats següents: realització de 
seminaris i cursos sobre aspectes relacionats amb fenòmens agressius i violents; 
realització de reunions científiques internacionals sobre aspectes relacionats amb 
les causes i el control de l'agressivitat i la violència; qualssevol altres activitats 
que estime convenients per a impulsar i promoure l'avanç en aquestes matèries. 

- Creació i manteniment d'un centre de documentació sobre agressivitat i 
violència. 

Els estatuts estableixen que els òrgans de la Fundació són: el Patronat, òrgan màxim de 
govern, i la Direcció, òrgan de gestió ordinària, que estarà compost pel director i el 
subdirector. 

8.2.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Segons que indica la Fundació en la seua memòria de gestió, l'activitat desenvolupada 
durant l'exercici de 2006 ha consistit a executar les actuacions següents: 

- Elaboració d'un qüestionari sobre la violència escolar. 

- Assessorament a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports en la 
problemàtica de la violència escolar, mitjançant l'elaboració de material didàctic, 
xarrades i d'altres activitats. 

- Taller per a professionals dels mitjans de comunicació sobre com informar de la 
violència escolar. 

- Presentació de tres llibres sobre violència. 

- Participació en conferències, jornades, cursos, etc. 

8.3 Control formal de la rendició de comptes 

Els comptes anuals de FEV, que estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2006, 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 29 de juny de 2007, dins del termini establit a aqueix efecte, i els 
adjuntem íntegres en l'annex d'aquest Informe. 

Els dits comptes anuals foren aprovats pel Patronat el 28 de març de 2007 i presentats el 
dia següent al Protectorat, acomplint el termini establit a aqueix efecte en l'article 21.2 
de la Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 
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L'informe d'auditoria que acompanya els comptes anuals de FEV, és el previst en 
l'article 62.bis.3 del TRLHPG, realitzat per la IGG en col·laboració amb una firma 
privada d'auditoria. El dit informe presenta una opinió amb advertiments, que 
comprenen dues limitacions a l'abast, tres incompliments de principis comptables i una 
incertesa. 

8.3.1 Balanç 

El balanç de FEV a 31 de desembre de 2006, juntament amb les xifres corresponents a 
l'exercici de 2005, es mostra a continuació en euros, amb els percentatges de variació 
entre els dos exercicis. 

 
ACTIU 31-12-06 31-12-05 Variació 

Immobilitzat 407.702 312.831 30,3% 
Immobilitzacions immaterials 1.064 2.129 (50,0%) 

D'altres immobilitzacions materials 406.500 310.564 30,9% 

Immobilitzacions financeres 138 138 0,0% 

Actiu circulant 109.252 164.435 (33,6%) 
Existències 2.000 0 - 

Usuaris i d'altres deutors activitat 6.000 6.000 0,0% 

D'altres deutors 39.983 77.335 (48,3%) 

Tresoreria  61.269 79.900 (23,3%) 

Ajusts per periodificació 0 1.200 (100,0%) 

Total actiu 516.954 477.266 8,3% 
  

PASSIU 31-12-06 31-12-05 Variació 

Fons propis 12.979 80.003 (83,8%) 
Dotació fundacional 132.223 132.223 0,0% 

Excedents exercicis anteriors (52.220) (16.011) (226,2%) 

Excedent de l'exercici (67.024) (36.209) (85,1%) 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 220.822 134.374 64,3% 

Creditors a curt termini 283.153 262.889 7,7% 
Proveïdors 71.134 61.909 14,9% 

Creditors prestació serveis 181.506 181.755 (0,1%) 

Remuneracions pendents pagament 1.384 1.691 (18,1%) 

Hisenda pública creditora 20.321 16.409 23,8% 

Organismes Seguretat Social, creditors 8.808 1.125 682,8% 

Total passiu 516.954 477.266 8,3% 

Quadre 8.1 
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L'actiu del balanç de 2006 està compost en un 78,9% per fix i en un 21,1% per 
circulant. El principal component n'és el de "D'altres immobilitzacions materials", ja 
que, amb 406.500 euros, en representa el 78,6% del total en 2006. 

Quant al passiu, és important assenyalar que els "Fons propis", que tenen en 2006 un 
saldo de 12.979 euros, han experimentat una disminució del 83,8%, respecte de 2005, a 
conseqüència dels resultats negatius. L'epígraf més significatiu del passiu és el de 
"Creditors a curt termini", que en constitueix el 54,8% del total; la seua composició 
abasta múltiples prestadors de serveis a la Fundació, entre els quals es troben els 
corresponents a la mostra de despeses revisades en aquesta fiscalització. 

8.3.2 Compte de resultats 

El compte de resultats de FEV de l'exercici de 2006, juntament amb les xifres 
corresponents a l'exercici de 2005, es mostra a continuació en euros, amb els 
percentatges de variació entre els dos exercicis. 
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DESPESES 2006 2005 Variació 

Ajudes monetàries i d'altres 826 1.500 (44,9%) 

Despeses de personal 371.507 357.561 3,9% 

Dotació amortització immobilitzat 46.353 39.951 16,0% 

D'altres despeses d'explotació 500.349 478.046 4,7% 

Resultats positius d'explotació - 21.261 (100,0%) 

Despeses financeres i assimilades - 16 (100,0%) 

Resultats financers positius 112 - - 

Resultats positius activitats ordinàries - 21.245 (100,0%) 

Despeses extraordinàries 159 65.379 (99,8%) 

Resultat positiu abans d'imposts - - - 

Impost sobre societats - (1) (100,0%) 

Excedent positiu de l'exercici - - - 
    

INGRESSOS 2006 2005 Variació 

Ingressos activitat pròpia 832.095 871.654 (4,5%) 

D'altres ingressos 19.962 26.665 (25,1%) 

Resultats negatius d'explotació 66.978 - 0,0% 

D'altres interessos 112 - - 

Resultats financers negatius - 16 (100,0%) 

Resultats negatius activitats ordinàries 66.865 - 0,0% 

Ingressos extraordinaris - 843 (100,0%) 

Ingressos i beneficis d'altres exercicis - 7.081 (100,0%) 

Resultats extraordinaris negatius 159 57.455 (99,7%) 

Pèrdues abans d'imposts 67.024 36.210 85,1% 

Excedent negatiu de l'exercici 67.024 36.209 85,1% 

Quadre 8.2 
 

Els ingressos de l'exercici de 2006 s'eleven a 852.170 euros i les despeses, a un total de 
919.194 euros, d'on resulta un excedent negatiu de 67.024 euros. 

Els "Ingressos per l'activitat pròpia" sumen 832.095 euros, que representen el 97,6% 
dels ingressos de la Fundació en l'exercici de 2006. Estan formats per 800.732 euros de 
subvencions oficials a l'explotació i finalistes, 15.830 euros de quotes d'usuaris 
assistents a congressos, jornades i d'altres activitats i 15.533 euros de patrocinadors. 
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Quant a les despeses, les més significatives figuren agrupades en l'epígraf de "D'altres 
despeses d'explotació", amb 500.349 euros, que constitueixen el 54,4% del total de 
l'exercici. En segon lloc figura l'epígraf de "Despeses de personal", amb 371.507 euros, 
que representen el 40,4% del total. 

8.3.3 Memòria 

La Fundació informa en aquest document que, en l'elaboració dels seus comptes anuals 
de 2006, 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. 

Quant al seu contingut, es considera que la memòria ha d'ampliar la informació relativa 
a les desviacions produïdes en la liquidació del pressupost. 

8.4 Despeses de funcionament 

8.4.1 Aspectes generals 

Tal com hem indicat en l'apartat 1 d'aquest Informe, la present fiscalització té com a 
objectiu principal revisar l'aplicació de la normativa comptable i de gestió en l'àrea de 
despeses de funcionament, que en aquest cas comprén els epígrafs d'"Ajudes 
monetàries" i "D'altres despeses d'explotació". 

Segons que s'observa en el quadre 8.2, les "Ajudes monetàries" s'eleven a 826 euros i 
"D'altres despeses d'explotació", a 500.349 euros. Aquest conjunt de despeses de 
funcionament constitueix, amb 501.175 euros, el 54,5% del total de despeses de FEV en 
l'exercici de 2006. 

