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1. LES FUNDACIONS PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturalesa i règim jurídic 

1.1.1 Aspectes generals 

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 va modificar 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. 

El règim jurídic de les fundacions públiques de la Generalitat ve determinat 
fonamentalment per la normativa següent: 

a) General-pressupostària 

- Llei de la Generalitat 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a 2007. 

- Llei 10/2006, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de 
Gestió  Financera i Administrativa i d’Organització de la Generalitat.  

- 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. 

b) De fundacions 

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

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitat 
Lucrativa 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. 
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- Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat, de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. 

- 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 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. Sols el que fa 
referència a la disposició transitòria setena. 

- 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 296/2004, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el règim simplificat de 
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. 

1.1.2 Òrgans de govern i control 

a) El 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 
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patrons que determinen els estatuts, amb un mínim de tres. El Patronat elegirà un 
president 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 consultives o merament executives. 

b) El Protectorat 

És l’òrgan administratiu de la Generalitat que exerceix les funcions que li atribueixen 
les lleis en relació amb les fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de la 
Comunitat Valenciana. Facilita el recte exercici del dret de fundació i 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. 

1.2 Règim econòmic, financer i comptable 

a) Règim financer 

Està regulat en l’article 20 de la Llei 8/1998. El seu apartat 1 indica que la fundació, per 
al desenvolupament de les seues activitats, es finançarà fonamentalment amb els 
recursos que provinguen del seu patrimoni i, si escau, amb aquells altres procedents de 
les ajudes, subvencions, donacions, herències i d’altres actes a títol gratuït, realitzats per 
persones físiques o jurídiques, siguen públiques o privades. 

L’apartat 4 de l’esmentat article 20 en la redacció donada per la Llei 11/2002, de 23 de 
desembre, de Mesures Fiscals i de Gestió de la Generalitat Valenciana, estableix la 
destinació de les rendes i ingressos. 

En aquest sentit assenyala que les fundacions aplicaran els ingressos totals que 
obtinguen durant l’exercici, prèvia deducció d’imposts, d’acord amb els percentatges 
següents: almenys el 70% per a realitzar els fins fundacionals, aplicats en el termini 
màxim de tres exercicis a partir del moment d’obtenir-los; al reemborsament de 
despeses al Patronat fins a un màxim del 10%, podent el Protectorat autoritzar 
excepcionalment l’augment del dit percentatge sense que sobrepasse el 20%. 
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L’excedent de l’exercici es distribuirà, en primer lloc, per compensar les pèrdues 
d’exercicis anteriors, i la resta a incrementar la dotació fundacional. 

b) Règim comptable i pressupostari 

Les fundacions públiques de la Generalitat estan subjectes al règim de comptabilitat 
pública, cosa que comporta l’obligació de retre comptes de les respectives operacions, 
siga quina siga la seua naturalesa, a la Sindicatura de Comptes. 

La Resolució de 30 de novembre de 2001 de la IGG, estableix que les fundacions 
públiques de la Generalitat formaran i retran els seus comptes d’acord amb els principis 
i normes de comptabilitat recollits en l’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les 
entitats sense finalitat de lucre, aprovat pel Reial Decret 776/1998, mentre la IGG no 
aprove el pla especial de comptabilitat de les fundacions de la Generalitat. Segons 
l’esmentat Pla General de Comptabilitat de les entitat sense fins de lucre,els comptes 
anuals estan formats pel balanç, el compte de resultats i la memòria. 

Els comptes de les fundacions públiques són documents que formen part del Compte 
General de la Generalitat, segons el que disposa l’article 73 del TRLHPGV. 

Els comptes corresponents a l’exercici de 2007 han sigut formulats i aprovats pels 
òrgans competents de les fundacions públiques i han sigut presentats en aquesta 
Sindicatura de Comptes per la IGG, d’acord amb la normativa d’aplicació, el 27 de juny 
de 2008, juntament amb l’informe d’auditoria, si és el cas. 

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: 

- L’inventari valorat dels béns i drets de la fundació, en els termes que hom 
establisca reglamentàriament. 

- El balanç de situació. 

- El compte de resultats. 

- Una memòria que explique 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. 

- 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. 
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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 TRLHPGV, 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 homologar el TRLHPGV 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, tal com indica el seu article 33.1,b. 

c) Règim d’auditories 

La Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, 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. 

En aquestes circumstàncies es troben aquelles fundacions en les quals el valor total del 
seu patrimoni supere els 2.404.048 euros, (el contingut del terme patrimoni s’identifica 
a aquests únics efectes amb l’actiu del balanç), 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 2007 s’ha trobat en el dit supòsit la Fundació Servei Valencià 
d’Ocupació de la Comunitat Valenciana. 

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 TRLHPGV.  

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.  
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2. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Objectius 

La Sindicatura de Comptes és l’òrgan al qual amb la màxima iniciativa i responsabilitat 
correspon el control extern econòmic i pressupostari de l’activitat financera del sector 
públic valencià, així com dels comptes que el justifiquen. 

Els objectius generals de la fiscalització del Compte General de la Generalitat que 
realitza la Sindicatura estan considerats en l’article 8.3 de la seua llei de creació. 

La Sindicatura, d’acord amb la iniciativa fiscalitzadora que li concedeix l’article 14, 
apartats 1 i 6 de la seua llei de creació, estableix en els seus programes anuals 
d’actuació els ens que seran fiscalitzats cada any i el tipus d’auditoria que s'ha de 
realitzar. 

Segons la disposició legal citada, el Consell de la Sindicatura, el 20 de desembre de 
2007, va aprovar i trametre a les Corts Valencianes el Programa Anual d’Actuació de 
2008, en el qual, d’acord amb els objectius estratègics establits en el Pla Triennal 2008-
2010 de la Sindicatura de Comptes, es fixaven detalladament els ens per fiscalitzar, els 
tipus d’auditoria per realitzar i els abasts a cada fiscalització. 

2.2 Abast de la fiscalització 

Tal com hem indicat en l’apartat 1.2 c), les fundacions públiques estan sotmeses al pla 
anual d’auditories de la IGG que realitza amb la col·laboració d’empreses privades 
d’auditoria. 

El Programa Anual d’Actuació de 2008 de la Sindicatura determina el conjunt d’entitats 
que formen la Generalitat i assenyala tres nivells de control diferenciats segons els 
objectius i abasts concrets establits per a cada una de les fiscalitzacions: el control 
general, el control sobre àrees significatives i el control formal de la rendició de 
comptes. 

En aquest sentit, el Programa Anual d’Actuació de 2008 inclou per a la fiscalització de 
les fundacions públiques de la Generalitat el control d’àrees significatives i el control 
formal de la rendició de comptes. 

En els paràgrafs següents s’amplia la informació sobre aquests aspectes i s’assenyalen 
les fundacions emmarcades en cada nivell de control. 

a) El control sobre àrees significatives 

 Els objectius de la fiscalització en relació amb les fundacions incloses en aquest 
grup consisteixen a revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de 
gestió en determinades àrees considerades significatives bé pel seu import, pel 
risc estimat d’auditoria o per qualsevol raó justificada, tenint en compte el 
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coneixement que la Sindicatura de Comptes té sobre cada una de les fundacions. 
En els respectius informes s’assenyalen explícitament les àrees fiscalitzades. 

 Les fundacions incloses en aquest nivell de control han sigut les següents: 

 - Fundació d'Estudis Borsaris i Financers, Fundació de la C.V. 

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

 - Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea 

 -  Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana 

b) El control formal de la rendició de comptes  

 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 realitzades per la IGG en col·laboració amb empreses 
privades d’auditoria.  

Aquest control té el caràcter de fiscalització periòdica en el sentit que les 
fundacions classificades en aquest grup seran objecte, periòdicament, bé d’un 
control general, bé d’un control sobre àrees significatives. En l’apartat 4.2 
detallem l’objectiu i l’abast de la fiscalització realitzada sobre aquestes 
fundacions. 

Les fundacions incloses en aquet nivell de control han sigut les següents: 

- Fundació de la Comunitat Valenciana del 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) 

- 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) (Extingida el 15-
11-07, baixa registral el 25-01-08). 

- Fundació de la C.V. "La Llum de les Imatges" (FLI) 
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- 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 de la C.V. per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la 
Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l’Hospital Clínic (FIHC) 

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

- Fundació de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies. (FPAC) 
 (Abans Fundació de la C.V. Biennal de les Arts (FBA). 

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

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

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

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

- Fundació de la C.V. per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte i per a la Trobada 
Familiar (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 (FIHP) 

- 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) 

- 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. per al Medi Ambient (FMA) 

- Fundació Pro Esport de la C.V. (FPE) 

- Fundació de la C.V. Front a la Discriminació i els Maltractaments, Tolerància 
Zero (FTZ) 
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- Fundació de la C.V. "Costa Azahar Festivales" (FCAF) 

- Fundació de la C.V. per a la Qualitat de l’Educació (FQE) 

- Fundació Foment del Cooperativisme, Fundació de la C.V. (FCOOP) 

- Fundació Gestió i Eficiència Empresarial, Fundació de la C.V. (GEEF). 

A més a més, i segons estableix el Pla Anual d’Actuació de 2008, hem efectuat un 
seguiment de les recomanacions incloses en els nostres informes de fiscalització de 
l’exercici de 2006 de les fundacions que van ser objecte de control sobre àrees 
significatives per part de la Sindicatura, i que per a 2007 s’han inclòs dins del control 
formal i a les quals se’ls va sol·licitar que comunicaren les mesures que hi havien 
adoptat (vegeu l’apartat 5 d’aquest Informe). 
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3. COMPTES RETUTS PER LES FUNDACIONS PÚBLIQUES 

3.1 Les fundacions públiques de la Generalitat 

Com hem comentat en l’apartat 1.2 b) anterior, les fundacions públiques de la 
Generalitat estan subjectes al règim de comptabilitat pública, cosa que comporta retre 
comptes a la Sindicatura de Comptes, mitjançant la IGG. 

D’acord amb això, els comptes corresponents a l’exercici de 2007 van ser presentats en 
aquesta Sindicatura de Comptes per la IGG, segons la normativa aplicable, el 27 de juny 
de 2008, amb l’informe d’auditoria, si era el cas, i s’adjunten en l’annex I d’aquest 
volum. El seu detall és el següent: 

- Fundació d’Estudis Borsaris i Financers, Fundació de la C.V. (FEB) 

- Fundació de la C.V. del 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) 

- 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 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 de la C.V. per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la 
Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l’Hospital Clínic 
Universitari de València (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. per a la Promoció de les Arts Contemporànies. (FPAC) 
 (Abans Fundació de la C.V. Biennal de les Arts (FBA). 

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

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

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

- Fundació C.V. Regió-Europea (FRE) 

- Fundació de la C.V. per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte i per a l’Encontre 
 Familiar (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 (FIHP) 

- Palau de les Arts Reina Sofia, 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) 

- 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 (FTZ) 

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

- Fundació de la C.V. per a la Qualitat de l’Educació (FQE) 

- Foment del Cooperativisme Fundació de la C.V. (FCOOP) 

Als comptes anuals de la Fundació de la C.V. "Costa Azahar Festivales" (FCAF) i 
Foment del Cooperativisme Fundació de la C.V. (FCOOP) no els han adjuntat el 
corresponent informe d’auditoria de la IGG. 

La IGG ha presentat els certificats d’inactivitat durant l’exercici de 2007 de les 
fundacions següents: 
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- Fundació Pro Esport de la C.V. (FPE) 

- Gestió i Eficiència Empresarial Fundació de la C.V. (GEEF). 

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

La Fundació Institut de Propietaris Estrangers de la C.V. (FIPE), ha presentat la 
Resolució de 15 de novembre de 2007 del conseller de Justícia i Administracions 
Públiques, per la qual s’acorda ratificar l’Acord d’extinció acordat pel Patronat de la 
citada Fundació i els tràmits de liquidació realitzats pel seu òrgan de govern.  

Per això aquesta Fundació no ha presentat comptes anuals ni informe d’auditoria de 
l’exercici de 2007, però no consta que haja presentat el balanç de liquidació previst per 
l’article 26 de la Llei 8/1998, degudament aprovat pel Patronat i ratificat pel Protectorat. 

3.2 Balanços individuals i agregats 

Els quadres 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 que han sigut elaborats per aquesta Sindicatura a partir 
dels comptes anuals retuts per les fundacions públiques de la Generalitat, mostren els 
balanços a 31 de desembre de 2007. Totes les xifres estan expressades en euros. 
L’última columna del quadre 3.4 mostra les xifres agregades. 
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Fundacions públiques de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2007 
 

ACTIU FEB FCEAM FSVE FMGPV FGVI FEV FVQ (1) FPORTS FLI  
Immobilitzat 160.178 4.156.640 449.037 82.656 1.019 483.212 86.813 209.727 306.630  
Despeses d’establiment     18.898 14.816            
Immobilitzacions immaterials 307 3.855 81.881 45.405   3.413 7.119 (519) 3.999  
Immobilitzacions materials 23.467 4.146.963 324.125 19.135 999 479.661 75.390 68.939 302.631  
Immobilitzacions financeres 136.404 5.822 24.133 3.300 20 138 4.304 222.307    
Despeses per distribuir en diver. exercicis                    
Actiu circulant 1.110.999 3.605.048 1.335.995 638.028 202.126 120.765 709.885 1.057.987 7.511.793  
Existències 11.728 89.246   9.994   28.159   50.020 144.486  
Usuaris i d’altres deutors de l’activ. pròpia 131.099 2.975.520       24.500   324.999 19.704  
D’altres deutors 4.609 5.867 1.299.876 205.947 2.074 65.397 111.297 533.226 4.782.077  
Inversions financeres temporals 760.453 121 12.432         2.150  
Tresoreria 184.928 531.446 15.532 422.087 200.052 2.709 588.148 149.138 1.089.614  
Ajusts per periodificació 18.182 2.848 8.155       10.440 604 1.473.762  

Total actiu 1.271.177 7.761.688 1.785.032 720.684 203.145 603.977 796.698 1.348.714 7.818.423  
                     

PASSIU FEB FCEAM FSVE FMGPV FGVI FEV FVQ FPORTS FLI  
Fons propis 943.462 (957.824) 18.902 380.469 202.898 (21.638) 69.290 971.661 (11.530.127)  
Dotació fundacional 1.080.446 809.149 12.432 414.699 180.304 132.223 114.192 919.909 39.102  
Reserves     6.470       16.766      
Excedents d’exercicis anteriors (142.668) (1.794.681)   (32.815) 68.228 (119.244)  46.740 (6.479.931)  
Excedent de l’exercici 5.684 27.708   (1.415) (45.634) (34.617) (61.668) 5.012 (5.089.298)  
Ingressos per distribuir en diver. exercicis   5.618.625 428.720 78.736   275.699 81.979 45.195    
Provisions per a riscs i despeses               3.525    
Creditors a llarg termini  -     217.197            
D’altres creditors                    
Deutes amb entitats de crèdit                    
Creditors a curt termini 327.715 3.100.887 1.337.410 44.282 247 349.916 645.429 328.333 19.348.550  
Deutes amb entitats de crèdit   2.150.977 758.087     22.878        
Deutes amb entitats del grup i associades               (631)    
Beneficiaris-creditors               118.047    
Creditors comercials 128.200 389.180 290.676 29.583   295.646   158.329 19.157.513  
D’altres deutes no comercials 16.986 474.885 286.564 14.699   31.392   49.275 191.037  
Provisions per a operacions de l’activitat     2.083              
Ajusts per periodificació 182.529 85.845           3.313    

Total passiu 1.271.177 7.761.688 1.785.032 720.684 203.145 603.977 796.698 1.348.714 7.818.423  

  (1) La suma de l’“Immobilitzat” de FPORTS es errònia, i suma realment 290.727, encara que el “Total actiu” es correcte. 

Quadre 3.1 
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Fundacions públiques de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2007 

ACTIU FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FPAC FIA FIFE FMB FDH 
Immobilitzat 17.460.962 278.346 1.364.956 59.291 22.817.423 279.262 33.099 1.168.285 89.193   
Despeses d’establiment   10.674                 
Immobilitzacions immaterials 153.234 45.928   7.667 21.741.220     4.119     
Immobilitzacions materials 17.307.728 216.141   49.540 1.067.906 279.262 31.544 1.164.166 29.187   
Immobilitzacions financeres   5.603 1.364.956 2.084 8.297   1.555   60.006   
Despeses per distribuir en diver. exercicis                     
Actiu circulant 5.196.225 1.120.653 4.339.386 371.006 6.079.152 3.605.729 530.064 6.729.952 34.652 69.023 
Existències 296.223       458           
Usuaris i d’altres deutors de l’activ. pròpia 3.489.906 48.000 61.250 48.343   3.384.109 323.744 345.858     
D’altres deutors 5.991 524.835 2.054.679 295.010 524.017 1.097   2.141.876 31.275 169 
Inversions financeres temporals 902.098   1.070.047       3.253.510 300 60.110 
Tresoreria 485.641 531.066 1.151.855 27.653 5.552.323 220.523 205.581 988.708 3.077 8.086 
Ajusts per periodificació 16.366 16.752 1.555   2.354   739     658 

Total actiu 22.657.187 1.398.999 5.704.342 430.297 28.896.575 3.884.991 563.163 7.898.237 123.845 69.023 
                    

PASSIU FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FPAC FIA FIFE FMB FDH 
Fons propis 4.648.663 654.586 617.483 39.738 (10.007.343) (940.562) 31.059 568.640 33.336 63.467 
Dotació fundacional 1.893.002 300.506 432.345 27.364 30.051 30.051 36.892 27.046 60.100 60.110 
Reserves 298.957     12.055      139.497     
Excedents d’exercicis anteriors   306.544 (66.706)   (10.037.394) (2) 1.336   (22.095)   
Excedent de l’exercici 2.456.704 47.536 251.844 319   (970.611) (7.169) 402.097 (4.669) 3.357 
Ingressos per distribuir en diver. exercicis 17.271.508 104.307   51.124 11.306.752     6.829.137 43.505   
Provisions per a riscs i despeses           795.259         
Creditors a llarg termini     893.821   25.553.140       30.000   
D’altres creditors     893.821               
Deutes amb entitats de crèdit         25.553.140           
Creditors a curt termini 737.016 640.106 4.193.038 339.435 2.044.026 4.030.294 532.104 500.460 17.004 5.556 
Deutes amb entitats de crèdit       (153.091) 380.038 2.903.998 147.350       
Deutes amb entitats del grup i associades                    
Beneficiaris-creditors     1.941.527               
Creditors comercials 552.052   269.673 472.500 105.358 1.116.501 326.088 322.974     
D’altres deutes no comercials 149.797   1.354.671 20.026 1.558.630 9.795 19.666 146.541     
Provisions per a operacions de l’activitat               30.945     
Ajusts per periodificació 35.167   627.167       39.000       

Total passiu 22.657.187 1.398.999 5.704.342 430.297 28.896.575 3.884.991 563.163 7.898.237 123.845 69.023 

Quadre 3.2 
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Fundacions públiques de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2007 

ACTIU FRE FAVIDE FEPAD FAP FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE 
Immobilitzat 89.316 79.280 198.780 58.715 9.635 6.579.465 70.383 995.344 76.257 293.543 
Despeses d’establiment     211     25.313 183 2.051     
Immobilitzacions immaterials 13.340   12.199 14.220   144.414 238 879.075 7.243   
Immobilitzacions materials 75.854 19.180 186.357 44.435 9.635 6.409.738 69.962 51.218 9.014 293.543 
Immobilitzacions financeres 122 60.100 13 60       63.000 60.000   
Despeses per distribuir en diver. exercicis                     
Actiu circulant 911.673 152.326 1.043.823 56.882 386.474 13.043.850 816.462 983.501 1.214.752 475.729 
Existències 1.244         1.006.068         
Usuaris i d’altres deutors de l’activ. pròpia 106.930 146.266 105.814 6.000         962.800 411.355 
D’altres deutors 794.100   787.281 3.860 255.337 9.622.996 358.668 74     
Inversions financeres temporals     10.030     6.800        
Tresoreria 9.399 6.060 130.673 46.689 131.137 2.407.986 455.762 677.219 251.952 64.374 
Ajusts per periodificació     10.025 333     2.032 306.208     

Total actiu 1.000.989 231.606 1.242.603 115.597 396.109 19.623.315 886.845 1.978.845 1.291.009 769.272 
                    

PASSIU FRE (1) FAVIDE FEPAD FAP FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE 
Fons propis 108.326 (340.495) 56.140 11.883 176.643 (5.139.633) 637.680 311.011 27.510 337.511 
Dotació fundacional 100.000 60.100 60.100 60.000 30.369 30.000 30.051 63.000 60.000 6.000 
Reserves   190.805 13.481            122.203 
Excedents d’exercicis anteriors 6.917 (591.400) (6.945) (42.518) 3.839 (541.669) 210.750 (23.440) (18.519)   
Excedent de l’exercici 1.409   (10.496) (5.599) 142.435 (4.627.964) 396.879 271.451 (13.971) 209.308 
Ingressos per distribuir en diver. exercicis 477.690 45.250 55.580 56.588   2.413.304   929.195   400.506 
Provisions per a riscs i despeses           31.768         
Creditors a llarg termini 19.444       29.600           
D’altres creditors                     
Deutes amb entitats de crèdit                     
Creditors a curt termini 395.529 526.851 1.130.883 47.126 189.866 22.317.876 249.165 738.639 1.263.499 31.255 
Deutes amb entitats de crèdit               365     
Deutes amb entitats del grup i associades                     
Beneficiaris-creditors             6.151       
Creditors comercials           14.553.715 84.267 703.010   31.255 
D’altres deutes no comercials           1.553.721 158.747 33.692     
Provisions per a operacions de l’activitat               1.572     
Ajusts per periodificació           6.210.440         

Total passiu 1.000.989 231.606 1.242.603 115.597 396.109 19.623.315 886.845 1.978.845 1.291.009 769.272 
(1) En l’epígraf de “Fons propis” de FAVIDE el resultat de l’exercici s’ha reflectit en “Excedents d’exercicis anteriors” en compte d’imputar-lo a “Excedent de l’exercici”. 

Quadre 3.3 
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Fundacions públiques de la Generalitat 

Balanços a 31 de desembre de 2007 
FT FCAACTIU F Agregat C F FCE (2) COOP (3) 

Immobilitza   7.973.252t 10.007 23.320  2.478 5
Despeses d’establiment   72.146     
Immobilitzacions immaterials        3.170.8352.478 2
Immobilitzacions materials 10.007   20.920 2.786.647 3
Immobilitzacions financeres   2.400 2.024.624   
Despeses per distribuir en diver. exercic      -is    
Actiu circulant 576.498 823 23  14 .232.469.269  1.588 7.174 65
Existències .637.948       322 1
Usuaris i d’altres deutors de l’activ. pròpi 187.40 .701.797a (300)  598.500 0  13
D’altres deutors 450.930      10 4.969.7397.174 2
Inversions financeres temporals 163     6.078.214 
Tresoreria 125.705  224. 44  4 .974.080769 .188 0.000 16
Ajusts per periodificació 1.871.013       

Total actiu 25  1 .286.721586.505  823.269 4.908 49.652 123
          

PASSIU gregadoFTC (1) FCAF FCE OOP (3) AFC
Fons prop  18 .537.762)is 325.298 .941 97.718  47.545 (17
Dotació fundacional 90 30. 30 7.294.644.101 000  .000  45.000
Reserves        800.234
Excedents d’exercicis anteriors 100.619     175.054) (19.
Excedent de l’exercici 13 1.0 67.7 457.586) 4.578 (1 59)  18  2.545 (6.
Ingressos per distribuir en diver. exerci 6.513.400cis        4
Provisions per a riscs i despeses       830.552 
Creditors a llarg termini       .743.202 26
D’altres creditors       893.821 
Deutes amb entitats de crèdit       .553.140 25
Creditors a curt termini 26 54 15  10 6.787.3291.207 8 .328  7.190 2.107 6
Deutes amb entitats de crèdit .210.602       6
Deutes amb entitats del grup i associades       (631) 
Beneficiaris-creditors       2.065.725 
Creditors comercials   146.468 .132.988   39
D’altres deutes no comercials   10.722 6.080.846   
Provisions per a operacions de l’activitat   34.600     
Ajusts per periodificació       7.183.461 

Total passiu 58 23 25  1 .286.7216.505 8 .269  4.908 49.652 123
(1) El “Passiu” de FCAF no suma la quantitat reflectida; hauria de ser de 873.269 euros cosa que implicaria un desajust entre el “Total actiu” i el “Total passiu”. 
(2) L’”Actiu circulant” y el “Total actiu” de FCOOP no sumen les quantitats reflectides que haurien de ser de 147.496 i 149.974 euros, respectivament, cosa que implicaria un desajust entre  
el “Total actiu” i el “Total passiu”. 
(3) Els imports que figuren en cada una de las files de la columna “Agregat” resulten de la suma dels imports de les quanties i en la forma en què cada fundació ha facilitat la informació. 

Quadre 3.4
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3.3 Comptes de resultats individuals i agregat 

Els quadres 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8 que han sigut elaborats per aquesta Sindicatura 
a partir dels comptes anuals retuts per les fundacions públiques de la 
Generalitat, mostren els comptes de resultats a 31 de desembre de 2007. 
Totes les xifres estan expressades en euros. L’última columna del quadre 3.8 
mostra les xifres agregades. 
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Fundacions públiques de la Generalitat 
Comptes de resultats de 2007 
AM SVE GPDESPESES EB V GVI EV VQ RTS FLI F FCE F FM F F F  (1) FPO

Ajudes monetàries i d’altres   345     209.000 .53 . . 15 7 5 000 27 81   
Aprovisionaments 298.998 . 0   0 6) . 8 .707 5 06 81   (18.52   112 13 120
Despeses de personal  .8 . .097 . 59 .03 . 1 .415 .74 .018 220 55 2.787 619 2.351 236 7 38 1 365 15 335 960 4 1.840
Dotacions amortització immobilitzat .1 .6 .665 .465 534 .103 .024 .73 .025 11 10 508 30 196 46 45 24 26 5 164
D’altres despeses  118.503 .995 .468 .834 .964 .695 .418 .5 .606 963 842 217 14 593 597 300 91 14.431
Variació de les provisions de l’activitat . 1 995) 28.891   2 10           (9.
Resultats positius d’explotació   165. 6         96   74.873   
Despeses financeres i assimilades   . 6 . 2 . 1     . 8   .555 150 52 1 76 1 08 5 09 62
Resultats financers positius 52. 7 . 8 . 6 73 . 2  33   21.720 15 28 8 48 4.073 18 78  
Resultats positius d’activitats ordinàries . 6 . 9   . 5   6 12 15 89         93 65
Pèrdues procedents de l’immobilitzat 281                 
Despeses extraordinàries 161 22 0       1     7.9 1
Despeses i pèrdues d’altres exercicis   3     . 0   . 3 . 0   6 32 00 128 47 192 51
Resultats extraordinaris positius   9 . 0 . 5   .572 11.80 1 33 46 46       11
Resultats positius abans d’imposts .684 . 8       . 25 27 70     5 01   
Impost sobre societats                   
Excedent positiu de l’exercici  . 4 . 8           . 2   5 68 27 70 5 01
                   

INGRESSOS EB A V PV GV EV VQ TS FLI F  FCE M FS E FMG F I F  F  FPOR
Ingressos per l’activitat pròpia .9 .3 .5 .7 .801 .192 .5 .9 .959 606 01 3.467 81 2.852 64 438 00 206 926 940 47 1.107 28 11.507
Vendes i d’altres ingressos ordinaris act. mercantil .8 . .24 09 957 554           7 713   
D’altres ingressos  436 . 0 . 7   8 . 8   . 7   6 68 516 71 33.60 30 07 425 32
Treballs efectuats per l’entitat per a l’immobi.                   
Resultats negatius d’explotació 46. 1   0 8 0 0 . 0   .402 21 23.05 63.16 22.12 34.69 21 31 5.038
Ingressos d’altres valors negociables                   
D’altres interessos i ingressos assimilats 9 . 2  . 6 3 71 87 52.337 45 23 48 16.369 8 48 7 9.1 18.782
Resultats financers negatius   150. 7     .468 06         62
Resultats negatius d’activitats ordinàries   . 0 . 0 4 7 . 7   .870   1 33 47 88 13.63 34.61 17 23 5.100
Beneficis per alienació immobilitzat   2   86             
Subven., donacions, trasp. al resultat exercici       . 5          46 46
Ingressos extraordinaris   5 . 0     . 4   .572 18.81 1 34   1 22 11
Ingressos i beneficis d’altres exercicis   7       9 . 711   82.81 103 86   
Resultats extraordinaris negatius 2       . 0   .431 . 3   44 32 00 44 88 64
Excedent negatiu de l’exercici       .415 4 .617 . 8   .298 1 45.63 34 61 66 5.089
(1) En l’epígraf “Variació de les provisions de l’activitat” de FPORTS s’ha omés un import de 38.076 euros. Tot i això, l’import que figura en “Excedent positiu de l’exercici” sí té en compte 
aquest import.  