Durant 2006 la Fundació no ha incorregut en despeses que igualen o superen els imports 
establits en l'article 2.1 del TRLCAP. 

La revisió dels procediments de gestió d'aquestes despeses ha posat de manifest certes 
debilitats de control intern de caràcter general, com són les següents: 

a) La Fundació no disposa de cap manual de procediments per a gestionar les 
depeses de funcionament. 

b) No formalitza contractes per escrit. 

c) Les factures i d'altres documents que suporten les despeses comptabilitzades, 
manquen de les evidències relatives als controls d'autorització i revisió. 

Els estatuts de la Fundació consideren, entre les facultats del Patronat, la d'efectuar tota 
mena d'actes i contractes; i entre les funcions del director, les de controlar els comptes 
dels quals siga titular la Fundació, pagar lliuraments i d'altres que el seu càrrec 
comporte, i en particular les que tendisquen a executar acords del Patronat. En les actes 
del Patronat no consten acords sobre els contractes realitzats durant 2006, els quals 
s'han fet de manera verbal, tal i com hem indicat anteriorment; per aquesta raó, no 
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existeix evidència que el dit òrgan, en l'exercici de les seues facultats, haja aprovat les 
dites contractacions. 

Acomplint les seues funcions, el director va presentar al Patronat, en reunió de 14 de 
desembre de 2005, la memòria d'activitats per a 2006; però aquest document no 
presenta cap detall amb les característiques més importants de les operacions que 
s'havien de contractar. 

8.4.2 D'altres despeses d'explotació 

Es tracta de l'epígraf més significatiu de les despeses que són objecte de l'abast de la 
present fiscalització. El seu desglossament per capítols i comptes, amb les xifres de 
l'exercici de 2005 a efectes comparatius, es mostra en el quadre següent: 

 
D'altres despeses 2006 2005 Variació 

Despeses en I+D  478 - - 

Arrendaments i cànons 1.006 2.169 (53,6%) 

Reparacions i conservació 9.887 17.494 (43,5%) 

Serveis  professionals independents 72.451 97.552 (25,7%) 

Transports 19.030 26.244 (27,5%) 

Primes d'assegurances 1.778 1.922 (7,4%) 

Serveis bancaris 1.588 2.463 (35,5%) 

Publicitat, propaganda i rr.pp. 41.072 34.935 17,6% 

Subministraments 20.930 24.673 (15,2%) 

D'altres serveis 332.129 270.595 22,7% 

Serveis exteriors 500.349 478.047 4,7% 

Ajusts positius en imposició 0 (1) 100,0% 

Tributs 0 (1) 100,0% 

Total 500.349 478.046 4,7% 

Quadre 8.3 
 

La fiscalització ha comprés, per a una mostra d'aquestes despeses, la revisió de 
l'adequada comptabilitat, així com de la seua gestió contractual, i ha abastat el 71,9% 
del total de "Serveis professionals independents" i el 55,1% "D'altres serveis". A 
continuació es descriuen els aspectes més significatius de la mostra revisada. 

Treballs de coordinació i redacció d'informes i documents sobre violència 

Serveis facturats pel director de la Fundació. El total comptabilitzat durant 2006 ha 
ascendit a 52.091 euros, per als quals no consta l'aprovació del Patronat, en l'exercici de 
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les seues competències en matèria de contractació. No s'ha justificat que la naturalesa 
dels treballs que s'havien de realitzar fos incompatible amb l'aplicació dels principis de 
publicitat i concurrència establits en la disposició addicional sisena del TRLCAP. 

Organització del Fòrum Internacional Infància i Violència 

Avançament de reserva en el Centre d'Esdeveniments de la Fira de València, en el marc 
de l'organització del Fòrum Internacional Infància i Violència, que s'havia de celebrar a 
València els dies 1 i 2 de març de 2007, per un import total de 72.974 euros, comprés 
l'IVA, segons les factures de l'empresa adjudicatària. De l'anàlisi de la documentació es 
desprén que es tracta d'una despesa anticipada que calia haver periodificat al tancament 
de 2006. No s'ha justificat que la naturalesa dels treballs que s'havien de realitzar fos 
incompatible amb l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència establits en la 
disposició addicional sisena del TRLCAP. 

Realització d'enquestes en el marc de l'estudi "Maltractament a majors a Espanya" 

Com a suport d'aquesta despesa figuren dues factures per un import global de 44.080 
euros, comprés l'IVA, juntament amb dos escrits de l'empresa adjudicatària sobre preu i 
d'altres condicions de l'execució del treball. L'estudi citat no estava conclòs, ni 
elaborades les taules de resultats relatives als col·lectius enquestats, en el moment de 
finalitzar el treball de camp de la fiscalització; de manera que no hem obtingut 
evidència suficient per a comprovar si se n'ha fet la comptabilitat conformement al 
principi de la meritació. No s'ha justificat que la naturalesa dels treballs que s'havien de 
realitzar fos incompatible amb l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència 
establits en la disposició addicional sisena del TRLCAP. 

Servei d'actualització de la pàgina "web" de la Fundació 

Encarregat a una mercantil que ha facturat durant 2006 un import total de 17.980 euros, 
comprés l'IVA. No s'ha justificat que la naturalesa dels treballs que s'havien de realitzar 
fos incompatible amb l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència establits en 
la disposició addicional sisena del TRLCAP. 

Impressió de documentació per al Fòrum Internacional Infància i Violència 

Realitzat a València els dies 1 i 2 de març de 2007. Treballs encarregats a una mercantil 
que factura a la Fundació un import de 31.254 euros, comprés l'IVA. La despesa ha 
sigut imputada en la seua totalitat a l'exercici de 2006. No hi ha evidència sobre la 
recepció d'aquest subministrament i, tenint en compte que la realització del Fòrum es 
produeixen març de 2007, no podem afirmar si se n'ha aplicat adequadament el principi 
de meritació en la comptabilitat. No s'ha justificat que la naturalesa dels treballs que 
s'havien de realitzar fos incompatible amb l'aplicació dels principis de publicitat i 
concurrència establits en la disposició addicional sisena del TRLCAP. 
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Treballs realitzats per al congrés "Violència i escola" 

Per aquest concepte, l'empresa adjudicatària ha facturat un import de 16.680 euros, 
comprés l'IVA. No s'ha justificat que la naturalesa dels treballs que s'havien de realitzar 
fos incompatible amb l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència establits en 
la disposició addicional sisena del TRLCAP. 

8.5 Recomanacions 

A més de les mencions fetes en l'apartat 8.1 d'aquest Informe, com a resultat del treball 
de fiscalització realitzat escau fer les recomanacions següents: 

a) La memòria ha d'ampliar la informació relativa a les desviacions produïdes en la 
liquidació del pressupost. 

b) Cal elaborar un manual de procediments que regule la gestió financera, 
administrativa i contractual de la Fundació. 

c) Realitzar controls, i deixar-ne constatació, sobre la recepció dels serveis i 
subministraments contractats i de les factures rebudes. 

d) Les actes del Patronat, o els documents annexos a aquestes, han de contenir la 
informació suficient sobre els acords relatius a les activitats de la Fundació, i en 
particular sobre les adjudicacions de contractes. 

e) La formalització de contractes per escrit en les operacions en què, per raó del 
seu import, això siga aconsellable. 
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9. FUNDACIÓ INSTITUT PORTUARI D'ESTUDIS I COOPERACIÓ DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA 

9.1 Conclusions generals 

9.1.1 Revisió financera 

Com a resultat de la revisió financera efectuada, limitada a l'abast assenyalat en l'apartat 
1.2.1, s'han posat de manifest els següents fets o circumstàncies relacionats amb les 
despeses de funcionament que afecten de forma significativa l'adequació dels comptes 
anuals de la Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació de la Comunitat 
Valenciana (d'ara endavant la Fundació o FPORTS) de l'exercici de 2006 als principis 
comptables que hi són d'aplicació. 

a) La Fundació no ha comptabilitzat en els comptes de l'exercici de 2006 la 
quantitat de 15.211 euros corresponents a l'aportació compromesa en un conveni 
de col·laboració; en conseqüència, l'excedent de l'exercici i els creditors estan 
respectivament sobrevalorats i infravalorats en el dit import. 

b) En 2006 la Fundació ha registrat despeses de dos contractes per imports de 
4.980 euros i 14.040 euros respectivament, en funció de les formes de pagament 
convingudes i no amb criteris de meritació econòmica. En els expedients no 
consta documentació que acredite el grau d'avanç dels treballs, ni memòries o 
informes interns sobre l'adequat compliment dels contractes, com ara el 
lliurament efectiu i dins del termini dels productes encarregats. 