Quadre 3.5 
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Comptes de resultats de 2007 

DESPESES FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FPAC FIA FIFE FMB FDH 
Ajudes monetàries i d’altres   42.288 1.818.702         1.747.726   164 
Aprovisionaments 1.719.952     770.084 35.295 2.909.338   54.679 863 1.786 
Despeses de personal  2.121.233 335.622 1.611.520 265.401 285.671 152.220 200.755 1.826.761 18.589 44.996 
Dotacions amortització immobilitzat 1.160.518 63.898   21.423 317.115 34.822 8.828 235.309     
D’altres despeses  533.728 1.067.685 68.251 157.617 563.746 764.209 708.884   26.995 3.752 
Variació de les provisions de l’activitat 600   12.085     (969.000)   91.657     
Resultats positius d’explotació 1.981.804 13.827 143.824 6.513 382.587 510.319   268.051     
Despeses financeres i assimilades 2.938 515 419 10.689 562.097 87.536 5.720 8 1.950 2 
Resultats financers positius 3.433 16.533 103.234         134.396 506 939 
Resultats positius d’activitats ordinàries 1.985.237 30.360 247.058     423.038   402.447   241 
Pèrdues procedents de l’immobilitzat 26.509       1.336           
Despeses extraordinàries   1.950 1.021     1.395.258   8.785     
Despeses i pèrdues d’altres exercicis 178.191   4.250               
Resultats extraordinaris positius 471.467 17.176 4.786 4.495 2.814   3.392     3.116 
Resultats positius abans d’imposts 2.456.704 47.536 251.844 319       402.097   3.357 
Impost sobre societats                     
Excedent positiu de l’exercici  2.456.704 47.536 251.844 319       402.097   3.357 
                      

INGRESSOS FOM FCAC FIHC FPRL FCAE FPAC FIA FIFE FMB FDH 
Ingressos per l’activitat pròpia 7.506.330 1.523.320 3.654.382   1.413.060 3.366.945 913.608 3.829.167 41.272 50.000 
Vendes i d’altres ingres. ordinaris act. mercantil                    
D’altres ingressos  11.505     1.221.038 171.354 34.963   395.016     
Treballs efectuats per l’entitat per a l’immobi.                     
Resultats negatius d’explotació             4.859   5.175 698 
Ingressos d’altres valors negociables     103.653               
D’altres interessos i ingressos assimilats 6.371 17.048     176.696 255 18 134.404 2.456 941 
Resultats financers negatius       10.689 385.401 87.281 5.702       
Resultats negatius d’activitats ordinàries       4.176 2.814   10.561   4.669   
Beneficis per alienació immobilitzat                     
Subven., donacions, trasp. al resultat exercici                     
Ingressos extraordinaris   5.444 193   4.150 1.609 3.392       
Ingressos i beneficis d’altres exercicis 676.167 13.682 9.864 4.495       8.435   3.116 
Resultats extraordinaris negatius           1.393.649   350     
Excedent negatiu de l’exercici           970.611 7.169   4.669   
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Fundacions públiques de la Generalitat 

Comptes de resultats de 2007 

DESPESES FRE FAVIDE FEPAD FAP FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE 
Ajudes monetàries i d’altres 81.551 404.520   95.000 98.807 307.147 19.467 327.183     
Aprovisionaments 348.199 9.648 361.978 54.256   12.634.282 100.278 460.447     
Despeses de personal  1.155.227 1.686.171 628.572 224.778 50.157 13.991.243 170.436 770.965 214.461 143.059 
Dotacions amortització immobilitzat 25.432 3.749 162.238 10.916   955.511 12.992 4.655 4.438 14.391 
D’altres despeses  80.867 260.211 524.753 743.069 30.605 14.001.853 110.158 1.037.470 1.348.947 172.488 
Variació de les provisions de l’activitat           30.000   1.572     
Resultats positius d’explotació 6.758       139.370   430.418 269.084   209.308 
Despeses financeres i assimilades 5.436 11.613 13.789 6.284 39 143.724 42 7.782 14.496   
Resultats financers positius         2.841     2.367     
Resultats positius d’activitats ordinàries 1.409       142.211   430.376 271.451   209.308 
Pèrdues procedents de l’immobilitzat                     
Despeses extraordinàries   28   214   230.944     357   
Despeses i pèrdues d’altres exercicis   10.316   481     33.497       
Resultats extraordinaris positius     5.758   224       33.345   
Resultats positius abans d’imposts 1.409       142.435   396.879 271.451   209.308 
Impost sobre societats           3.928         
Excedent positiu de l’exercici  1.409       142.435   396.879 271.451   209.308 
                      

INGRESSOS FRE FAVIDE FEPAD FAP FIHP FPA FIHA FIAG FUIV FIHE 
Ingressos per l’activitat pròpia 1.698.034 1.784.873 1.672.903 1.123.463 318.939 36.365.161 400.777 2.171.376 1.529.502 438.300 
Vendes i d’altres ingres. ordinaris act. mercantil          1.215.525 442.972     100.946 
D’altres ingressos      2.172               
Treballs efectuats per l’entitat per a l’immobi.               700.000     
Resultats negatius d’explotació   579.426 2.466 4.556   4.339.350     38.344   
Ingressos d’altres valors negociables                     
D’altres interessos i ingressos assimilats 87 1.983 1 5.929 2.880 89.876   10.149 5.524   
Resultats financers negatius 5.349 9.630 13.788 355   53.848 42   8.972   
Resultats negatius d’activitats ordinàries   589.056 16.254 4.911   4.393.198     47.316   
Beneficis per alienació immobilitzat                     
Subven., donacions, trasp. al resultat exercici     5.756               
Ingressos extraordinaris   8.000 2 7 224 106     48   
Ingressos i beneficis d’altres exercicis                 33.654   
Resultats extraordinaris negatius   2.344   688   230.838 33.497       
Excedent negatiu de l’exercici   591.400 10.496 5.599   4.627.964     13.971   
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Fundacions públiques de la Generalitat 

Comptes de resultats de 2007 

DESPESES Agregada FTC FCAF FCE FCOOP (1) 
Ajudes monetàries i d’altres     5.217.77627.528  
Aprovisionaments 2 8 339.702 21.469.90589.491  60.440  
Despeses de personal  1  35.403.743224.765   00.643 44.809
Dotacions amortització immobilitzat 4.063.297 2.483   1.246  42
D’altres despeses  20   40.635.5757.899 2.619 86.091 52.604
Variació de les provisions de l’activita   (812.089)t      
Resultats positius d’explotació 42.382 6  -  7.718  2.545
Despeses financeres i assimilades   1.096.101     
Resultats financers positius        - 
Resultats positius d’activitats ordinà es 42.382 67  2.545  -ri   .718
Pèrdues procedents de l’immobilitzat   28.126     
Despeses extraordinàries       1.646.651 
Despeses i pèrdues d’altres exercicis (80.196)     499.585 
Resultats extraordinaris positius 92.196      - 
Resultats positius abans d’imposts 134.578 67  2.545  -  .718
Impost sobre societats   3.928     
Excedent positiu de l’exercici  134.578 6  2.545  -  7.718
            

INGRESSOS Agregada FTC FCAF FCE FCOOP (1) 
Ingressos per l’activitat pròpia  8 94.198.333794.548 52.000 595.400  100.000
Vendes i d’altres ingres. ordinaris act. e       2.749.519m rcantil   
D’altres ingressos          2.848.894
Treballs efectuats per l’entitat per a l’i mobi.         700.000m
Resultats negatius d’explotació    11.059     5.481.461
Ingressos d’altres valors negociables         103.653
D’altres interessos i ingressos assimila         583.864ts 
Resultats financers negatius         408.584
Resultats negatius d’activitats ordi es    11.059     5.890.045nàri
Beneficis per alienació immobilitzat         862
Subven., donacions, trasp. al resultat e rcici         52.221xe
Ingressos extraordinaris         56.126
Ingressos i beneficis d’altres exercicis 12.000       948.216
Resultats extraordinaris negatius         1.116.937
Excedent negatiu de l’exercici    11.059     7.010.910

(1) Els imports de cada un dels epígrafs de despeses i ingressos que figuren en la columna “Agregada” son el resultat de la suma dels imports en la quantia 
 i forma en que cada fundació ha facilitat los dades. 

Quadre 3.8 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Fundacions públiques sotmeses a aquest control 

Les fundacions públiques sotmeses a  aquesta modalitat de control les hem detallades en 
l’apartat 2.2,b) anterior.  

Els aspectes més significatius, quant a la creació i els objectius d’aquestes fundacions, 
es resumeixen a continuació per a cada una, ordenades per la data de constitució: 

Fundació de la C.V. del Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània (FCEAM) 

Constituïda el 15 de maig de 1991. El seu objecte fundacional principal consisteix a 
estudiar i descriure els canvis que han tingut i té lloc en els ecosistemes mediterranis i la 
influència humana, així com promoure l’educació i la formació en temes 
mediambientals mediterranis. 

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

Constituïda el 24 de febrer de 1995. De caràcter essencialment tècnic i especialitzat, té 
com activitat i finalitat bàsica intermediar en el mercat de treball de la Comunitat 
Valenciana i afavorir la coordinació entre l’oferta i la demanda d’ocupació en aquest 
mateix àmbit territorial, creant a tal efecte les oficines de col·locació necessàries per al 
desenvolupament de tal activitat de col·locació dels treballadors. 

Fundació de la C.V. Marca de Garantia del Port de València (FMGPV) 

Constituïda el 22 de desembre de 1995. 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 (FGVI) 

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

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

Constituïda el 22 d’octubre de 1997. El seu objecte fundacional és la creació de vies de 
comunicació entre les institucions públiques i la societat civil d’una banda, i de l’altra, 
els especialistes en l’estudi de la violència. Així mateix, la realització d’activitats 
orientades a la cooperació al desenvolupament nacional i internacional. 
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Fundació Valenciana de la Qualitat (FVQ) 

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

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

Constituïda el 15 d’abril de 1998. El seu objecte fundacional és contribuir a fomentar la 
cooperació entre les distintes administracions per a facilitar el desenvolupament i 
l’adequació dels ports valencians a les noves demandes del transport, amb una atenció 
especial a la millora d’accessos terrestres, àrees d’expansió, àrees d’activitats 
logístiques i industrials associades. 

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

Constituïda el 6 de novembre de 1998. Té com a objecte la recopilació, confecció i 
difusió d’informació per als ciutadans europeus i d’altres estrangers, compradors i 
propietaris d’habitatges, residents o no residents, 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. Extingida en 2007, vegeu 
l’apartat 3.1. 

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

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. 

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

Constituïda el 20 de maig de 1999. El seu fi d’interés general és la prestació assistencial 
oftalmològica en general, 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 (FCAC) 

Creada el 23 de desembre de 1999 per l’empresa pública Ciutat de les Arts i de les 
Ciències, S.A. Entre els seus fins fundacionals estan la divulgació, el suport i el 
desenvolupament de la ciència i la tecnologia i de les activitats que haja de 
desenvolupar el Museu de les Ciències de València. 
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Fundació de la C.V. per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació 
Internacional i per al Desenvolupament de l’Hospital Clínic Universitari de València 
(FIHC) 

Constituïda el 19 de gener de 2000. L’objecte genèric de la Fundació és impulsar, 
promoure i afavorir la investigació científica i tècnica al si de l’Hospital Clínic 
Universitari de València i a la seua Unitat Mixta d’Investigació. 

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

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, podent realitzar qualsevol tipus d’activitats directament o per mitjà 
d’acords o convenis de col·laboració i de contractació amb tercers. 

Fundació de la C.V. per a la Promició de les Arts Contemporànies (FPAC) 

Constituïda el 9 d’abril de 2001. El seu objecte és la promoció, l’impuls i el 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 (FIA) 

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

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

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 (FMB) 

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

Constituïda el 8 d’abril de 2003. Entre els seus fins fundacionals generals figura la 
defensa i la promoció per tot el món i especialment en l’àrea mediterrània dels drets 
humans. 

Fundació de la C.V. per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte i per a l’Encontre 
familiar (FAVIDE) 

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 
(FEPAD) 

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

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

Constituïda el 18 de juny de 2004. Té per objecte potenciar i afavorir el 
desenvolupament de l’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. 

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

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. 

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

Constituïda el 21 de juliol de 2005. El seu objecte principal és l’impuls, la promoció i el 
desenvolupament de la investigació cientificotècnica en el camp de la biomedicina al si 
del Departament de Salut 19, aixó com potenciar totes les accions dirigides a reforçar 
l’àrea docent del dit departament. 

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

Constituïda el 30 d’agost de 2005. La seua finalitat primordial és fomentar la 
investigació científica, el desenvolupament tecnològic i de la sanitat animal i vegetal i la 
innovació dins del sector agroalimentari. 
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Fundació de la C.V. Universitat Internacional de València (FUIV) 

Constituïda el 16 de desembre de 2005. El seu objecte fundacional consisteix a 
promoure la creació de la Universitat Internacional de València per a la implantació 
d’estudis no presencials i el desenvolupament de programes de formació permanent, de 
postgrau, de potenciació de les arts i humanitats, i d’investigació i d’intercanvi de la 
informació tecnològica d’interés internacional i de col·laboració i cooperació al 
desenvolupament i a la innovació. 

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) 

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, així com 
amb institucions sanitàries o docents.  

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

Constituïda el 17 de gener de 2006. El seu objecte és la defensa del medi ambient en el 
marc del desenvolupament sostenible, investigació, educació i difusió mediambiental, 
protecció i conservació mediambiental per mitjà de la restauració d’espais degradats i 
recuperació  del patrimoni natural. Observatori territorial i mediambiental. Inactiva 
durant 2007. Vegeu l’apartat 3.1. 

Fundació Pro Esport de la C.V. (FPE) 

Constituïda el 18 de gener de 2006. El seu objecte consisteix a desenvolupar i impulsar 
el moviment olímpic i paralímpic a la Comunitat Valenciana sota els principis de la 
Carta olímpica, i unir la cultura i l’esport per al desenvolupament integral de la societat 
i contribuir així a un món millor i més pacífic, sense discriminacions de cap classe, 
mitjançant la divulgació de l’esperit i la filosofia de l’olimpisme. Inactiva durant 2007. 
Vegeu l’apartat 3.1. 

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

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. 

Fundació de la C.V. “Costa Azahar Festivales” (FCAF) 

Constituïda el 24 de novembre de 2006. Té per objecte la promoció, divulgació, foment, 
estímul, suport i desenvolupament de la cultura, música, l’art, l’oci i de totes aquelles 
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accions culturals, musicals, artístiques i lúdiques que hi tinguen relació, desenvolupades 
a la província de Castelló i particularment en el terme municipal de Benicàssim. 

Fundació de la C.V. per a la Qualitat de l’Educació (FQE) 

Constituïda el 21 de febrer de 2007. El seu objecte principal és impulsar la millora de la 
qualitat educativa a la Comunitat i potenciar fonamentalment la formació i la 
col·laboració entre famílies, el professorat i la societat civil en conjunt per a facilitar la 
comunicació, coordinació i responsabilitat compartida en la inequívoca labor 
pedagògica que tots realitzen. 

Foment del Cooperativisme Fundació de la C.V. (FCOOP) 

Constituïda el 7 de maig de 2007. Té per objecte facilitar i desenvolupar l’encontre 
institucional de la Generalitat i el sector cooperatiu, per a la promoció i el foment del 
cooperativisme a la Comunitat Valenciana. 

Gestió i Eficiència Empresarial Fundació de la C.V. (GEEF) 

Constituïda el 12 de juny de 2007, té per objecte principal el coneixement i la 
col·laboració entre alts executius i empresaris de la Comunitat per a contribuir a la 
millora de l’activitat empresarial i econòmica i facilitar la qualitat i millora en la 
promoció de productes, serveis i activitats, així com la imatge de les empreses de la 
Comunitat. Inactiva durant 2007. Vegeu l’apartat 3.1. 

4.2 Treball realitzat 

Els objectius bàsics que s’han verificat amb aquesta modalitat de control formal de la 
rendició de comptes han sigut els següents: 

a) Comprovar que les fundacions han aprovat i retut els seus comptes anuals en 
temps i forma i que els dits comptes acompleixen les formalitats exigides per la 
normativa aplicable. 

b) Que en aplicació de l’article 21.3 de la Llei 8/1988, el Patronat ha aprovat en 
l’últim trimestre de l’exercici de 2007 i tramés al Protectorat el pressupost 
corresponent a l’exercici de 2008, tot adjuntant-hi una memòria explicativa. 

c) Lectura i anàlisi dels informes d’auditoria que en virtut de la Llei d’Hisenda ha 
realitzat la IGG, amb la col·laboració de firmes privades d’auditoria, i les 
conclusions principals de les quals les ha resumit aquesta Sindicatura en 
l’apartat 4.3.2 d’aquest Informe. 