9.1.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat de la revisió limitada del compliment de la legalitat, efectuada amb 
l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'ha observat el següent incompliment rellevant de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) En els contractes revisats que han sigut adjudicats pel procediment negociat 
sense publicitat, la Fundació no ha justificat l'exclusió del dit principi, requerit 
per la disposició addicional sisena del TRLCAP. 

A més a més, caldrà tenir en compte les debilitats de control intern que es descriuen en 
els següents apartats de l'Informe. 

9.2 Informació general 

9.2.1 Constitució i objecte 

La Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació de la Comunitat Valenciana 
(FPORTS), es va constituir per mitjà d'escriptura pública el 15 d'abril de 1998. El 21 de 
novembre de 2005 s'elevaren a públics els acords presos pel Patronat, que modificaven 
parcialment els estatuts, fent contar la integració de la Fundació en el sector públic 
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valencià, atesa la participació majoritària de la Generalitat en la dotació fundacional 
després de les aportacions realitzades en 2005. 

Entre els objectius que, segons els seus estatuts, té la Fundació, consten els següents: 

- 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. 

- Contribuir a fomentar el desenvolupament del teixit empresarial, les aliances 
estratègiques i la introducció de noves tecnologies en el món del transport. 

- Contribuir al desenvolupament continuat d'estudis i investigacions que faciliten 
el desenvolupament tecnològic i la innovació en el sector maritimoportuari. 

- Contribuir a fomentar les activitats comercials i industrials relacionades amb el 
tràfic maritimoportuari. 

- Fomentar la projecció econòmica i social de la realitat portuària i dels seus 
operadors i usuaris, referida als ports de la Comunitat Valenciana. 

Els estatuts estableixen que els òrgans de govern de la Fundació són el Patronat, la 
Comissió Executiva i la Gerència; així com els de caràcter consultiu, assessor o 
honorari que es constituïsquen. 

9.2.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Segons que indica la Fundació en la seua memòria, l'activitat realitzada en l'exercici de 
2006 ha consistit a desenvolupar un conjunt d'activitats que poden resumir-se com 
segueix: 

De desenvolupament estratègic 

Seguiment i anàlisi de les polítiques europees en matèria maritimoportuària; 
participació en el projecte "Europe de la Mer" i en "Gesinports"; actuacions per a 
millorar l'eficiència del sistema portuari; promoció del transport marítim de curta 
distància; inici del projecte "Trazas"; desenvolupament de projectes de millora del medi 
ambient portuari; propostes, inici o desenvolupament d'uns altres projectes sobre 
seguretat marítima; desenvolupament de projectes en l'àmbit de la integració territorial, 
social i econòmica dels ports; activitats de formació i cursos. 

De suport 

Diversos projectes d'assistència tècnica a petició de l'Autoritat Portuària de Castelló, la 
Diputació de València i uns altres ens; cooperació amb altres entitats de foment del 
coneixement portuari i concessió de beques i ajudes a l'estudi i investigació, entre altres 
activitats. 



Fundacions públiques de la Generalitat. Exercici de 2006 

- 66 - 

9.3 Control formal de la rendició de comptes 

9.3.1 Aspectes generals 

Els comptes anuals de FPORTS, que estan formats pel balanç a 31 de desembre de 
2006, 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 29 de juny de 2007, dins del termini establit a aqueix efecte, i 
els adjuntem íntegres en l'annex d'aquest Informe. 

Els dits comptes anuals foren formulats pel Comité Executiu i aprovats pel Patronat el 
13 de juny de 2007, i han sigut presentats en el Registre de Fundacions el 28 de juny, 
dins del termini establit a aqueix efecte per l'article 21.2 de la Llei 8/1998, de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

L'informe d'auditoria que acompanya els comptes anuals de FPORTS és el previst en 
l'article 62.bis.3 del TRLHPG, realitzat per la IGG en col·laboració amb un firma 
privada d'auditoria. El dit informe presenta una opinió amb advertiments sobre els 
comptes anuals de FPORTS de l'exercici de 2006, que versen sobre la no transcripció 
d'acords al llibre d'actes, el tractament inadequat de l'IVA suportat, limitacions en 
l'inventari d'existències i omissió d'informació en la memòria. 

Els pressuposts per a 2006 foren aprovats pel Patronat i presentats al Protectorat dins 
dels terminis normatius; però hem observat que el document que comprén els dits 
pressuposts no porta les signatures dels responsables. 

En el moment de redactar l'esborrany d'aquest Informe, la Fundació no disposava de 
llibre d'actes, perquè s'havia extraviat, segons manifestacions del responsable de la seua 
custòdia. Atenent les recomanacions formulades per aquesta Sindicatura durant el 
treball de camp, aqueixa anomalia ha sigut corregida per la Fundació en octubre de 
2007, en la forma prevista per la normativa aplicable. 

9.3.2 Balanç 

El balanç de FPORTS de 2006, juntament amb les xifres corresponents a l'exercici de 
2005, es mostra a continuació en euros, amb els percentatges de variació entre els dos 
exercicis. 
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ACTIU 31-12-06 31-12-05 Variació 

Immobilitzat 315.416 340.623 (7,4%) 

Immobilitzacions immaterials 1.123 4.107 (72,7%) 

D'altres immobilitzacions materials 92.167 116.506 (20,9%) 

Immobilitzacions financeres 222.126 220.010 1,0% 

Actiu circulant 885.053 753.638 17,4% 

Existències 53.422 59.998 (11,0%) 

Usuaris i d'altres deutors (1) - - 

D'altres deutors 586.675 441.142 33,0% 

Inversions financeres temporals -  99.405 (100,0%) 

Tresoreria  244.511 152.463 60,4% 

Ajusts per periodificació 446 630 (29,1%) 

Total actiu 1.200.469 1.094.261 9,7% 
  

PASSIU 31-12-06 31-12-05 Variació 

Fons propis 966.648 915.428 5,6% 

Dotació fundacional 919.909 919.909 - 

Excedents exercicis anteriors (4.481) 313.730 (101,4%) 

Excedent de l'exercici 51.220 (318.211) 116,1% 

Creditors a curt termini 233.821 178.833 30,7% 

Total passiu 1.200.469 1.094.261 9,7% 

Quadre 9.1 
 

L'actiu del balanç de 2006 està compost en un 73,7% per circulant i en un 26,3% per 
fix. 

El principal component de l'actiu en 2006 és l'epígraf de "D'altres deutors", ja que amb 
586.675 euros constitueix el 48,9% del total actiu; però l'haurien d'haver presentat en 
"Usuaris i d'altres deutors per l'activitat pròpia", més apropiat per a la Fundació. A 
continuació destaquen les immobilitzacions financeres, que en representen el 18,5% del 
total. 

Quant al passiu, els "Fons propis" en representen el 80,5% del total. La Generalitat té 
participació majoritària en la dotació fundacional des de l'any 2005. Els "Creditors a 
curt termini" constitueixen el 19,5% del total passiu. 
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9.3.3 Compte de resultats 

El compte de resultats de FPORTS de 2006, juntament amb les xifres corresponents a 
2005, es mostra a continuació en euros, amb els percentatges de variació entre tots dos 
exercicis. 