Les proves realitzades per aconseguir aquests objectius més aquelles que hem 
considerat necessàries són les següents: 

- Sol·licitar a les fundacions de les actes dels patronats en les quals s’acorda 
l’aprovació dels comptes anuals de l’exercici de 2007. 
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- Verificar que els dits comptes estan formats pel balanç, el compte de resultats i 
la memòria. 

- Comprovar que els comptes anuals han sigut retuts en aquesta Sindicatura de 
Comptes juntament amb els informes d’auditoria, abans del 30 de juny de 2008. 

- Lectura i anàlisi dels informes d’auditoria que en virtut de la Llei d’Hisenda ha 
realitzat la IGG amb la col·laboració de firmes privades d’auditoria. 

- Sol·licitar a les fundacions el pressupost relatiu a l’exercici de 2008 i la seua 
acta de comprovació. 

- Sol·licitar a les fundacions sotmeses a control sobre les àrees significatives en 
l’exercici de 2006 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. 

4.3 Conclusions generals de la fiscalització realitzada 

4.3.1 En relació amb el compliment dels objectius a) i b) de l’apartat 4.2 

Les fundacions públiques detallades en l’apartat 4.1 han aprovat, format i rendit els seus 
comptes anuals de l’exercici de 2007 conformement a les normes aplicables; amb les 
excepcions indicades en el quadre 4.3.1.1. El quadre 4.3.1.2 mostra les incidències 
detectades en relació amb el pressupost de 2008. 
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a) En relació als comptes anuals de 2007: 

 

Nom 

No remet 
CCAA'07, 
remet acta 
extinció 

En les 
CCAA'07 no 
consta data de 

formulació 

En les CCAA'07 
no s’identifiquen 
la/s persona/s que 

les formulen 

CCAA'07 no 
signades per tots 
els responsables 

que les 
formulen 

CCAA'07 presenten 
inexactituds o 

informació 
incompleta en 

memòria 

Inventari no 
s’ajusta a 

requisits de D.A. 
2ª del RD 776/98 

F. de la C.V. del Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània       
F. de la C.V. Marca de Garantia del Port de València       
F. Generalitat Valenciana - Iberdrola       
F. de la C.V. per a l’Estudi de la Violència        
F. Valenciana de la Qualitat       
F. Inst. Portuari d’Estudis i Cooperació de la C.V.       
F. Inst. de Propietaris Estrangers de la C.V.       
F. de la C.V. "La Llum de les Imatges"       
F. Oftalmològica del Mediterrani de la C.V.       
F. de la C.V. Ciutat de las Arts i de les Ciències       
F. per a la Investigació Hospital Clínic       
F. de la C.V. Ciutat de les Arts Escèniques       
F. de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemp.       
F. per a la Investigació del H. U. La Fe de la C.V.        
F. Mediambiental de la C.V. Buseo       
F. de la C.V. per a l’Atenció de les Víctimes del Delicte...       
F. de la C.V. per a l’Estudi, Prevenció i Assist. Drogodep.       
F. de la C.V. Aigua i Progrés       
F. de la C.V. per a la Investigació de l’Hospital. Dr. Peset Vcia.       
F. de la C.V. per a la Investigació en l’Hosp. Gral. d’Alacant       
F. de la C.V. per a la Investigació Agroalimentària, Agroalimed       
F. de la C.V. Universidad Internacional de València       
F. de la C.V per a la Invest. Biomèdica del Hosp.Gral. d’Elx       
F. de la C.V. Enfront de la Discriminació i els Maltractaments...        
F. de la C.V. “Costa Azahar Festivals”       
F. de la C.V. per a la Qualitat de la Educació       
Foment del Cooperativisme F. de la C.V.       

Quadre 4.3.1.1 
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b) En relació amb el pressupost per a 2008: 

 

Nom No ha tramés 
Ppt.'08 

Aprovació 
pressupost'08 fora 

de termini 

Pressupost'08 aprovat 
no s’ajusta al model 

del RD 776/98 

Pressupost'08 
sense signar 

No ha presentat 
acta aprovació del 

pressupost'08 o 
acta sense signar 

F. de la C.V. Marca de Garantia del Port de València          
F. Generalitat Valenciana - Iberdrola          
F. de la C.V. per a l’Estudi de la Violència           
F. de la C.V. Ciutat de las Arts i de les Ciències          
F. per a la Investigació Hospital Clínic          
F. de la C.V. Ciutat de les Arts Escèniques          
F. de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies          
F.. per a la Investigació de l’H. U. La Fe de la C.V.        
F. de Drets Humans de la C.V.          
F. de la C.V. per a l’Atenció de les Víctimes del Delicte...           
F. de la C.V. per a l’Estudi, Prevenció i Assistència a les Drogodependèn.          
F. de la C.V. per a la Investigació de l’H. U. Dr. Peset de València          
F. de la C.V. Universitat Internacional de València          
F. de la C.V. per a la Invest. Biomèdica, la Docència.......d’Elx          
F. de la C.V. Enfront de la discriminació i els maltractaments...          
F. de la C.V. “Costa Azahar Festivals”          
Foment del Cooperativisme F. de la C.V.         

Quadre 4.3.1.2
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4.3.2 Resum de les conclusions principals que sorgeixen dels informes d’auditoria 
de comptes anuals que ha realitzat la IGG amb la col·laboració de firmes 
privades d’auditoria 

Aquests informes d’auditoria mostren opinions favorables sobre els comptes anuals de 
les fundacions públiques de l’exercici de 2007, amb les excepcions que cometem tot 
seguit: 

- Fundació de la C.V. del Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània 
(FCEAM) 

 L’informe presenta un advertiment per incertesa sobre la capacitat de la 
Fundació per a continuar la seua activitat, depenent de les aportacions que 
realitze la Generalitat. 

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

 L’informe presenta un advertiment per incertesa sobre la capacitat de la 
Fundació per a continuar la seua activitat, depenent de les aportacions que 
realitze la Generalitat. 

- Fundació Generalitat Valenciana-Iberdrola (FGVI) 

 L’informe presenta quatre advertiments relatius als comptes anuals auditats no 
consta que estiguen aprovats pel Patronat de la Fundació, que a la data d’emissió 
de l’informe d’auditoria es trobava pendent de rebre la carta de manifestacions, 
la carta d’actes, així com les confirmacions dels assessors externs legals. 

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

 L’informe presenta set advertiments relatius a la presentació de fons propis 
negatius de la Fundació, que no s’han rebut cartes de confirmació de creditors, 
que s’han comptabilitzat despeses sense suport documental suficient, la 
inadequada comptabilitat, en l’exercici i anteriors de l’immobilitzat material 
com a despesa de l’exercici, la no computació en l’exercici de despeses de la 
Seguretat Social i la inadequada imputació comptable de despeses sense atendre 
a la seua naturalesa. 

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

 L’informe presenta dos advertiments, el primer relatiu a una limitació a l’abast 
per la impossibilitat de verificar el valor de les existències, i l’altre a l’omissió 
d’informació en la memòria. 
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- Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana (FOM) 

 L’informe presenta un advertiment per la limitació a l’abast per la impossibilitat 
de verificar el valor del dret de superfície sobre el que s’assenta la seu de la 
Fundació. 

- Fundació de la C.V. per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la 
Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l'Hospital Clínic 
Universitari de València (FIHC) 

 L’informe presenta dos advertiments per limitació a l’abast, el primer relatiu a 
una limitació a la impossibilitat de verificar determinats saldos procedents 
d’exercicis anteriors, i l’altre relatiu a la impossibilitat d’obtenir evidència de 
l’aplicació de determinats principis comptables. 

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

 L’informe presenta dues limitacions a l’abast relatives a la no disponibilitat d’un 
inventari detallat dels seus béns i el fet de no haver facilitat el llibre d’actes del 
Patronat; i dues incerteses relatives a la situació patrimonial negativa de la 
Fundació i la inclusió en l’immobilitzat immaterial d’inversions realitzades en 
edificis que són de la seua propietat. 

- Fundació de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies (FPAC) 
(abans Biennal de les Arts (FBA) 

 L’informe presenta una excepció per limitació a l’abast referent a drets de 
cobrament d’exercicis anteriors i dues incerteses relatives a litigis en curs i a 
l’existència de fons propis negatius. 

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

 L’informe presenta una excepció relativa a l’omissió d’informació en la 
memòria.  

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

 L’informe presenta tres incerteses relatives que als comptes anuals es troben 
pendents d’aprovació per part del Patronat sobre la capacitat de la Fundació per 
a garantir l’aplicació del principi de continuïtat depenent del suport financer de 
la Generalitat, ja que presenta fons propis negatius; i la incertesa per no rebre 
confirmació per part d’una entitat bancària, així com d’un assessor legal extern 
de la Fundació. Així mateix presenta un advertiment per no periodificar les 
ajudes monetàries concedides mitjançant convenis amb vigència plurianual. 
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- Fundació de la C.V. Aigua i Progrés (FAP) 

 L’informe presenta una incertesa relativa a possibles contingències fiscals en els 
exercicis oberts a inspecció fiscal. 

- Fundació de la C.V. per a la Investigació en l’Hospital Universitari Dr. Peset 
de València (FIHP) 

 L’informe d’auditoria mostra un advertiment per la inadequada comptabilitat 
com a ingressos de l’exercici de subvencions que no es percebran. 

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

 L’informe presenta un advertiment relatiu a la sobrevaloració de determinats 
ingressos de l’exercici. 

- Fundació de la C.V. Universitat Internacional de València (FUIV) 

 L’informe presenta dos advertiments per incertesa, relatius que els comptes 
anuals es troben pendents de tancar i que determinats saldos deutors no han 
pogut ser verificats. 

- Fundació de la C.V. Enfront la Discriminació i els Maltractaments, Tolerància 
zero (FTZ) 

 L’informe presenta un advertiment relatiu a la impossibilitat de verificar 
determinats ingressos. 

Pel que fa al resultat d’aquestes auditories, la IGG haurà de prendre les mesures 
necessàries tendents que les fundacions que han sigut relacionades anteriorment 
esmenen els advertiments esmentats i efectuen el corresponent seguiment en l’exercici 
següent. 
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5. SEGUIMENT DE LES RECOMANACIONS 

En compliment del que estableix l’article 11 de la Llei de la Sindicatura de Comptes i 
en el Programa Anual d’Actuació per a 2008, el 2 d’abril de 2008 es va lliurar l’informe 
de 2006 als responsables de les fundacions públiques que van ser sotmeses a control 
d’àrees significatives en la fiscalització de l’exercici de 2006 i que en 2007 s’han inclòs 
dins del control formal, i se’ls va sol·licitar que comunicaren les mesures adoptades o 
en estudi per a esmenar les incidències assenyalades en el seu contingut. El 12 de juliol 
es va reiterar la sol·licitud a aquelles fundacions públiques que no hi havien contestat. 

A 30 de novembre de 2008 s’havia rebut contestació de totes llevat d’una, tal com 
indiquem en el quadre següent: 

 

Fundació Rebuda 
contestació 

Pendents de 
contestació 

Fundació de la C.V. del 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            

Quadre 5.1 

 

De l’anàlisi de les contestacions rebudes es desprén el següent:  

Fundació de la C.V. del Centre d’Estudis Ambientals de la Mediterrània, ha informat 
de les mesures adoptades per donar compliment a les recomanacions de l’informe de 
l’exercici de 2006. 

Fundació Servei Valencià d’Ocupació de la C.V., manifesta en el seu escrit que han atés 
totes les recomanacions de l’informe de 2006. 

Fundació Institut Portuari d’Estudis i Cooperació de la C.V., informa en el seu escrit 
les recomanacions que han seguit i les que es troben en procés de millora. 

Fundació de la C.V. Aigua i Progrés, ha informat de les mesures adoptades respecte a 
les recomanacions de l’informe de 2006. 
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6. 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 dels respectius acords del Consell d’aquesta Sindicatura de 
Comptes en què tingué coneixement dels esborranys dels informes individuals de 
fiscalització corresponent a l’any 2007, els dits esborranys han sigut enviats als 
comptedants perquè, en els terminis concedits, hi formularen al·legacions. 

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

- Les entitats fiscalitzades han formulat, si era el cas, al·legacions i consideracions 
que afecten determinades parts o qüestions de l'Informe. 

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

- Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut dels informes 
individuals. 

- 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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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les despeses de funcionament registrades en els comptes anuals de 
l'exercici de 2007 de la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers. Fundació de la 
Comunitat Valenciana (d'ara endavant FEB o la Fundació), es presenten de forma 
adequada, d'acord amb els principis comptables que hi són d'aplicació; així com 
verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat 
exercici, en relació amb l'àrea fiscalitzada. 

Així mateix, la fiscalització ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes 
del sistema de gestió i control intern de les dites despeses de la Fundació. En els 
diferents apartats d'aquest Informe assenyalem aquelles situacions que hauran de ser 
objecte d'atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Fundació. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de FEB estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, el 
compte de resultats i la memòria corresponents a l'exercici terminat en la dita data, i els 
adjuntem íntegres, acompanyats de l'informe d'auditoria, en l'annex d'aquest Informe. 
Els comptes esmentats foren formulats per la Comissió Permanent de la Fundació, 
aprovats pel seu Patronat el 27 de juny de 2008, presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), conformement a la 
normativa aplicable, el 27 de juny de 2008, juntament amb l'informe d'auditoria, i 
presentats al Protectorat el 30 de juny de 2008. 

El citat informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comptes anuals que, atenent al 
que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGG 
amb la col·laboració de firmes d'auditoria contractades per aquesta. En el dit informe 
s'emet una opinió sense advertiments. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar l'adequació de l'aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb les despeses de funcionament registrades per la Fundació en l'exercici 
de 2007, i a comprovar si la formalització i presentació dels comptes anuals han sigut 
adequades. 

D'acord amb això, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, segons els "Principis i normes d'auditoria del sector públic", elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i a 
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les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de proves selectives, la 
revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut aplicables en 
aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat anteriorment. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització indicats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de la 
Fundació, de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l'activitat 
contractual, en relació amb l'àrea fiscalitzada durant l'exercici terminat el 31 de 
desembre de 2007; així com l'adequació de la formalització i presentació dels comptes 
anuals. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei de la Generalitat 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a 2007. 

- Llei de la Generalitat 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Financera i Administrativa i d'Organització de la Generalitat. 

- 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 
Valenciana. 

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

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins de 
Lucre 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. 

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

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

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (solament en allò 
que es refereix a la disposició transitòria setena). 

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

- Reial Decret 296/2004, de 20 de febrer, que aprova el règim simplificat de la 
comptabilitat. 

- Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril, que 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. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.1, s'ha posat de 
manifest el següent fet o circumstància que afecta o podria afectar de forma 
significativa l'adequació de les despeses de funcionament comptabilitzades en el compte 
de pèrdues i beneficis als principis comptables que hi són d'aplicació: 

a) En el compte de resultats de l'exercici figuren despeses per import de 25.000 
euros que haurien de ser imputades a l'exercici de 2008; tal com es detalla en 
l'apartat 4.3.1 d'aquest Informe. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.2, s'ha detectat 
durant l'exercici de 2007 el següent incompliment significatiu de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics, en relació amb l'àrea fiscalitzada: 

a) El Patronat de la Fundació no ha aprovat ni presentat al Protectorat (perquè 
aquest l'examine, comprove la seua adequació a la normativa vigent i el deposite 
en el Registre de Fundacions), l'inventari valorat dels béns i drets de FBFCV; 
malgrat el que s'estipula en l'article 21.2.a) de la Llei de la Generalitat 8/1998, 
de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

La Fundació d'Estudis Borsaris i Financers. Fundació de la Comunitat Valenciana es va 
constituir per mitjà d'escriptura pública el 20 d'abril de 1990. 

La Fundació té com a objecte la promoció d'investigacions i estudis en l'àmbit del 
mercat borsari i financer, amb especial projecció sobre el mercat de la Comunitat 
Valenciana, i en especial en relació amb la borsa de valors de València i el mercat de 
futurs i mercaderies; així com l'execució i desenvolupament dels objectius proposats. 
També s'inclou en el seu objecte la convocatòria de concursos, ajudes o qualsevol altre 
mitjà de promoció de la investigació en l'àmbit borsari i financer; l'edició, difusió i, en 
general, la utilització dels treballs o informes que siguen elaborats o promoguts per la 
Fundació; l'organització i promoció d'equips i línies d'investigació en l'àmbit borsari i 
financer; l'organització de cursos i activitats formatives en general, tendents a la difusió 
i el foment de la cultura financera entre post-graduats i professionals de la Comunitat 
Valenciana. 

La dotació fundacional a 31 de desembre de 2007 s'eleva a 1.080.446 euros, un 55,46% 
dels quals correspon a aportacions de la Generalitat. 

Segons que s'estableix en els seus estatuts, els òrgans de govern de la Fundació són el 
Patronat i el Consell Permanent del Patronat. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Atenent al contingut de la memòria d'activitats de la Fundació de 2007, i en relació amb 
els fins establits en l'article 6.5 dels Estatuts de la Fundació, referent a "l'organització de 
cursos i activitats formatives en general, tendents a la difusió i el foment de la cultura 
financera entre els postgraduats i professionals de la Comunitat Valenciana", la 
Fundació ha realitzat durant l'exercici de 2007 quatre cursos de llarga durada, vuit 
cursos oberts i trenta-tres activitats, com ara jornades, seminaris, conferències, fòrums, 
etc., sobre distints temes relacionats amb els fins de la Fundació. 

Quant a l'objecte que es detalla en l'article 6.3 dels Estatuts, en relació amb "l'edició, 
difusió i, en general, la utilització dels treballs o informes que siguen elaborats o 
promoguts per la Fundació", FEB ha realitzat la presentació del llibre editat en 2006 
sobre "Mitos y realidades de la responsabilidad social corporativa en España. Un 
enfoque multidisciplinar"; així com l'edició mensual del butlletí informatiu de la 
Fundació. 

 

- 55 - 



Fundació d'Estudis Borsaris i Financers. Fundació  de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Aspectes generals 

A continuació es comenten aquells aspectes d'interés observats en la fiscalització i no 
relacionats directament amb l'àrea objecte de la fiscalització. 

a) En relació amb els poders atorgats a la directora general de la Fundació per a 
disposar de fons en els comptes mantinguts en entitats financeres, hem observat 
que els dits comptes són de caràcter solidari i il·limitat. En aquest sentit, 
recomanem d'establir signatures mancomunades i nivells d'autorització en funció 
dels imports de les contractacions de béns i serveis que realitze la Fundació. 

b) La Fundació hauria de disposar d'un arxiu amb tots aquells documents 
justificatius de la seua actual situació patrimonial (escriptura pública de 
constitució, escriptures de les successives ampliacions i reduccions de la dotació 
fundacional). 

c) El Patronat no ha aprovat ni presentat al Protectorat (perquè aquest l'examine, en 
comprove l'adequació a la normativa vigent i el deposite en el Registre de 
Fundacions), l'inventari valorat dels béns i drets de la Fundació; malgrat el que 
s'assenyala en l'article 21.2.a) de la Llei de la Generalitat 8/1998, de 9 de 
desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, i en l'article 20.3 del 
Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, per mitjà del qual 
s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç i el compte de pèrdues i beneficis de la Fundació a 31 de desembre de 2007, 
juntament amb les dades corresponents a l'exercici anterior, es mostren a continuació, 
en euros. 
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ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Immobilitzat 160.178 164.207 (2,5%) 

Immobilitzacions immaterials 307 493 (37,7%) 

D'altres immobilitzacions materials 23.467 27.310  (14,1%) 

Immobilitzacions financeres 136.404 136.404 0,0% 

Actiu circulant 1.110.999 963.103 15,4% 

Existències 11.728 11.954 (1,9%) 

Usuaris i d'altres deutors activitat 131.099 53.786 143,7% 

D'altres deutors 4.610 5.330 (13,5%) 

Inversions financeres temporals 760.452 742.287 2,4% 

Tresoreria  184.928 135.569 36,4% 

Ajusts per periodització 18.182 14.177 28,2% 

Total actiu 1.271.177 1.127.310 12,8% 
    

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Fons propis 943.462 937.777 0,6% 

Dotació fundacional 1.080.446 1.080.446 0,0% 

Excedents exercicis anteriors (142.668) (130.802) 9,1% 

Excedent de l'exercici 5.684 (11.867) (147,9%) 

Creditors a curt termini 327.715 189.533 72,9% 

Creditors comercials 128.200 66.299 93,4% 

D'altres deutes no comercials 16.986 14.425 17,8% 

Ajusts per periodització 182.529 108.809 67,8% 

Total passiu 1.271.177 1.127.310 12,8% 

Quadre 1 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

Aprovisionaments 298.998 249.102 20,0% 

Despeses de personal 220.855 217.939 1,3% 

Dotació amortització immobilitzat 11.110 13.930 (20,2%) 

D'altres despeses 118.503 113.598 4,3% 

Variació provisions de l'activitat 28.891 18.328 57,6% 

Resultats positius explotació - - - 

Despeses financeres i assimilades  117 (100,0%) 

Resultats financers positius 52.337 41.273 26,8% 

Resultats positius activitats ordinàries 6.127 - - 

Pèrdues procedents de l'immobilitzat 281 - - 

Despeses extraordinàries 161 - - 

Resultats extraordinaris positius - 788 (100,0%) 

Resultat positiu abans d'imposts 5.685 - - 

Excedent positiu de l'exercici 5.685 - - 
    

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Ingressos per l'activitat pròpia 606.902 536.620 13,1% 

Vendes i d'altres ingressos ordinaris 24.809 19.890 24,7% 

D'altres ingressos 436 2.359 (81,5%) 

Resultats negatius d'explotació 46.210 54.028 (14,5%) 

D'altres interessos i ingressos assimilats 52.337 41.390 26,4% 

Resultats financers negatius - - - 

Resultats negatius d'activitats ordinàries - 12.755 (100,0%) 

Ingressos extraordinaris - 788 (100,0%) 

Resultats extraordinaris negatius 442 - - 

Excedent negatiu de l'exercici - 11.967 (100,0%) 

Quadre 2 
 

Tal com hem indicat en l'apartat 1.2.1, l'abast de la fiscalització ha comprés l'àrea de 
despeses de funcionament comptabilitzades en els epígrafs del compte de pèrdues i 
beneficis "Aprovisionaments" i "D'altres despeses", de l'exercici de 2007. 

Les dites despeses, per import de 298.998 euros i 118.503 euros respectivament, 
representen el 61,5% del total de despeses de l'exercici registrades a càrrec del compte 
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de resultats de l'exercici de 2007, i s'han incrementat en conjunt un 15,1% respecte de 
l'exercici anterior. Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre aquestes despeses, 
en els apartats següents es fan els comentaris relatius als aspectes més significatius 
observats. 

4.3 Despeses de funcionament 

Tal com hem indicat anteriorment, a l'efecte del nostre treball hem considerat com a 
despeses de funcionament les comptabilitzades en els epígrafs del compte de pèrdues i 
beneficis "Aprovisionaments" i "D'altres despeses", de l'exercici de 2007. 

4.3.1 Aprovisionaments 

Les despeses d'"Aprovisionaments" de l'exercici de 2007 han sigut de 298.998 euros; 
inclouen despeses de disseny, impressió i enviament del butlletí informatiu, honoraris 
de màsters i cursos impartits per la Fundació, despeses d'edició de llibres, despeses 
d'inserció d'anuncis i despeses d'actes amb patrons. 

La fiscalització efectuada ha consistit a revisar l'adequació de la comptabilitat i de la 
gestió, formalització i execució d'una mostra del 27,7% d'aquestes despeses a la 
normativa que les regula. 

La revisió duta a terme ha posat de manifest, com a aspectes més significatius, els 
següents: 

- Hom ha comptabilitzat com a despesa de l'exercici un import de 25.000 euros 
que corresponen al pressupost d'elaboració del llibre "Vademécum financiero y 
diccionario de términos bursátiles. Edición 2008". 

 Segons que la Fundació mateixa detalla en l'apartat 4.g, "Normes de valoració", 
de la memòria dels seus comptes anuals (que incloem en l'annex del present 
Informe), les despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir quan 
es produeix el corrent real de béns i serveis que tals despeses representen. En el 
cas citat, com que les indicades circumstàncies no s'han produït en l'exercici de 
2007, dites despeses no han de ser imputades a aqueix exercici, amb el 
consegüent efecte en el compte de pèrdues i beneficis corresponent. 

- En les factures, cal deixar evidència de la revisió que se n'haja fet. També es 
recomana que, quan un responsable de la Fundació perceba retribucions com a 
professor d'algun màster, l'autorització de la despesa i el seu pagament siguen 
realitzats per una persona diferent. 

- Quan s'efectuen pagaments per transferència bancària a diversos beneficiaris, 
s'hi ha d'acompanyar un detall individualitzat de cada un. 

- Les tarifes horàries i de coordinació dels diferents professors dels màsters o 
cursos que organitza la Fundació, cal detallar-les i aprovar-les per escrit al 
començament dels dits cursos i màsters. 
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- Encara que disposa d'un manual de gestió de qualitat, recomanem que la 
Fundació elabore un manual de procediments que detalle els processos 
administratius que s'han de seguir per a fer les distintes adquisicions, i que se 
n'elabore l'expedient corresponent. 

4.3.2 D'altres despeses 

L'epígraf de "D'altres despeses" ha ascendit a 118.503 euros. En el quadre següent se'n 
mostra el desglossament, en euros. 

 
Concepte Import 

  Becaris 1.840 

Reparacions i conservacions 12.517 

Serveis professionals independents 14.649 

Primes d'assegurances 

Serveis bancaris i similars 

1.430 

945 

Publicitat i relacions públiques 8.481 

Subministraments 9.417 

D'altres serveis 69.588 

Serveis exteriors 118.867 

D'altres tributs (364) 

Tributs (364) 

Total 118.503 

Quadre 3 
 

Tal i com es desprén del quadre anterior, el capítol de "Serveis exteriors" aglutina la 
pràctica totalitat de les despeses de l'epígraf i respon majoritàriament a despeses 
menors; les partides més importants en són les que corresponen a despeses de seguretat 
i neteja. 

La fiscalització efectuada ha consistit a revisar l'adequació de la comptabilitat i de la 
gestió, formalització i execució d'una mostra de despeses registrades en "D'altres 
serveis" a la normativa que les regula. La revisió no ha posat de manifest aspectes 
destacables. 
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5. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, en relació amb les quals els 
responsables de la Fundació han d’adoptar mesures correctores per evitar que es tornen 
a produir en exercici futurs. 

A més a més, escau fer les recomanacions següents: 

a) Es recomana d'establir signatures mancomunades per a disposar de fons en 
entitats bancàries, i nivells d'autorització en funció dels imports per a les 
contractacions que realitze la Fundació. 

b) En les factures, cal deixar evidència de la revisió que se n'haja fet. També es 
recomana que, quan un responsable de la Fundació perceba retribucions com a 
professor d'algun curs o màster, l'autorització de la despesa i el pagament siguen 
realitzats per una persona diferent, amb poders a aqueix efecte. 

c) Quan s'efectuen pagaments per transferència bancària  a diversos beneficiaris, 
cal acompanyar-los amb un detall individualitzat de cada un. 

d) Les tarifes horàries i de coordinació dels diferents professors dels màsters o 
cursos que organitza la Fundació, han de ser detallades i aprovades per escrit al 
començament dels dits cursos o màsters. 

e) Encara que disposa d'un manual de gestió de qualitat, recomanem que la 
Fundació elabore un manual de procediments que detalle els processos 
administratius que cal seguir per a les distintes adquisicions, i elaborar-ne 
l'expedient corresponent. 
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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que es preveu en el 
Programa Anual d'Actuació de 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les despeses de funcionament registrades en els comptes anuals de 
l'exercici de 2007 de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de 
Riscs Laborals (d'ara endavant FPRL o la Fundació), es presenten deforma adequada, 
d'acord amb els principis comptables que hi són d'aplicació; així com verificar el 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant el citat exercici, 
en relació amb l'àrea fiscalitzada. 

La fiscalització també ha comprés la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de les dites despeses de la Fundació. En els diferents 
apartats d'aquest Informe assenyalem aquelles situacions que hauran de ser objecte 
d'atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Fundació. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de 
Riscs Laborals estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, el compte de 
resultats i la memòria corresponents a l'exercici terminat en la dita data, i els adjuntem 
íntegres -així com l'informe d'auditoria- en l'annex d'aquest Informe. Els dits comptes 
foren formulats per la Comissió Delegada de la Fundació el 18 d'abril de 2008, 
presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat (IGG), conforme a la normativa aplicable, el 27 de juny de 2008, juntament 
amb l'informe d'auditoria, i aprovats pel seu Patronat i presentats al Protectorat el 30 de 
juny de 2008. 

L'esmentat informe d'auditoria és el resultat de l'auditoria de comptes anuals que             
-atenent al que s'estableix en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana- 
realitza la IGG amb la col·laboració de firmes d'auditoria contractades per aquesta. En 
aqueix informe s'emet una opinió sense advertiments. 

Conformement als objectius descrits en l'apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar l'adequació de l'aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb les “Despeses de funcionament” registrades per la Fundació en 
l'exercici de 2007, i a comprovar si la formalització i presentació dels comptes anuals 
han sigut adequades. 

D'acord amb això, hem practicat les proves d'auditoria financera que s'han considerat 
pertinents, conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector públic" elaborats 
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per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat 
Espanyol, i a les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de la 
Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de proves 
selectives, la revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria que han sigut 
aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l'abast assenyalat 
anteriorment. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D'acord amb els objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, i amb 
l'enfocament descrit en l'apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de la 
Fundació, de la legalitat vigent aplicable a la gestió dels fons públics i a l'activitat 
contractual, en relació amb l'àrea fiscalitzada, durant l'exercici finalitzat el 31 de 
desembre de 2007; així com l'adequació de la formalització i presentació dels comptes 
anuals. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei de la Generalitat 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a 2007. 