 
DESPESES 2006 2005 Variació 

Ajudes monetàries i d'altres 34.062 24.604 38,4% 

Consums explotació (aprovisionaments) 39.316 6.755 482,0% 

Despeses de personal 1.051.070 985.550 6,6% 

Dotació amortització immobilitzat 29.925 34.723 (13,8%) 

D'altres despeses 523.523 610.791 (14,3%) 

Resultats positius d'explotació 58.448 - - 

Despeses  financeres i assimilades 21 1.911 (98,9%) 

Resultats financers positius 3.036 - - 

Resultats positius per activitats ordinàries 61.485 - - 

Despeses extraordinàries - 5.179 (100,0%) 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 10.293 7.743 32,9% 

Resultats extraordinaris positius - 27.457 (100,0%) 

Resultat positiu abans d'imposts 51.220 - - 

Excedent positiu de l'exercici 51.220 - - 
    

INGRESSOS 2.006 2.005 Variació 

Ingressos activitat pròpia 1.322.568 1.084.956 21,9% 

Vendes i ingressos activitat mercantil 12.223 9.754 25,3% 

D'altres ingressos 401.553 222.087 80,8% 

Resultats negatius d'explotació - 345.627 (100,0%) 

D'altres interessos 3.057 1.869 63,5% 

Resultats financers negatius - 42 (100,0%) 

Resultats negatius activitats ordinàries - 345.669 (100,0%) 

Ingressos extraordinaris - 1.902 (100,0%) 

Ingressos i beneficis d'altres exercicis 28 38.477 (99,9%) 

Resultats extraordinaris negatius 10.264 - - 

Excedent negatiu de l'exercici - 318.211 (100,0%) 

Quadre 9.2 
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Els ingressos de l'exercici de 2006 s'eleven a un total d'1.739.429 euros i les despeses, a 
un total d'1.688.208 euros, d'on resulta un excedent positiu de 51.220 euros. 

Els "Ingressos per l'activitat pròpia" constitueixen el 76% del total d'ingressos de la 
Fundació en l'exercici de 2006; comprenen "Subvencions corrents" per import de 
637.252 euros. L'epígraf de "D'altres ingressos" en representa el 23,1% del total, però 
calia haver-los presentats dins dels "Ingressos per l'activitat pròpia", ja que es tracta de 
subvencions per a projectes que realitza la Fundació. 

Quant a les despeses, les més significatives figuren agrupades dins de "Despeses de 
personal", que en representa el 62,3% del total. Segueix en importància l'epígraf de 
"D'altres despeses", que en constitueix el 31% del total de l'exercici. La resta de 
despeses d'explotació es reparteix entre els "Consums d'explotació" i les "Ajudes 
monetàries", que en constitueixen el 4,3% del total. 

9.3.4 Memòria 

Els membres del Patronat vénen facilitant el suport financer per a garantir el 
funcionament de la Fundació, per mitjà d'aportacions a la dotació fundacional i la 
concessió de subvencions corrents; raó per la qual la continuïtat de la Fundació depén 
d'aqueix suport. En l'apartat de la memòria dedicat a les bases de presentació dels 
comptes anuals, la Fundació indica que ha aplicat el principi d'entitat en funcionament. 

El contingut de la memòria s'ajusta, en termes generals, al que s'estableix en la 
normativa comptable aplicable; malgrat que es pot esmentar que no ofereix informació 
sobre els moviments i la composició de l'epígraf "D'altres deutors", que és el més 
significatiu del balanç. 

La Fundació indica, en la nota 18 de la seua memòria, que, amb posterioritat a la data de 
formulació dels comptes anuals, ha tingut coneixement d'una sèrie de despeses i 
ingressos que corresponen a l'exercici de 2006, per imports de 78.576 euros (que no 
inclouen els 15.211 euros indicats en l'apartat 9.1.1) i 37.350 euros, respectivament. Si 
la comptabilitat dels conceptes anteriors s'havia fet de forma adequada, hi hauria hagut 
una disminució de l'excedent positiu de l'exercici de 2006, per import de 41.226 euros. 
Es posa de manifest, encara, una debilitat en el control intern, que cal esmenar per a 
exercicis successius. 

9.4 Despeses de funcionament 

9.4.1 Aspectes generals 

Tal com s'indica en l'apartat 1 d'aquest Informe, la present fiscalització té com a 
objectiu principal revisar l'aplicació de la normativa comptable i de gestió en l'àrea de 
despeses de funcionament, que comprén els epígrafs d'"Ajudes monetàries i d'altres", 
"Consums d'explotació" i "D'altes despeses". 
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Segons que s'observa en el quadre 9.2, les "Ajudes monetàries" i "D'altres" s'eleven a 
34.062 euros, amb un increment, respecte de l'exercici anterior, del 65%. Les "Despeses 
per aprovisionaments" (consums d'explotació), pugen a la quantitat de 39.316 euros, i 
s'han incrementat en un 482% respecte a 2005. Al seu torn, les denominades "D'altres 
despeses" mostren un saldo de 523.523 euros, un 14,3% inferior al de 2005. Aquest 
conjunt de despeses de funcionament representa, amb 596.900 euros, el 35,3% del total 
de despeses de FPORTS en l'exercici de 2006. 

Durant 2006 la Fundació no ha incorregut en despeses que igualen o superen les 
establides en l'article 2.1 del TRLCAP. La Fundació disposa des de novembre de 2006 
de procediments interns de contractació, aprovats per la Gerència i el president del 
Patronat, que en termes generals s'ajusten al TRLCAP, tret de les indicacions que fem 
en els següents apartats d'aquest Informe. 

9.4.2 Ajudes monetàries i d'altres 

Aquest epígraf representa el 2,1% del total de despeses de l'exercici de 2006 i figura en 
el capítol "Ajudes monetàries individuals". Hem revisat una mostra d'aquestes despeses 
i els aspectes més significatius detectats són els següent: 

Ajuda econòmica individual, concedida directament per acord de 5 de setembre de 2005 
del director gerent de la Fundació, que té per objecte finançar les despeses d'estada del 
beneficiari durant tres mesos en les instal·lacions de l'Organització Marítima 
Internacional (OMI), a raó de 2.000 euros al mes des de novembre de 2005 fins a gener 
de 2006, prorrogables per tres mesos més si així ho aprova l'OMI, la qual cosa ha de 
comunicar el beneficiari a FPORTS, requisit del qual no hi ha constatació formal, 
encara que en 2006 figuren comptabilitzats 8.000 euros pels mesos de gener a abril. 
L'acord de concessió no considera que el perceptor haja de justificar l'ús donat a l'ajuda, 
ni en la pràctica s'ha realitzat aquest control. 

9.4.3 Consums d'explotació (aprovisionaments) 

Aquest epígraf representa el 2,3% del total de despeses de 2006. El seu import es 
concentra en el capítol de "Treballs realitzats per altres empreses", del qual hem revisat 
una mostra; els aspectes més significatius en són: 

Conveni de 5 de novembre de 2004 entre FPORTS i dues institucions més, l'objecte del 
qual és la creació i posada en funcionament del Centre de Documentació i Informació 
Portuària de la Comunitat Valenciana (CEDIPORT). El conveni té una vigència de tres 
anys. Per a 2006, FPORTS es compromet a aportar-hi 30.423 euros, dels quals n'ha fet 
efectiva la meitat, 15.212 euros. No consta cap documentació sobre la no exigibilitat de 
la quantitat restant, raó per la qual calia haver-ne registrat la despesa corresponent amb 
abonament a creditors. 
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9.4.4 D'altres despeses 

És l'epígraf més significatiu de les despeses que són objecte de la present fiscalització, 
puix que en constitueix el 31% del total en 2006. El seu desglossament per capítols i 
comptes, amb les xifres de l'exercici de 2005 a efectes comparatius, es mostra en el 
quadre següent. 