- Llei de la Generalitat 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Financera i Administrativa i d'Organització de la Generalitat. 

- 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 
Valenciana. 

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

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Fins de 
Lucre 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. 

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

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

- Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (solament en allò 
que es refereix a la disposició transitòria setena). 

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

- Reial Decret 296/2004, de 20 de febrer, per mitjà del qual s'aprova el règim 
simplificat de comptabilitat. 

- Reial Decret 776/1998, de 30 d'abril, que 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. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, s'han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten o podrien afectar de forma 
significativa l'adequació de les despeses de funcionament comptabilitzades en el compte 
de pèrdues i beneficis als principis comptables que hi són d'aplicació: 

a) Tal com assenyalem en l'apartat 4.3.1 del  present Informe, el compte de 
resultats de l'exercici de 2007 registra els ingressos i les despeses, per import de 
360.000 euros, derivats de les campanyes 2006 i 2007 de formació i 
sensibilització de la prevenció de riscs laborals. 

 La imputació comptable dels ingressos i les despeses de la campanya 2007, per 
import de 180.000 euros, no ha seguit el principi de la meritació, establit per la 
Fundació en l'apartat 3.h, "Normes de valoració, ingressos i despeses", de la 
memòria dels comptes anuals. A més a més, això ha significat un canvi de criteri 
respecte de la comptabilitat dels ingressos i les despeses de la campanya de 
2006. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectua, amb l'abast indicat en l'apartat 1.2.2, s'ha detectat 
durant l'exercici de 2007 el següent incompliment significatiu de la normativa aplicable 
a la gestió dels fons públics , en relació amb l'àrea fiscalitzada: 

a) Els dos convenis de col·laboració signats per la Fundació amb la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació per a finançar les campanyes de 2006 i 2007 de 
formació i sensibilització de la prevenció de riscs laborals, per import de 
180.000 euros cada un, contenen entre les seues clàusules alguns aspectes 
relatius als terminis d'execució que són de difícil compliment; tal com 
assenyalem en l'apartat 4.3.1 de l'Informe. 

 En conseqüència, aquestes circumstàncies han fet que la Fundació no haja 
complit de manera estricta els esmentats terminis; no obstant això, la Conselleria 
cedent ha admés la documentació que justificava les subvencions atorgades per 
mitjà dels dits convenis de col·laboració. 

 

- 68 - 



Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de Riscs Laborals. Exercici de 2007 

3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

La Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de Riscs Laborals es va 
constituir per mitjà d'escriptura pública el 31 de març de 2000. 

La Fundació té l'objectiu de promoure la millora de les condicions de seguretat i salut en 
el treball, per mitjà d'accions informatives, divulgadores, de formació i d'investigació en 
matèria de prevenció; així com l'assistència tècnica i la promoció del compliment de la 
normativa aplicable de prevenció de riscs laborals. 

Els estatuts n'estableixen que l'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat. A més a 
més, el Patronat compta amb una Comissió Delegada, integrada per sis membres del 
Patronat i amb un director gerent. 

La dotació fundacional és de 27.364 euros i correspon a la dotació inicial de 24.040 
euros, augmentada per l'aplicació dels excedents positius dels exercicis de 2000 a 2003. 

3.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

Atenent al contingut de la memòria de gestió de la Fundació, l'activitat desenvolupada 
durant l'exercici de 2007 ha consistit principalment en l'execució dels programes 
següents: 

- Gestió del pla de formació en prevenció de riscs laborals contingut en el 
PAVACE de 2007. 

- Treball de camp de la segona enquesta sobre condicions de treball a la 
Comunitat Valenciana. 

- Qualitat de gestió de la prevenció i plans d'emergència a les PIME. 

- Campanya d'informació i incentiu en matèria de prevenció, destinada a joves 
treballadors de fins a 25 anys. 

- Campanya escolar i campanya "Posa't un 10". Les dues campanyes tenen com a 
objectiu informar sobre conceptes bàsics en matèria de prevenció de riscs 
laborals. 

- Accions per a desenvolupar el conveni de col·laboració subscrit amb la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a fer el seguiment i estudi de 
les dades estadístiques de la negociació col·lectiva a la Comunitat Valenciana. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Aspectes generals 

A continuació comentem els aspectes d'interés observats en la fiscalització no 
relacionats directament amb l'àrea objecte de la fiscalització. 

a) En relació amb els poders atorgats al director-gerent de la Fundació per a 
disposar del fons en els comptes mantinguts en les entitats financeres, hem 
observat que els dits comptes són de caràcter solidari. En aquest sentit, i de cara 
a l'adequat control intern, recomanem que s'hi establisquen signatures 
mancomunades. 

b) La Fundació ha de complir els terminis legalment establits perquè el Patronat 
aprove el pressupost i la corresponent memòria explicativa, així com el seu 
posterior enviament al Protectorat. 

c) Com es pot observar en el quadre 1 de l'apartat 4.2 d’aquest Informe, el saldo de 
"Deutes amb entitats de crèdit" presenta un saldo deutor de 153.091 euros, 
procedent del saldo positiu del compte corresponent a la pòlissa de crèdit 
subscrita amb una entitat bancària. Aqueix import, calia haver-lo registrat en 
l'actiu com a saldo positiu de tresoreria. 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç i el compte de pèrdues i beneficis de la Fundació a 31 de desembre de 2007, 
juntament amb les dades corresponents a l'exercici anterior, es mostren tot seguit, en 
euros. 
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ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Immobilitzat 59.291 71.845 (17,5%) 

Immobilitzacions immaterials 7.667 10.248 (25,2%) 

D'altres immobilitzacions materials 49.540 59.614 (16,9%) 

Immobilitzacions financeres 2.084 1.983 5,1% 

Actiu circulant 371.006 1.038.897 (64,3%) 

Existències - - - 

Usuaris i d'altres deutors activitat 48.343 37.984 27,3% 

D'altres deutors 295.010 793.390 (62,8)% 

Inversions financeres temporals - - - 

Tresoreria  27.653 27.523 0,5% 

Ajusts per periodització 0 180.000 (100,0)% 

Total actiu 430.297 1.110.742 (61,3%) 
    

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Fons propis 39.738 40.705 (2,4%) 

Dotació fundacional 27.364 27.364 0,0% 

Excedents exercicis anteriors 12.055 12.055 0,0% 

Excedent de l'exercici 319 1.286 (75,2%) 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 51.124 63.779 (19,8%) 

Creditors a curt termini 339.435 1.006.258 (66,3)% 

Deutes amb entitats de crèdit (153.091) 66.087 (331,7)% 

Creditors comercials 472.500 726.819 (35,0)% 

D'altres deutes no comercials 20.026 33.352 (40,0)% 

Ajusts per periodització - 180.000 (100,0%) 

Total passiu 430.297 1.110.742 (61,3%) 

Quadre 1 
 

- 71 - 



Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de Riscs Laborals. Exercici de 2007 

 
DESPESES 2007 2006 Variació 

Ajudes monetàries i d'altres - - - 

Aprovisionaments 770.084 559.885 37,5% 

Despeses de personal 265.401 272.547 (2,6%) 

Dotació amortització immobilitzat 21.423 27.716 (22,7%) 

D'altres despeses 157.617 131.533 19,8% 

Variació provisions - - - 

Resultats positius d'explotació 6.513 9.596 (32,1%) 

Despeses financeres i assimilades 10.689 9.713 10,0% 

Resultats financers positius - - - 

Resultats positius activitats ordinàries - - - 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis - 181 (100,0%) 

Resultats extraordinaris positius 4.495 1.361 230,3% 

Resultats positius abans d'imposts 319 1.286 (75,2)% 

Impost de Societats - - - 

Excedent positiu de l'exercici 319 1.286 (75,2)% 
    

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Ingressos activitat pròpia - - - 

Vendes i ingressos activitat mercantil - - - 

D'altres ingressos 1.221.038 1.001.277 21,9% 

Resultats negatius d'explotació - - - 

D'altres interessos i ingressos assimilats - 42 (100,0)% 

Resultats financers negatius 10.689 9.671 10,5% 

Resultats negatius activitats ordinàries 4.176 75 5.468,0% 

Ingressos extraordinaris - 1.542 (100,0%) 

Ingressos i beneficis d'altres exercicis 4.495 - - 

Resultats extraordinaris negatius - - - 

Excedent negatiu de l'exercici - - - 

Quadre 2 
 

Tal com hem indicat en l'apartat 1.2.1, l'abast de la fiscalització ha comprés l'àrea de 
despeses de funcionament comptabilitzades en els epígrafs del compte de pèrdues i 
beneficis "Aprovisionaments" i "D'altres despeses" de l'exercici de 2007. 
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Les dites despeses, per import de 927.701 euros, constitueixen el 75,7% de les despeses 
registrades a càrrec del compte de resultats de l'exercici de 2007, i s'han incrementat un 
34,2% respecte de l'exercici anterior. Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre 
aquestes despeses, en els apartats següents es fan els comentaris relatius als aspectes 
més significatius observats. 

4.3 Despeses de funcionament 

Tal com hem indicat anteriorment, i a l'efecte del nostre treball, hem considerat com a 
despeses de funcionament les despeses comptabilitzades en els epígrafs del compte de 
pèrdues i beneficis "Aprovisionaments" i "D'altres despeses" de l'exercici de 2006. 

4.3.1 Aprovisionaments 

Les despeses per "Aprovisionaments" de l'exercici han ascendit a 770.084 euros. La 
majoria d'aquestes despeses obeeix a l'execució de campanyes de formació i 
sensibilització en l'àmbit de la prevenció de riscs laborals. El finançament de les citades 
campanyes prové bàsicament de la firma de convenis de col·laboració amb la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i de subvencions atorgades per aquesta 
Conselleria i per la Fundació Estatal de Prevenció de Riscs Laborals. 

La fiscalització ha consistit a revisar l'adequació de la comptabilitat, gestió, 
formalització i execució d'una mostra representativa del 70,8% d'aquestes despeses a la 
normativa que les regula. 

La revisió efectuada ha posat de manifest, com a aspectes més significatius, els 
següents. 

a) Realització de la campanya escolar de formació i sensibilització en la prevenció 
de riscs laborals 2006: 

- La despesa que deriva d'aquesta campanya, la subvenciona la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació, mitjançant la firma d'un conveni de 
col·laboració el 18 de desembre de 2006 per un import de 180.000 euros. 

- El conveni estipula en les seues clàusules un termini de difícil 
compliment, ja que es signa el 18 de desembre de 2006 i s'hi diu que 
"l'entitat justificarà, amb la data límit del dia 20 de desembre de 2006, 
l'execució de l'activitat subvencionada i la despesa produïda" (clàusula 
tercera, últim paràgraf). També s'hi diu que la vigència del conveni 
finalitzarà el dia 31de desembre de 2006 (clàusula vuitena, primer 
paràgraf). 

- No obstant això, la Fundació va presentar amb data de 29 de desembre 
de 2006 (és a dir dins de la vigència del conveni, però després del termini 
fixat per a l'exercici de l'activitat subvencionada), una factura que 
justificava l'import total de la subvenció concedida. En l'escrit de tramesa 

- 73 - 



Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de Riscs Laborals. Exercici de 2007 

de la factura es diu que s'hi adjunta una memòria d'execució. La 
Conselleria que dóna la subvenció accepta la documentació presentada 
per la Fundació a compte de la documentació justificativa. 

- La signatura del contracte entre la Fundació i l'empresa encarregada de 
portar a efecte la campanya, tingué lloc el 26 de desembre de 2006. 

- Les proves realitzades i la informació que la Fundació mateixa inclou en 
la seua memòria dels comptes anuals de l'exercici de 2007, indiquen que 
les activitats derivades de l'execució de la citada campanya foren 
realitzades en 2007. 

- L'ingrés de la subvenció i la despesa realitzada, els imputa la Fundació al 
compte de resultats de l'exercici de 2007. En l'exercici de 2006 els dits 
imports foren imputats en comptes d'ingressos i despeses anticipats. 

b) Realització de la campanya escolar de formació i sensibilització en prevenció de 
riscs laborals 2007: 

- La despesa que deriva de la citada campanya, la subvenciona la 
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, mitjançant la firma d'un 
conveni de col·laboració el 8 d'octubre de 2007 per import de 180.000 
euros. 

- La data límit de justificació és la de 20 de novembre de 2007 i s'admet 
que, per causes de força major, l'entitat beneficiària puga sol·licitar una 
ampliació del termini (clàusula cinquena). En qualsevol cas, la vigència 
del conveni s'exhaureix el dia 31 de desembre de 2007 (clàusula novena). 
En conseqüència, el termini establit ja no es pot qualificar d'impossible. 

- La clàusula vuitena considera que l'incompliment de les condicions i dels 
terminis establits és causa de reintegrament, d'acord amb el que es 
preveu en l'article 37 de la Llei General de Subvencions. 

 Segons que es desprén de la memòria d'execució presentada per la 
Fundació i de la informació facilitada per aquesta, alguna de les activitats 
subvencionades s'ha realitzat en abril de 2008, és a dir fora dels terminis 
pactats per a dur-les a terme a què es refereix l'article 37 de la Llei 
General de Subvencions. No obstant això, la Conselleria cedent ha 
acceptat -igual com en la campanya de 2006- la documentació aportada 
per la Fundació. 

- No s'ha pogut quantificar, basant-nos en la informació subministrada per 
la Fundació, quin import de la despesa ha sigut realitzat durant el mes de 
desembre de 2007, per tal de poder-ne efectuar la corresponent 
periodització anual. 

- 74 - 



Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de Riscs Laborals. Exercici de 2007 

- L'ingrés de la subvenció i la despesa realitzada, els imputa la Fundació al 
compte de resultats de l'exercici de 2007, canviant el criteri d'imputació 
comptable que havia seguit per a comptabilitzar la campanya de 2006. 
En conseqüència, el compte de resultats de l'exercici de 2007 registra, en 
el seu apartat d'ingressos, els corresponents a les subvencions de les 
campanyes de 2006 i 2007, per un import conjunt de 360.000 euros, i la 
totalitat de les despeses d'ambdues campanyes. 

- La firma del contracte entre la Fundació i l'empresa encarregada de 
portar a efecte la citada campanya, tingué lloc el 3 de desembre de 2007. 
El procés d'adjudicació s'ajustà als principis de publicitat i concurrència; 
encara que caldria millorar certs aspectes relatius al contracte i a l'anàlisi 
de les ofertes; tal com s'assenyala en l'apartat 5, "Recomanacions", 
d'aquest Informe. 

4.3.2 D'altres despeses 

El segon epígraf més significatiu de les despeses objecte de l'abast de la present 
fiscalització, amb un percentatge de participació del 12,9% del total de despeses de 
l'exercici de 2007, correspon a "D'altres despeses", el desglossament de la qual, 
expressat en euros, es detalla en el quadre següent. 

 
Concepte Import 

Arrendaments i cànons 35.338 

Reparacions i conservació 8.482 

Serveis professionals 24.017 

Transports 430 

Primes d'assegurances 915 

Serveis bancaris 11.561 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 23.445 

Subministraments 5.978 

D'altres serveis 47.451 

Total 157.617 

Quadre 3 
 

La fiscalització ha consistit a revisar l'adequació de la comptabilitat, la gestió, 
formalització i execució d'una mostra representativa del 70,8% d'aquests despeses a la 
normativa que les regula. Les partides més representatives corresponen a: 

- "Arrendaments i cànons" registra principalment les despeses de lloguer del local 
on la Fundació té ubicada la seua seu. 
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- "Serveis professionals" correspon, pràcticament en la seua totalitat, a la 
realització (contracte menor) d'un protocol de contractació de personal per a la 
Fundació. 

- "Publicitat, propaganda i relacions públiques" recull despeses menors per la 
impressió de suports de presentació de programes; així com despeses per la 
inserció de la licitació de contractacions en distints diaris de la Comunitat 
Valenciana. 

- En "D'altres serveis" s'imputen principalment les despeses d'assistència a fires i 
congressos, per un import de 31.079 euros; així com unes altres despeses 
d'import no significatiu. 

La revisió efectuada no ha posat de manifest cap aspecte destacable. 
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5. RECOMANACIONS 

En l'apartat 2 del present Informe hem assenyalat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, en relació amb les quals els 
responsables de l'Entitat han d'adoptar mesures correctores per evitar que es tornen a 
produir en exercicis futurs. 

A més a més, escau efectuar les recomanacions següents: 

a) Es recomana d'establir signatures mancomunades per a disposar dels fons en 
entitats bancàries. 

b) Cal complir els terminis establits en la legislació per a aprovar els pressuposts de 
la Fundació. 

c) En relació amb el procés de contractació de béns i serveis que realitza la 
Fundació, recomanem que: 

- Els contractes tinguen un nombre de clàusules mínim. En aquest sentit es 
pot prendre com a referència el que s'estableix en l'article 26 de la LCAP. 

- Els informes sobre la proposta d'adjudicació es realitzen basant-se en una 
valoració ponderada de les distintes opcions i establint criteris objectius 
de valoració. 

- Els plecs de clàusules estiguen signats per les parts contractants. 
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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i de conformitat amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les “Despeses de funcionament” registrades en els comptes anuals de 
l’exercici de 2007 de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (d’ara endavant 
FRE o la Fundació), es presenten adequadament, d’acord amb els principis comptables 
aplicables, així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics  durant el citat exercici en relació a l’àrea fiscalitzada. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern d’aquestes despeses de la Fundació, i en els diferents 
apartats d’aquest Informe, indiquem aquelles situacions que hauria de ser objecte 
d’atenció i millora per part dels òrgans responsables de la Fundació. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de la Fundació, estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, 
el compte de resultats i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita data i 
s’adjunten íntegrament a l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. Aquests 
comptes van ser formulats pel director de la Fundació, aprovats pel seu Patronat el 25 
de juny de 2008, presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció 
General de la Generalitat (IGG), segons la normativa aplicable, el 27 de juny de 2008, 
juntament amb l’informe d’auditoria i presentats al Protectorat fora de termini, el 2 de 
juliol de 2008. 

El citat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que atenent al 
que estableix la LHPGV, realitza la IGG amb la col·laboració de firmes d’auditoria 
contractades per la Intervenció General. En aquest informe s’emet una opinió sense 
advertiments. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha consistit 
a revisar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb les 
“Despeses de funcionament” registrades per la Fundació en l’exercici de 2007, i a 
comprovar l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

Per a tot això, s’han efectuat les proves d’auditoria financera que s’han considerat 
pertinents segons el “Principis i normes d’auditoria del sector públic”, elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l’Estat Espanyol i 
amb les “Directrius tècniques de fiscalització”, aprovades pel Consell de la Sindicatura 
de Comptes. Aquests procediments han consistit en la realització de proves selectives, 
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revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, 
considerant els objectius perseguits i l’abast abans assenyalat. 

1.2.2 Revisió del compliment de  la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1.1, i amb 
l’enfocament descrit en l’apartat 1.2.1, hem revisat el compliment per part de la 
Fundació de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics i l’activitat contractual, en 
relació amb les àrees fiscalitzades durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2007, 
així com l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

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

- Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 2007. 

- Llei 10/2006, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i 
Administrativa, i d’Organització de la Generalitat. 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la LHPG. 

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

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitat 
de Lucre i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. 

- Reial Decret 1.270/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’aplicació de la Llei 49/2002. 

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

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

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. Sols pel que fa a 
la disposició transitòria setena. 

- Reial Decret Llei 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 

- Reial Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta 
Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es 
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regulen els registres oficials de contractes i 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 la qual es dicten les normes de funcionament i comunicació de 
dades al Registre Oficial de Contractes de la Generalitat. 

- Reial Decret 296/2004, de 20 de febrer, pel qual s’aprova el règim simplificat de 
la comptabilitat. 

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

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast indicat en l’apartat 1.2.1, s’ha posat de 
manifest el següent fet o circumstància que afecta o podria afectar de forma 
significativa l’adequació de les despeses de funcionament –comptabilitzades en el 
compte de pèrdues i beneficis–, als principis comptables aplicables: 

a)  Com comentem en l’apartat 4.3.2, en el compte de resultats de l’exercici 
figuren despeses per un import de 117.782 euros, que corresponen a les 
despeses incorregudes en octubre i novembre de 2006. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, hem detectat 
durant l’exercici de 2007, els següents incompliments significatius de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics, en relació a l’àrea fiscalitzada. 

a) El Pla General de Comptabilitat de les entitats sense finalitats de lucre 
estableix que els comptes anuals hauran de ser formulats per l’òrgan de 
govern de l’entitat en el termini legalment establit. A tal efecte, els 
comptes anuals expressaran la data en què s’haurien de formular i tots els 
seus responsables els signaran per tal d’esmenar els que indica l’apartat 
4.1 f). 

b) En l’apartat 4.1 d’aquest informe, detallem determinats aspectes que han 
de ser corregits en relació amb els estatuts i pressuposts de la Fundació, 
poders del director i reunions del Patronat. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

La Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea es va constituir per escriptura 
pública el 7 de novembre de 2003. 

La Fundació té per objecte social, d’acord amb els seus estatuts, potenciar la 
participació de tots els sectors presents a la Comunitat Valenciana en les polítiques 
desenvolupades per la Unió Europea (EU) i impulsar el seu coneixement, mitjançant les 
formes d’actuació següents: 

a) Seguiment exhaustiu de les iniciatives de la UE amb una incidència directa a la 
Comunitat en l’àmbit institucional, econòmic, social, cultural i qualsevulla 
d’altres que s’estime convenient. 

b) Impulsar i facilitar el coneixement  entre els ciutadans, empreses i institucions 
de la Comunitat Valenciana de les iniciatives que la UE desenvolupe i que hi 
tinguen incidència. 

c) Formació, informació i sensibilització de la societat valenciana en el seu conjunt 
sobre el procés d’integració europea per mitjà d’accions de difusió com ara 
jornades de sensibilització, seminaris informatius i conferències, així com 
d’altres actuacions a tals efectes. 

d) Assessorament i atenció de consultes en temes europeus. 

e) Prestar assistència als diferents departaments de la Generalitat amb 
competències en l’execució d’accions comunitàries en el marc de la política 
regional i cooperació interregional. 

La dotació fundacional inicial en el moment de constituir-la es va establir en 100.000 
euros i va ser aportada i desemborsada en la seua totalitat per la Generalitat. 

Segons estableixen els seus estatuts, l’òrgan de govern de la Fundació és el Patronat. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Atenent el contingut de la memòria d’activitats de la Fundació en 2007, l’activitat 
realitzada en l’exercici ha consistit, principalment, en les accions següents: 

- Impuls en el coneixement i participació en les polítiques comunitàries de la 
societat civil valenciana per mitjà de la signatura de convenis amb diferents 
entitats que representen agricultors, associacions de veïns, cambres de comerç, 
empreses, caixes d’estalvi o municipis. 
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- Foment de la cooperació interregional amb 109 regions de la UE, mitjançant 241 
consorcis. 

- Implementació de la nova estratègia de cooperació interregional i de gestió de 
fons europeus per al nou període financer, mitjançant l’organització de la 
conferència Interreg III Legacy, amb el suport del Comité de les Regions i per 
mitjà del projecte europeu Perspective 2007-2013. 

- Aconseguir que la Comunitat Valenciana siga la regió líder del consorci en els 
Open Days del Comité de les Regions durant tres anys consecutius. 

- Obtenir fons per a la Comunitat Valenciana en relació amb projectes 
d’innovació mediambiental i de protecció de la naturalesa, mitjançant el projecte 
europeu LIFE-Medi ambient. 

- Captar projectes europeus i potenciar la participació de la Comunitat en 
projectes lligats a la innovació. 

- Activitats de formació en assumptes europeus mitjançant la realització de 
pràctiques en les oficines de la Fundació per mitjà de la formalització d’acords 
de col·laboració amb altres centres de formació i convenis amb universitats de la 
Comunitat Valenciana, amb d’altres de les CCAA espanyoles, així com amb 
algunes de diferents països europeus. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LES 
ÀREES REVISADES 

4.1 Aspectes generals 

Tot seguit comentem aquells aspectes d’interés observats en la fiscalització i no 
relacionats directament amb l’àrea objecte de fiscalització: 

a) En relació amb els poders atorgats al director de la Fundació per a la disposició 
de fons en els comptes mantinguts en les entitats financeres, hem observat que 
són de caràcter solidari i il·limitat. En aquest sentit recomanem establir 
signatures mancomunades, així com l’establiment de nivells d’autorització en 
funció dels imports de les contractacions de béns i serveis que realitze la 
Fundació. 

b) Durant l’exercici de 2007 la Fundació ha aprovat diverses modificacions als seus 
estatuts. Tanmateix s’ha produït un retard considerable a l’hora l’elevar-les a 
escriptura pública, així com en el seu corresponent inscripció en el Registre de 
Fundacions. 

c) El text refós dels estatuts aprovats en la reunió del Patronat el 21 de desembre de 
2004, formalitzats per escriptura pública el 9 de març de 2005, no recull en cap 
de les clàusules, el text actualitzat aprovat. En aquest sentit, recomanem corregir 
aquesta situació i prendre les mesures adequades per a evitar-la d’ara endavant, 
així com que el nou text refós dels estatuts siga actualitzat en el contingut 
respecte del text previst en la Llei 8/1998, de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. 

 En al·legacions, la Fundació ens indica que el nou text ja ha sigut actualitzat i 
s’ha inclòs en l’ordre del dia de la pròxima junta de patrons de desembre de 
2008 per aprovar-lo. 

d) Per raó d’uns errors inicials en el pressupost de la Fundació corresponent a 
l’exercici de 2007, s’ha incomplit el termini establit perquè el Protectorat 
l’aprovés i el diposités en el Registre de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. Ja que també s’hi ha modificat l’import total de despeses i, per tant, 
el resultat pressupostat –aprovat pel Patronat en sessió de 26 de desembre de 
2006–, entenem que aquestes modificacions haurien d’haver sigut comunicades 
al Patronat perquè el ratifiqués. 

e) El certificat subscrit en relació amb l’acta elaborada com a conseqüència de la 
reunió del Patronat del 26 de desembre de 2007, no es correspon amb el literal 
de dita acta. 

f) Cal indicar que en els comptes anuals presentats no consta la data en què foren 
formulats, ni s’especifica el nom de la persona que els formula ni el seu càrrec. 
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4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

Tot seguit mostrem, en euros, el balanç i compte de pèrdues i beneficis de la Fundació a 
31 de desembre de 2007, juntament amb les dades corresponents a l’exercici anterior: 

 
ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

Immobilitzat 89.316 93.333 (4,3%) 
Immobilitzacions immaterials 13.340 16.567 (19,5%) 
D’altres immobilitzacions materials 75.854 76.766 (1,2%) 
Immobilitzacions financeres 122 - - 

Actiu circulant 911.673 912.952 (0.1%) 
Existències 1.244 1.576 (21.1)% 
Usuaris i d’altres deutors activitat 106.930 146.870 (27,2)% 
D’altres deutors 794.100 758.531 4,7% 
Inversions financeres temporals - - - 
Tresoreria 9.399 5.975 57,3% 

Total actiu 1.000.989 1.006.285 (0,5%) 
    

PASSIU 31-12-07 31-12-06 Variació 
Fons Propis 108.326 106.917 1,3% 

Dotació fundacional 100.000 100.000 0,0% 
Excedents exercicis anteriors 6.917 6.103 13,3% 
Excedent de l’exercici 1.409 814 73,1% 

Ingressos per distribuir en diversos exercicis 477.690 514.375 (7,1%) 
Creditors a llarg termini 19.444 - - 
Creditors a curt termini 395.529 384.993 2,7% 

Total passiu 1.000.989 1.006.285 (0,5%) 
 

Quadre 1 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

Ajudes monetàries i d’altres 81.551 59.438 37,2%
Aprovisionaments 348.199 265.084 31,4%
Despeses de personal 1.155.227 946.761 22,0%
Dotació amortització immobilitzat 25.432 16.887 50,6%
D’altres despeses 80.867 109.813 (26,4%)
Variació provisions - (12.000) (100,0%)
Resultats positius d’explotació 6.758 1.206 460,4%
Despeses financeres i assimilades 5.436 439 1.138,3%
Resultats positius activitats ordinàries 

di di i
1.409 814 73,1%

Resultats positius abans d’imposts 1.409 814 73,1% 
Impost sobre societats - - - 
Excedent positiu de l’exercici 1.409 814 73,1% 
   

INGRESSOS 2007 2006 Variació 
Ingressos activitat pròpia 1.698.034 1.387.189 22,4%
Vendes i ingressos activitat mercantil - - -
D’altres ingressos   
Resultats negatius d’explotació - - -
Ingressos financers i assimilats 87 47 85,1%
Resultats financers negatius 5.349 392 1.264,5%
Resultats negatius activ. ordinàries - - -
Ingressos extraordinaris - - -
Ingressos i beneficis d’altres exercicis - - -
Excedent negatiu de l’exercici - - -

Quadre 2 

 

Tal com hem indicat en l’apartat 1.2.1 l’abast de la fiscalització ha comprés l’àrea de 
despeses de funcionament comptabilitzats en els epígrafs del compte de pèrdues i 
beneficis “Ajudes monetàries i d’altres”, “Aprovisionaments” i “D’altres despeses” de 
l’exercici de 2007. 

Aquestes despeses, per un import de 510.617 euros, representen el 30,1% de les 
despeses registrades a càrrec del compte de resultats de l’exercici de 2007, havent-se 
incrementat un 17,6% respecte de l’exercici anterior. Com a resultat de la fiscalització 
efectuada sobre aquestes despeses, en els apartats següents comentem els aspectes més 
significatius observats. 
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4.3 Despeses de funcionament 

Com hem indicat adés, hem considerat com a despeses de funcionament, a efectes del 
nostre treball, les despeses comptabilitzades en els epígrafs del compte de pèrdues i 
beneficis, “Ajudes monetàries i d’altres”, “Aprovisionaments” i “D’altres despeses” de 
l’exercici de 2007. 