 
D'altres despeses 2006 2005 Variació 

Despeses en I+D  52.400 108.719 (51,8%)

Arrendaments i cànons 78.997 89.926 (12,2%)

Reparacions i conservació 2.756 4.849 (43,2%)

Serveis professionals independents 92.085 111.914 (17,7%)

Primes d'assegurances 986 776 27,2% 

Serveis bancaris i similars 2.119 3.337 (36,5%)

Publicitat, propaganda i rr.pp. 100.309 74.927 33,9% 

Subministraments 21.535 22.708 (5,2%)

D'altres serveis 158.172 166.544 (5,0%)

Serveis exteriors 509.359 583.700 (12,7%)

D'altres imposts 13.594 27.091 (49,8%)

Tributs 13.594 27.091 (49,8%)

D'altres pèrdues de gestió corrent 570 - (100%)

D'altres despeses de gestió corrent 570 - (100%)

Total 523.523 610.791 (14,3%)

Quadre 9.3 
 

El capítol de "Serveis exteriors" aglutina el 97,3% del total de "D'altres despeses", 
desglossat en els comptes que es mostren en el quadre 9.3. La fiscalització ha comprés, 
per a una mostra d'aquestes despeses, la revisió de l'adequació de la comptabilitat i de la 
gestió contractual; els aspectes més significatius detectats són els següents: 

Contracte formalitzat el 2 d'octubre de 2006 entre FPORTS i una mercantil, l'objecte del 
qual és el desenvolupament d'un projecte pilot de demostració d'un sistema de 
traçabilitat de la mercaderia en el transport marítim de curta distància. El preu del 
contracte s'estableix en 24.899 euros (sense IVA) i la vigència, en tres mesos; la forma 
de pagament estipula un avançament del 20% a la firma del contracte i el 80% restant 
quan es lliure l'informe final, cosa que havia d'ocórrer l'1de gener de 2007. En 2006 s'ha 
registrat com a despesa la quantitat de 4.980 euros, el 20% pactat en la forma de 
pagament, sense atendre a criteris de meritació econòmica. En l'expedient no consta si el 
contractista ha lliurat l'informe final en el termini previst, ni cap memòria o informe 
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sobre l'adequat compliment del contracte. L'adjudicació es va fer pel procediment 
negociat sense publicitat, amb petició de tres ofertes, acompanyades d'un document 
similar a un plec de condicions que no esmenta els criteris de valoració. L'informe de la 
Fundació sobre l'adjudicació del contracte no pondera els criteris tinguts en comptes per 
aquesta, ni justifica que la naturalesa de l'operació fos incompatible amb el principi de 
publicitat requerit en la disposició addicional sisena del TRLCAP, que no limita la 
concurrència a tres ofertes. 

Contracte formalitzat el 10 de maig de 2005 amb un professor de la Universitat de 
València a l'objecte de realitzar un projecte d'investigació; se n'estableix el preu en 
54.000 euros, amb l'IVA exclòs, i una duració de tretze mesos, prorrogables de mutu 
acord. El contracte estableix que l'investigador responsable informarà regularment a la 
Fundació sobre la marxa dels treballs i que emetrà un informe final. En 2006 s'ha 
comptabilitzat l'import de 14.040 euros, corresponents a l'últim pagament regulat en el 
contracte, que està subjecte a la presentació de l'informe final. Aquest Sindicatura no ha 
pogut verificar si el compliment del contracte i la seua comptabilitat han sigut adequats, 
ja que l'expedient de la Fundació no conté els informes que havia de lliurar 
l'investigador. 

Edició de tres llibres en el marc del projecte "GESINPORTS". Adjudicat a una 
mercantil per 12.700 euros, amb l'IVA exclòs, pel procediment negociat sense 
publicitat, amb petició de quatre ofertes. L'informe de la Fundació sobre l'adjudicació 
del servei no justifica que la naturalesa de l'operació fos incompatible amb el principi de 
publicitat requerit en la disposició addicional sisena del TRLCAP. El dit informe no 
està signat. No s'ha formalitzat cap contracte. 

Servei d'organització del Segon Aplec Tècnic de Ports del Mediterrani, realitzat a 
València els dies 26 i 27 d'octubre de 2006. Adjudicat a una mercantil per 15.918 euros, 
amb l'IVA exclòs, pel procediment negociat sense publicitat, amb petició de cinc 
ofertes. No hi ha informe sobre l'elecció del procediment usat ni sobre la valoració de 
les ofertes rebudes, ni s'hi justifica que la naturalesa de l'operació fos incompatible amb 
el principi de publicitat requerit en la disposició addicional sisena del TRLCAP. No s'ha 
formalitzat cap contracte. 

9.5 Recomanacions 

A més de les mencions fetes en l'apartat 9.1 del present Informe, com a resultat del 
treball de fiscalització realitzat escau fer les recomanacions següents. 

a) Els expedients han de contenir la informació suficient sobre el corrent real dels 
serveis i el compliment dels contractes, i incloure els informes pactats. També 
s'han de practicar els controls oportuns per a imputar correctament totes les 
operacions a l'exercici de la seua meritació. 

b) Incloure en les actes del Patronat un detall suficient dels documents que donen 
suport als pressuposts i comptes anuals aprovats. 
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c) La memòria ha de contenir informació suficient sobre tots els aspectes 
significatius dels comptes anuals. 

d) Els expedients d'ajudes econòmiques han de prendre en consideració la 
justificació que han de fer els perceptors i la comprovació per part de la 
Fundació. 

e) La formalització de contractes per escrit, quan això siga aconsellable per raó de 
l'import. 

f) Adaptar els procediments interns de contractació al TRLCAP, procediments que 
han de ser aprovats per l'òrgan de govern de la Fundació. 
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10. FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA "AIGUA I 
PROGRÉS" 

10.1 Conclusions generals 

10.1.1 Revisió financera 

Com a resultat de la revisió financera efectuada, limitada a l'abast assenyalat en l'apartat 
1.2.1, s'ha posat de manifest el següent fet relacionat amb les despeses de funcionament 
que afecta de forma significativa l'adequació dels comptes anuals de la Fundació de la 
Comunitat Valenciana "Aigua i Progrés" (d'ara endavant la Fundació o FAP) de 
l'exercici de 2006 als principis comptables que hi són d'aplicació: 

a) L'epígraf d'"Aprovisionaments" del compte de resultats de 2006, inclou despeses 
per publicitat per import de 127.477 euros que calia haver registrat en un compte 
adequat a la seua naturalesa dins de l'epígraf de "D'altres despeses". Aquesta 
reclassificació no afectaria els resultats de l'exercici. 

10.1.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat de la revisió limitada del compliment de la legalitat, efectuada amb 
l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'ha observat el següent incompliment rellevant de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics: 

a) En els contractes revisats que s'han adjudicat pel procediment urgent negociat 
sense publicitat, els motius argumentats per la Fundació no justifiquen de 
manera suficient l'exclusió del dit principi, requerit en la disposició addicional 
sisena del TRLCAP. 

A més a més, caldrà tenir en compte les debilitats de control intern que descrivim en els 
apartats següents de l'Informe. 

10.2 Informació general 

10.2.1 Constitució i objecte 

La Fundació de la Comunitat Valenciana "Aigua i Progrés" es va constituir per mitjà 
d'escriptura pública el 18 de juny de 2004. 

La Fundació té com a objecte, segons els seus estatuts, potenciar i afavorir el 
desenvolupament d'un ús racional i solidari dels drets relatius a l'aigua, així com 
l'impuls cívic i institucional en defensa d'una política hídrica adequada a les necessitats 
de la Comunitat Valenciana i en particular de les transferències hídriques previstes en el 
Pla Hidrològic Nacional. D'acord amb el certificat de la reunió del Consell de la 
Generalitat de 21 de maig de 2004, en la qual s'acordà constituir FAP, el Pla Hidrològic 
Nacional de referència és l'aprovat per la Llei 10/2001, de 5 de juliol. 
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Els estatuts estableixen que l'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat, el qual 
podrà delegar les seues facultats en una Comissió Executiva. La gestió ordinària i 
administrativa de la Fundació està encomanada a un director, que a aqueix efecte 
disposa de poders generals. 

10.2.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

La Fundació descriu detalladament en una memòria d'activitats les realitzades durant 
2006, entre les quals es poden destacar les següents: 

- Campanya "Clar com l'aigua", amb l'emissió d'anuncis publicitaris. 

- Conferències i jornades sobre el tema de l'aigua. 

- Emissió del tríptic "Estalviar aigua". 

- Homenatge i exposició "El Tribunal de les Aigües de València". 

- Pàgina "web" de la Fundació. 

- Participació en mitjans televisius. 

10.3 Control formal de la rendició de comptes 

10.3.1 Aspectes generals 

Els comptes anuals de FAP estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2006, 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 29 de juny de 2007, dins del termini establit a aqueix efecte, i els 
adjuntem íntegres en l'annex del present Informe. 

Els dits comptes anuals foren presentats pel director i aprovats pel Patronat el 3 d'abril 
de 2007, i tramesos al Protectorat el 29 de juny, dins del termini establit a aqueix efecte 
en l'article 21.2 de la Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

L'informe d'auditoria que acompanya els comptes anuals de FAP és el previst en l'article 
62.bis.3 del TRLHPG, realitzat per la IGG en col·laboració amb una firma privada 
d'auditoria. El dit informe presenta una opinió amb un advertiment, qualificat 
d'incertesa, perquè estan oberts a revisió fiscal els últims exercicis no prescrits. 

En la revisió de l'acta del Patronat en què s'acordà aprovar el pressupost de 2006, s'ha 
observat que no consta l'import aprovat ni s'hi adjunta el document del pressupost, tal i 
com indica l'acta. Quant a l'aprovació dels comptes anuals de 2006, en l'acta consta 
l'import total del balanç i el resultat de l'exercici. 
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10.3.2 Balanç 

El balanç de FAP a 31 de desembre de 2006, juntament amb les xifres corresponents a 
l'exercici de 2005, es mostra a continuació en euros, amb els percentatges de variació 
entre els dos exercicis. 

 
ACTIU 31-12-06 31-12-05 Variació 

Immobilitzat 35.762 53.822 (33,6%) 

Immobilitzacions immaterials 3.132 1.510 107,4% 

D'altres immobilitzacions materials 32.570 12.252 165,8% 

Immobilitzacions financeres 60 40.060 (99,8%) 

Actiu circulant 423.550 23.414 1.708,9% 

D'altres deutors 350.367 370 94.453,2% 

Inversions financeres temporals 60.000 0 - 

Tresoreria  12.883 23.044 (44,1%) 

Ajusts per periodificació 300 0 - 

Total actiu 459.312 77.236 494,7% 
   

PASSIU 31-12-06 31-12-05 Variació 

Fons propis 17.481 31.910 (45,2%) 

Dotació fundacional 60.000 60.000 0,0% 

Excedents exercicis anteriors (28.090) (34.383) 18,3% 

Excedent de l'exercici (14.429) 6.293 (329,3%) 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 35.451 13.503 162,5% 

Creditors a curt termini 406.380 31.823 1.177,0% 

Total passiu 459.312 77.236 494,7% 

Quadre 10.1 
 

L'actiu del balanç de 2006 està compost en un 92,2% per circulant i en un 7,8% per fix. 
Quasi tots els epígrafs de l'actiu han augmentat respecte a 2005; destaca el de "D'altres 
deutors", principal component de l'actiu en 2006, ja que, amb 350.367 euros, en 
constitueix el 76,3% del total. Quant al passiu, destaca la disminució del 45,2% en els 
"Fons propis", a causa dels excedents negatius de 2006; el component principal del 
passiu és el "Creditors a curt termini", que no es mostra desglossat perquè s'acull al 
model abreujat. 
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10.3.3 Compte de resultats 

El compte de resultats de FAP de l'exercici de 2006, juntament amb les xifres de 2005, 
es mostra a continuació en euros, amb els percentatges de variació entre els dos 
exercicis. 

 
DESPESES 2006 2005 Variació 

Ajudes monetàries i d'altres 111.647 113.964 (2,0%) 

Consums explotació (Aprovisionaments) 147.690 59.385 148,7% 

Despeses de personal 184.781 162.094 14,0% 

Dotació amortització immobilitzat 6.291 4.496 39,9% 

D'altres despeses 920.500 261.992 251,3% 

Resultats positius d'explotació - 1.546 (100,0%) 

Despeses financeres i assimilades 2.013 1.261 59,7% 

Diferències negatives de canvi 276 - - 

Resultats financers positius 1.995 1.184 68,6% 

Resultats positius activitats ordinàries - 2.730 (100,0%) 

Pèrdues procedents d'immobilitzat i ctra. con. 1.762 743 137,2% 

Despeses extraordinàries - 580 (100,0%) 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 2.016 8 26.774,8% 

Resultats extraordinaris positius 26.538 3.563 644,8% 

Resultat positiu abans d'imposts - 6.293 (100,0%) 

Excedent positiu de l'exercici - 6.293 (100,0%) 
    

INGRESSOS 2006 2005 Variació 

Ingressos per activitat pròpia 1.327.947 603.477 120,0% 

Resultats negatius d'explotació 42.962 - - 

D'altres interessos 4.284 2.350 82,3% 

Diferències positives de canvi - 94 (100,0%) 

Resultats negatius activitats ordinàries 40.967 - - 

Ingressos extraordinaris 210 4.861 (95,7%) 

Ingressos i beneficis d'altres exercicis 30.105 32 93.598,4% 

Excedent negatiu de l'exercici 14.429 - - 

Quadre 10.2 
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Els ingressos de l'exercici de 2006 s'eleven a 1.362.546 euros i les despeses, a 1.376.975 
euros, d'on resulta un excedent negatiu de 14.429 euros. 

Els "Ingressos per l'activitat pròpia", constituïts per subvencions de la Generalitat, 
s'eleven a 1.327.947 euros, el 97,5% del total d'ingressos de la Fundació en l'exercici de 
2006. 

Quant a les despeses, les més significatives figuren agrupades en l'epígraf de "D'altres 
despeses", les quals en constitueixen el 66,8% del total de l'exercici. La resta se'n 
reparteix principalment entre "Despeses de personal", "Consums d'explotació" o 
"Aprovisionament" i "Ajudes monetàries", que representen el 13,4%, 10,7% i 8,1%, 
respectivament, del conjunt de despeses de l'exercici. 

10.3.4 Memòria 

La Generalitat ve facilitant el suport financer necessari per a garantir el funcionament de 
la Fundació, per mitjà d'aportacions a la dotació fundacional i la concessió de 
subvencions; de manera que 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 -segons que informa en un apartat de la memòria- que la 
Generalitat continuarà prestant el suport necessari per a mantenir les seues activitats. 

Quant al contingut de la memòria, aquesta no inclou notes informatives sobre certs 
aspectes importants, com són la composició i el moviment de l'epígraf "D'altres deutors" 
de l'actiu del balanç i les causes de les desviacions produïdes en la liquidació del 
pressupost i les seues conseqüències en els objectius prevists. 

10.4 Despeses de funcionament 

10.4.1 Aspectes generals 

Tal com hem indicat en l'apartat 1 d'aquest Informe, la present fiscalització té com a 
objectiu principal revisar l'aplicació de la normativa comptable i de gestió en l'àrea de 
despeses de funcionament, que comprén els epígrafs d'"Ajudes monetàries i d'altres", 
"Consums d'explotació" i "D'altres despeses". 

Segons que s'observa en el quadre 10.2, les "Ajudes monetàries i d'altres" s'eleven a 
111.647 euros, els "consums d'explotació", a 147.690 euros i les "D'altres despeses", a 
920.500 euros. Aquest conjunt de despeses de funcionament constitueix, amb 1.179.837 
euros, el 85,7% del total de despeses de FAP en l'exercici de 2006. 

La revisió dels procediments de gestió d'aquestes despeses ha posat de manifest certes 
debilitats de control intern de caràcter general, com són les següents: 

- L'article 10.c) dels estatuts de la Fundació atribueix al Patronat l'aprovació del 
Pla General d'Actuació, document que no ha sigut elaborat. 

- La Fundació no compta amb cap manual de procediments intern. 
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- Els convenis que formalitza la Fundació no estableixen amb claredat si regulen 
una col·laboració, una ajuda monetària o una prestació de serveis. Segons el 
tipus de negoci jurídic de què es tracte, el conveni hauria de fer constar 
clarament les obligacions entre les parts i la subjecció -si és el cas- al TRLCAP 
o a la Llei 38/2003, General de Subvencions. En aquest sentit, no hi consta si la 
Fundació ha fet ús de la petició d'informes prevista en el conveni d'assistència 
jurídica signat el 14 de febrer de 2006 amb el Gabinet Jurídic de la Generalitat. 

- En les factures que suporten les despeses de les operacions revisades, no hi ha 
evidències sobre la recepció, l'aprovació de la despesa, les comprovacions 
formals ni la conformitat amb els serveis. 

10.4.2 Ajudes monetàries i d'altres 

Aquest epígraf del compte de resultats constitueix el 8,1% del total de despeses de 
l'exercici de 2006. La seua composició per convenis es mostra en el quadre següent, on 
figuren també, a efectes comparatius, les xifres de l'exercici anterior. 

 
Ajudes monetàries i d'altres 2006 2005 

Conveni Fundació Institut Euromediterrani 35.087 - 

Conveni Junta Central Usuaris Vinalopó 25.000 70.000 

Conveni Universitat de València 15.000 - 

Conveni Fundació C.V. Regió Europea 13.000 - 

Conveni Universitat d'Alacant 12.760 - 

Conveni Studio 3 Grupo 3.000 - 

Conveni Fundació Conama 3.000 - 

Conveni Tribunal de les Aigües 2.800 - 

Conveni Fundació Lluís Vives 2.000 - 

Convenis amb altres entitats - 43.964 

Total 111.647 113.964 

Quadre 10.3 
 

Hem revisat si la gestió i comptabilitat d'una mostra de tres convenis ha sigut adequada; 
els aspectes més significatius en són els següents: 

a) Conveni amb la Fundació Institut Euromediterrani de l'Aigua (FIEA) 

La FIEA és una fundació pública dependent de la Comunitat Autònoma de Múrcia. FAP 
i FIEA signen un conveni-marc el 24 de març de 2006, en el qual s'estipula que la seua 
finalitat és contribuir conjuntament a l'estudi dels problemes de l'aigua en l'àrea 
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mediterrània; les accions que hagen de desenvolupar es concreten en convenis 
específics i, per fer-ne el seguiment, es crea una comissió. 

A l'empara del conveni general, ambdues fundacions en signen un d'específic el 28 de 
març de 2006, l'objecte del qual és realitzar una investigació científica sobre els cabals 
ambientals a les conques fluvials de l'àrea mediterrània, prenent el curs del riu Ebre com 
a zona de prova per a l'anàlisi. S'hi estipula que, per a desenvolupar tècnicament el 
conveni, les dues fundacions podran comptar amb suports especialitzats, en concret de 
les universitats de Califòrnia i Politècnica de Cartagena, per raó de la seua contrastada 
experiència en les matèries objecte d'estudi. Els costs d'execució dels treballs, que es 
valoren en 94.120 euros, s'abonaran a parts iguals. La liquidació del conveni realitzada 
per la comissió de seguiment, mostra que les despeses totals incorregudes s'eleven a 
70.174 euros, dels quals corresponen 35.087 euros a cada part; com que FAP n'ha 
executat 34.174 euros, en remet 913 euros a FIEA. 

FAP ha comptabilitzat aquest conveni en el compte d'ajudes monetàries. Però, de 
l'anàlisi de l'operació subjacent, es pot deduir que la seua naturalesa es correspon amb 
una col·laboració per a fins d'interés comú, amb un repartiment igual de les despeses, i 
no una ajuda monetària; raó per la qual les despeses incorregudes per FAP, calia haver-
les comptabilitzades, conformement a la seua naturalesa, en els comptes de l'epígraf 
"D'altres despeses". Entre aquestes despeses figuren les dels estudis que el conveni 
estableix que seran realitzades per la Universitat de Califòrnia. 

b) Conveni amb la Junta Central d'Usuaris del Vinalopó, l'Alacantí i el 
Consorci d'Aigües de la Marina Baixa 

La Junta Central d'Usuaris del Vinalopó, l'Alacantí i el Consorci d'Aigües de la Marina 
Baixa (la Junta) és una entitat de dret públic adscrita a la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer. FAP i la Junta signen, el 2 d'octubre de 2006, un conveni per mitjà del qual 
acorden que la Junta proporcionarà a FAP, trimestralment, les dades que obté sobre les 
captacions dels usuaris membres de la Junta i el seu ús, així com dels nivells en els 
distints aquífers del seu àmbit territorial, i col·laborarà amb FAP en tots aquells estudis 
que aquesta requerisca. El conveni té vigència fins al 31 de desembre de 2006 i 
considera que el suport financer que atorga FAP a la Junta és de 25.000 euros. 

De l'anàlisi de l'operació subjacent i de la documentació revisada, es pot deduir que la 
seua naturalesa es correspon fonamentalment amb un lliurament de diners sense 
contraprestació, dels prevists en la disposició addicional setzena de la Llei 38/2003, 
General de Subvencions. L'article 22.2.c) de la dita Llei considera la concessió de forma 
directa en determinats supòsits, condicionats a l'acreditació de les raons que en 
dificulten la convocatòria pública; aquest aspecte, encara no consta justificat de manera 
fefaent en l'expedient, sembla deduir-se del contingut del conveni. 

En aquest cas són també aplicables els articles 10.d) i 28.c) dels estatuts de la Fundació, 
que consideren respectivament la facultat del Patronat per a seleccionar els beneficiaris 
de les prestacions fundacionals i l'actuació amb criteris d'objectivitat, imparcialitat i no 
discriminació en els beneficiaris. No hi ha constatació que hom haja complit el que es 
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preveu en l'article 10.d), i pel que fa a l'article 28.c), conté previsions similars a la Llei 
38/2003 abans comentades. 

c) Conveni amb la Fundació de la C. V. Regió Europea (FRE) 

La Fundació de la C.V. Regió Europea (FRE) és una fundació pública de la Generalitat. 
FAP i FRE signen el 15 de setembre de 2006 un conveni per a fomentar l'organització 
de manera conjunta de seminaris i activitats de formació i informació relatives a tots 
aquells aspectes que de la Unió Europea estiguen relacionats amb l'aigua, amb especial 
atenció al seguiment de les activitats del consorci denominat "Waterregio", en el qual 
FRE participa com a membre. El conveni fixa un termini fins al 10 d'octubre de 2006 i 
una contribució econòmica de FAP de 7.000 euros. A la conclusió d'aquest conveni, se'n 
formalitza un altre l'11 d'octubre de 2006 amb un objecte similar, encara que més 
detallat, amb vigència fins al 31 de desembre de 2006 i una aportació econòmica per 
part de FAP de 13.000 euros. No obstant això, ambdues fundacions acorden el 26 de 
desembre de 2006 resoldre de mutu acord el segon conveni, basant-se en el fet que no és 
possible efectuar totes les activitats previstes, i assumeixen com a ben aplicada la 
quantitat de 6.000 euros facturada fins a la data per raó d'aquest conveni. En resum, pels 
dos convenis, FRE ha emés tres factures a FAP per un import total de 13.000 euros, 
comprés l'IVA. 

De l'anàlisi de les operacions desenvolupades i la seua documentació de suport, es 
desprén que aquests convenis regulen la prestació d'un conjunt de serveis per part de 
FRE a FAP, a canvi d'un preu o una contraprestació econòmica determinada, i se n'han 
formalitzat les corresponents factures amb subjecció a l'IVA. Aquesta prestació de 
serveis està subjecta, per tant, a les disposicions del TRLCAP i, encara que en 
l'expedient no consta la justificació fefaent que acredite que la naturalesa de l'operació 
és incompatible amb els principis generals de publicitat i concurrència, això sembla 
deduir-se del contingut dels dos convenis. 

Les operacions derivades d'aquests convenis, calia haver-les registrades en els comptes 
que els corresponen per la seua naturalesa, en l'epígraf de "D'altres despeses". 

10.4.3 Consums d'explotació (aprovisionaments) 

Aquest epígraf de despeses presenta un import de 147.690 euros en l'exercici de 2006; 
el seu component principal és el concepte "Serveis agència", per 127.477 euros, que 
inclou, com a més significatiu, l'import de 96.000 euros, amb l'IVA inclòs, corresponent 
a la creativitat i producció de la campanya publicitària "Clar com l'aigua". 

Per a contractar la dita campanya, es va usar el procediment negociat sense publicitat i 
es cursaren invitacions a tres empreses. En la invitació s'indicaven les condicions de la 
contractació i l'objecte publicitari, que era "comunicar la posició defensada des de la 
Fundació Aigua i Progrés en relació amb el derogat transvasament de l'Ebre"; així 
com els criteris de selecció, encara que no estaven ponderats. No consta cap informe 
tècnic que valore les ofertes presentades, ni resolució d'adjudicació, tot i que en la carta 
tramesa per la Direcció de la Fundació a l'empresa adjudicatària s'informa que se n'ha 
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fet l'adjudicació a l'oferta més econòmica i de millor creativitat. No s'ha formalitzat 
contracte. L'elecció del procediment de contractació està basada en raons d'urgència; 
però aquesta Sindicatura considera que la naturalesa de l'operació no era incompatible 
amb l'aplicació del principi general de publicitat establit en la disposició addicional 
sisena del TRLCAP, que no limita la concurrència a tres ofertes, ja que els motius 
d'urgència argumentats no justificaven suficientment l'exclusió del dit principi en el 
procediment. 

Comptablement, les despeses del concepte "Serveis agència", calia haver-les registrades 
en el compte adequat a la seua naturalesa, que seria el de "Publicitat, propaganda i 
relacions públiques", dins de l'epígraf que comentem en l'apartat següent. 

10.4.4 D'altres despeses 

És l'epígraf més significatiu de les despeses de l'exercici, ja que, amb 920.500 euros, en 
constitueix el 66,8% del total. El seu desglossament per capítols i comptes, amb les 
xifres de l'exercici de 2005 a efectes comparatius, es detalla en el quadre següent. 

 
D'altres despeses 2006 2005 Variació 

Arrendaments i cànons 8.324 5.668 46,9% 

Reparacions i conservació 7.757 5.587 38,8% 

Serveis professionals independents 77.706 40.935 89,8% 

Primes d'assegurances 589 134 338,5% 

Serveis bancaris 1.807 930 94,3% 

Publicitat, propaganda i rr.pp. 8.985 156.244 (94,2%) 

Telèfon 14.278 9.529 49,8% 

D'altres serveis 801.031 42.964 1764,4% 

Serveis exteriors 920.477 261.991 251,3% 

Certificats 23 - - 

Tributs 23 - - 

Total 920.500 261.991 251,3% 

Quadre 10.4 
 

La pràctica totalitat de les despeses d'aquest epígraf es concentra en el capítol de 
"Serveis exteriors", en el qual destaca el compte "D'altres serveis", constituït 
principalment per despeses de publicitat. La fiscalització d'una mostra de despeses del 
dit capítol, que n'ha abastat el 35,1% del total, ha comprés la revisió de l'adequada 
comptabilitat i gestió. Els aspectes més significatius derivats del treball realitzat, es 
comenten a continuació: 
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a) Anuncis publicitaris "Clar com l'aigua" 

Insercions en Televisió Valenciana (TVV) de l'anunci publicitari denominat "Clar com 
l'aigua", entre els dies 24 de març i 30 d'abril de 2006, gestionades mitjançant la 
contractació d'una agència publicitària (vegeu l'apartat següent). Per les dites insercions 
s'han registrat 218.087 euros, segons factures de TVV, que l'agència mitjancera certifica 
com a correctes. 

b) Planificació, control i seguiment de la campanya "Clar com l'aigua" 

Per aquest concepte s'ha registrat un import de 60.500 euros (comprés l'IVA), que 
correspon a la planificació, control, seguiment i suport tècnic per a la gestió de compra 
dels mitjans que permeten la difusió de la campanya publicitària "Clar com l'aigua" 
entre els dies 20 de març i 15 de maig de 2006. La contractació d'aquest servei es va fer 
per mitjà d'un procediment negociat sense publicitat i es van cursar invitacions a tres 
empreses perquè hi presentessen ofertes; en les invitacions s'indicava que el criteri de 
selecció seria el preu. No consta cap informe tècnic que detalle i valore les ofertes 
presentades, ni resolució d'adjudicació; de tota manera, en la carta tramesa per la 
Direcció de la Fundació a l'empresa adjudicatària s'informa que s'he n'ha fet 
l'adjudicació a l'oferta més econòmica. No s'ha formalitzat contracte. L'elecció del 
procediment de contractació està basada en raons d'urgència; però aquesta Sindicatura 
considera que la naturalesa de l'operació no era incompatible amb l'aplicació del 
principi general de publicitat establit en la disposició addicional sisena del TRLCAP      
-que no limita la concurrència a tres ofertes-, ja que els motius d'urgència argumentats 
no justificaven de forma suficient l'exclusió del dit principi en el procediment. 

c) Col·laboració amb la Universitat de Califòrnia Berkeley 

Acord de col·laboració signat l'1 de març de 2006, en el qual s'estipula que la UCB 
elaborarà, per a una revista especialitzada, un article que definisca i explique els 
avantatges dels transvasaments d'aigua enfront de la dessalinització; que prestarà 
assistència tècnica per a organitzar tres conferències a Espanya, i analitzarà informació 
sobre el transvasament Xúquer-Vinalopó. A canvi d'això, FAP abonarà un preu 
determinat en dòlars que ha equivalgut a un total de 28.253 euros. 

d) Publicitat jornada Villena 

Impressió de díptics, salutacions i cartells de senyalització i producció i muntatge de 
panells publicitaris ("traseras"), per 4.524 euros (comprés l'IVA), per a la jornada a 
Villena realitzada el 15 de juliol de 2006. Durant 2006 l'empresa adjudicatària ha 
facturat un total de 14.363 euros pel dit servei d'impressió, la qual cosa indica que en el 
futur seria convenient gestionar-ne la gestió de la contractació per mitjà d'un 
procediment obert. 
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10.5 Recomanacions 

A més de les mencions fetes en l'apartat 10.1 del present Informe, com a resultat del 
treball de fiscalització realitzat escau efectuar les recomanacions següents. 

a) Incloure en les actes del Patronat un detall suficient dels documents que donen 
suport als pressuposts i comptes anuals aprovats. 

b) La memòria ha de contenir informació suficient sobre tots els aspectes 
significatius dels comptes anuals. 

c) L'aprovació del Pla General d'Actuació previst en els estatuts. 

d) L'elaboració d'un manual de procediments intern, que haurà de prendre en 
consideració els requisits estatutaris, del TRLCAP, de la Llei General de 
Subvencions i tots aquells necessaris per a l'adequat control intern de la 
Fundació. Quant a això, la Fundació ha informat, en fase d'al·legacions, que està 
incloent-hi la metodologia necessària per a complir la disposició addicional 
sisena del TRLCAP 

e) Els convenis de col·laboració han de considerar clarament la naturalesa de les 
activitats que s'hagen de realitzar i la normativa aplicable. A aqueix efecte, és 
recomanable fer un informe jurídic previ. 

f) Les operacions que no siguen ajudes monetàries s'han de comptabilitzar en els 
comptes de despeses conformement a la seua naturalesa. 

g) La selecció per part del Patronat dels beneficiaris de les prestacions 
fundacionals. 

h) La formalització de contractes per escrit, quan, per raó del seu import, això siga 
aconsellable; i l'emissió d'informes tècnics que valoren les ofertes rebudes. 
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11. 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 de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
del dia en què tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització 
corresponent a l’any 2006, el dit esborrany ha sigut enviat al comptedant perquè, en el 
termini concedit, hi formulés al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és necessari 
assenyalar el següent: 

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

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades de forma detinguda. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de l'Informe. 

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