4.3.1 Ajudes monetàries 

Les “Ajudes monetàries” de l’exercici han pujat a 81.551 euros i el seu desglossament , 
en euros, és el següent: 

 
Concepte  Import 

  Ajudes monetàries individuals 65.772 

Compensació despeses per col·laboracions 15.779 

Total 81.551 

Quadre 3 

 

La fiscalització duta a terme ha consistit en la revisió de l’adequada comptabilitat, així 
com de la gestió, formalització i execució de conformitat amb la normativa reguladora 
d’una mostra representativa del 40,6% d’aquestes despeses. 

El concepte “Ajudes monetàries individuals”, recull l’import total de beques concedides 
per la Fundació, i integra tant les ajudes individuals com les col·lectives, així com les 
ajudes realitzades per mitjà d’altres entitats o centres. En aquest sentit, el Pla General de 
Comptabilitat adaptat, estableix el corresponent desglossament de comptes, per la qual 
cosa es recomana a fi de millorar la informació, que la Fundació utilitze els comptes 
segons els diferents tipus d’ajuda. 

La revisió duta a terme, ha posat de manifest que la Fundació ha de millorar alguns 
aspectes relacionats amb les beques concedides i documentar adequadament totes les 
fases del procés de selecció dels beneficiaris. 

A més a més, la Fundació ha assumit despeses per import de 10.435 euros que 
corresponen a la Conselleria de Cooperació i Participació i a l’Institut Valencià de 
Finances. 

4.3.2 Aprovisionaments 

Les despeses per “Aprovisionaments” de l’exercici han pujat a 348.199 euros. Aquest 
epígraf recull les despeses de promoció, participació i difusió dels distints projectes 
europeus. 
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La fiscalització duta a terme ha consistit en la revisió de l’adequada comptabilitat, així 
com de la gestió, formalització i execució de conformitat amb la normativa reguladora 
d’una mostra representativa del 66,4% d’aquestes despeses. 

La revisió duta a terme ha posat de manifest els aspectes més significatius següents: 

- S’ha considerat com a despeses de l’exercici un import de 105.782 euros, que 
correspon a les despeses de celebració de la Conferència Europea en Innovació 
“Europe INNOVA 2006”, que va tenir lloc els dies 27 i 28 de novembre de 2006 
a “La Fira València”. 

- S’ha considerat com a despeses de l’exercici un import de 12.000 euros, que 
correspon a una part de les despeses originades per la celebració del dia de la 
Comunitat valenciana, el 10 d’octubre de 2006, a Brussel·les. 

- La Fundació hauria de disposar d’un manual de procediments que detallés els 
processos administratius que cal seguir per a les distintes adquisicions i elaborar 
el corresponent expedient. 

4.3.3 D’altres despeses 

L’epígraf “D’altres despeses” ha pujat a 80.867 euros. En el quadre següent, en uros, 
mostrem el seu desglossament: 

 
Concepte Import 

Arrendaments i cànons 1.222 

Reparacions i conservació 0 

Serveis professionals 3.271 

Primes d’assegurances 1.027 

Serveis bancaris 2.799 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 2.111 

D’altres serveis 66.164 

Ajusts negatius imposició indirecta 4.437 

Ajusts positius imposició indirecta (164) 

Total 80.867 

Quadre 4 

La fiscalització duta a terme ha consistit en la revisió de l’adequada comptabilitat, així 
com de la gestió, formalització i execució de conformitat amb la normativa reguladora 
d’una mostra de les despeses registrades en “D’altres serveis”. 



Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea. Exercici de 2007 

- 92 - 

La revisió efectuada ha posat de manifest que la Fundació ha assumit despeses de viatge 
per un import de 3.016 euros que correspondrien a la Conselleria de Cooperació i 
Participació. 

Així mateix, recomanem que el pagament de factures es faça, tant com es puga, per 
transferència bancària. 
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5. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 del present Informe hem indicat les incidències més significatives, 
resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables de la Fundació 
han d’adoptar mesures correctores per a evitar-les en exercicis futurs. 

A més a més, cal efectuar les recomanacions següents: 

a) Pel que fa a les “Ajudes monetàries”, la Fundació ha de millorar alguns aspectes 
relacionats amb les beques concedides i documentar adequadament totes les 
fases del procés de selecció dels beneficiaris. 

 Així mateix, i a fi de millorar la informació, la Fundació ha d’utilitzar els 
comptes comptables segons els distints tipus d’ajuda. 

b) Es recomana establir signatures mancomunades per a disposar dels fons en 
entitats bancàries; i l’ús de transferència bancària, en la mesura del possible, 
com a mètode de pagament habitual. 

 Igualment, es recomana establir nivells d’autorització en funció dels imports per 
a les contractacions que realitze la Fundació. 

c) Caldrà prendre les mesures correctores oportunes que consideren tots els 
requisits formals que la Llei de Fundacions estableix en relació amb els aspectes 
comentats en l’apartat 4.1 dl present informe. 

d) Ja que entre les reunions que fa el Patronat, d’acord amb la normativa, discorre 
un període dilatat de temps, es recomana que les actes siguen aprovades i 
subscrites immediatament després de conclosa cada reunió. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA. FUNDACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

 



 



Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i de conformitat amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2008, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte 
determinar si les aplicacions informàtiques que suporten la gestió comptable i financera 
i en particular la comptabilitat dels ingressos de Palau de les Arts Reina Sofia Fundació 
de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant la Fundació), i l’ambient de control existent 
sobre els sistemes d’informació i els seus processos de gestió, aporten un nivell de 
confiança raonable sobre el procés de generació de la informació financera i 
garantisquen la integritat, disponibilitat i confidencialitat de la informació. 

A més a més, s’ha efectuat el control formal de la rendició de comptes anuals de la 
Fundació i la comprovació de determinats aspectes de la legalitat que han sorgit durant 
la revisió. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de la Fundació, estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2007, 
el compte de pèrdues i beneficis i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita 
data i s’adjunten íntegrament amb l’informe d’auditoria, en l’annex d’aquest Informe. 
Aquests comptes van ser formulats per la Comissió Executiva de la Fundació, amb data 
29 de maig de 2008, aprovats pel Patronat de la Fundació amb data 9 de juliol de 2008 i 
presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la 
Generalitat (IGG), el 29 de juliol de 2008, juntament amb l’informe d’auditoria. 

El citat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que atenent al 
que estableix la LHPGV, realitza la IGG amb la col·laboració d’una firma privada 
d’auditoria. En aquest informe s’emet una opinió amb advertiments referits als fets que 
quedaven pendents de completar alguns procediments exigits per les normes tècniques 
d’auditoria, que existien factures que la Fundació no havia comptabilitzat per no trobar 
de conformitat les despeses facturats pels proveïdors i que no s’hi havien pogut 
quantificar els efectes sobre els estats financers de les inundacions patides en octubre de 
2007 en les dependències de la Fundació 

Segons els objectius descrits en l’apartat 1.1, hem revisat la tramitació i la rendició de 
comptes anuals de 2007. 

1.2.2 Revisió de l’àrea de sistemes d’informació 

L’abast de la present revisió ha comprés l’anàlisi de l’aplicació informàtica i els 
sistemes d’informació de la Fundació que suporten la gestió dels ingressos dels 
espectacles programats pel Palau de les Arts Reina Sofia, des de l’expedició de les 
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entrades al seu cobrament, tot incloent-hi la generació de la informació relativa als 
ingressos i el seu traspàs a l’aplicació d’àmbit general (ERP) que permet elaborar els 
estats financers.  

Hem revisat si la gestió de l’aplicació dels ingressos es realitza de forma adequada i si 
la informació generada té un grau suficient de garanties respecte a la seua integritat, 
disponibilitat i confidencialitat. 

També hem revisat la situació  dels controls generals dels sistemes d’informació de la 
Fundació, la seua efectivitat i si permeten garantir el bon funcionament dels dits 
sistemes. La responsabilitat del correcte disseny, la implantació i l’adequat 
funcionament dels controls generals existents correspon als òrgans de direcció de la 
Fundació. 

No obstant això, ateses les limitacions inherents de qualsevol control intern i, en 
concret, dels implantats en la Fundació, poden existir fets motivats per errors o 
irregularitats que no hagen sigut detectats en la revisió efectuada. 

Encara que la fiscalització realitzada correspon a l’exercici de 2007, hem revisat la 
situació existent en aquest exercici i també en el de 2008, ja que en els dos s’hi han 
produït una sèrie de circumstàncies excepcionals, detallades en l’apartat 5.1, que han 
aconsellat que l’enfocament de la nostra revisió se centrés en els nous sistemes recent 
implantats, o la implantació dels quals s’estava acabant, i efectuar les recomanacions 
que comportarien la seua millora. 

El treball s’ha dut a terme per personal especialitzat de la Sindicatura de Comptes amb 
la col·laboració d’experts independents externs, d’acord amb les següents normes 
d’auditoria: 

- Norma tècnica d’auditoria sobre “l’auditoria de comptes en entorns 
informatitzats”, aprovada per Resolució de 23 de juny de 2003, de l’Institut de 
Comptabilitat i Auditoria de Comptes. 

- Els principis i normes d’auditoria de sistemes d’informació emesos per 
l’Associació per a l’Auditoria i Control de Sistemes d’Informació (ISACA). 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

D’acord amb l’abast indicat en l’apartat 1.2.1, hem verificat que Palau de les Arts Reina 
Sofia Fundació de la Comunitat Valenciana ha aprovat i retut els estats comptables 
exigits per la legislació vigent. No ha format part dels objectius de la revisió verificar 
l’adequació de la informació financera retuda per la Fundació als principis comptables 
aplicables. 

Els comptes de Palau de les Arts Reina Sofia Fundació de la Comunitat Valenciana es 
van retre a la Sindicatura de Comptes amb cert retard respecte al termini del 30 de juny 
establit en l’article 73.4 de la LHPGV. 

2.2 Revisió de l’àrea de sistemes d’informació 

En la revisió duta a terme amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.2 sobre l’organització i 
funcionament de l’àrea de sistemes d’informació Palau de les Arts Reina Sofia. 
Fundació de la Comunitat Valenciana, i la situació dels controls generals existents en 
l’organització, tenint en consideració les especials circumstàncies esmentades en aqueix 
apartat, hem posat de manifest que: 

- Encara que hem pogut comprovar el grau de compromís dels responsables del 
departament de sistemes d’informació, el nivell actual pel que fa a la 
formalització dels processos del departament de Sistemes d’Informació, així 
com dels processos que no es desenvolupen dins d’aquesta àrea però que hi 
tenen relació, es considera insuficient. 

- Les mesures de seguretat que estan aplicant-se en els principals entorns 
operatius es consideren millorables. 

Per tant, la Fundació ha de millorar el grau de control i seguretat dels seus sistemes 
d’informació, partint dels aspectes formals i d’organització, per a posteriorment 
aconseguir que aquestes millores es reflecteixen adequadament en els sistemes. 

En l’apartat 5 del present Informe detallem els fets i circumstàncies observats, la 
persistència dels quals podria afectar la fiabilitat i seguretat dels sistemes d’informació 
de la Fundació, així com els suggeriments per a la seua millora. 

- 99 - 



Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

Palau de les Arts Reina Sofia Fundació de la Comunitat Valenciana es va constituir en 
2005 per Acord del Consell de la Generalitat de 14 de gener de 2005, i es va inscriure 
en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana el 15 de febrer de 2005. 

La seua finalitat és la programació i gestió d’activitats de naturalesa artística els espais 
escènics amb què està dotat el Palau de les Arts i en particular: 

a) Impulsar la lliure creació i representació de les arts líriques, musicals i 
coreogràfiques en totes les seues varietats. 

b) Protegir, conservar i promoure l’enriquiment dels béns que integren el patrimoni 
artístic; i la defensa, promoció i investigació del patrimoni líricomusical 
valencià. 

c) Fomentar la difusió, estima i coneixement d’aquestes arts, així com l’assistència 
dels ciutadans a la seua programació i activitats. 

d) Estimular i incentivar la creació, investigació, estudi i la formació com a mitjans 
principals de perfeccionament professional del Palau de les Arts. 

e) Donar l’assessorament i la informació requerits o que es deriven dels convenis o 
contractes atorgats. 

f) Establir relacions de cooperació i col·laboració amb altres institucions en 
particular amb centres de producció d’òpera, conservatoris i escoles de cant i 
dansa, nacionals i internacionals. 

La Fundació es regeix pels seus estatuts i les disposicions legals aplicables, en 
particular, per la Llei 8/1998, de 9 de desembre de la Generalitat Valenciana, de 
Fundacions de la Comunitat Valenciana. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

D’acord amb la memòria dels seus comptes anuals, les principals activitats van consistir 
en l’execució de la temporada lírica regular que contenia nombroses obres i artistes de 
reconegut prestigi mundial. 

A més a més es van programar nombrosos concerts i activitats relacionats amb la 
finalitat de la Fundació, es va inaugurar l’auditori superior del Palau de les Arts i l’inici 
de les actuacions en l’exterior de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana. 
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Les activitats realitzades es van veure afectades pels efectes de les pluges de setembre i 
octubre de 2007 que provocaren inundacions i desperfectes en l’edifici del Palau de les 
Arts i el seu mobiliari, i fins i tot va obligar a cancel·lar la producció de l’òpera “1984”. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LA 
FISCALITZACIÓ EFECTUADA 

4.1 Aspectes generals 

Com a resultat del treball efectuat en la revisió de l’adequada formalització i presentació 
dels comptes anuals, no hem observat cap incidència significativa, excepte el fet indicat 
en l’apartat 2.1 del retard de la rendició dels comptes. 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç de la Fundació a 31 de desembre de 2007, juntament amb les dades 
corresponents a l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 

 
ACTIU 31-12-2007 31-12-2006 Variació 

Immobilitzat 6.579.465 6.353.656 3,6% 
Despeses d’establiment 25.313 6.822 271,0% 
Immobilitzacions immaterials 144.414 115.983 24,5% 
Immobilitzacions materials 6.409.737 6.230.851 2,9% 

Actiu circulant 13.043.850 12.176.798 7,1% 
Existències 1.006.068 928.872 8,3% 
D’altres deutors 9.622.995 7.776.069 23,8% 
Inversions financeres temporals 6.800 31.922 (78,7%) 
Tresoreria 2.407.986 3.439.935 (30,0%) 

Total actiu 19.623.315 18.530.454 5,9% 
    

PASSIU 21-12-2007 31-12-2006 Variació 
Fons propis (5.139.633) (511.669) 904,5% 

Dotació fundacional 30.000 30.000 0,0% 
Excedents d’exercicis anteriors (541.669) - - 
Excedent negatiu de l’exercici (4.627.964) (541.669) 754,4% 

Ingressos per distribuir en diversos exerci. 2.413.304 1.457.138 65,6% 
Provisions per a riscs i despeses 31.768 - - 
Creditors a curt termini 22.317.876 17.584.986 26,9% 

Creditors comercials 14.553.715 10.159.201 43,3% 
D’altres deutes no comercials 1.553.721 1.209.695 28,4% 
Ajusts per periodificació 6.210.440 6.216.090 (0,1%) 

Total passiu 19.623.315 18.530.454 5,9% 

Quadre 1  
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La variació més rellevant de les masses patrimonials del balanç correspon als fons 
propis, el saldo negatiu dels quals ha augmentat com a conseqüència del resultat negatiu 
de l’exercici de 2007, que va pujar a 4.627.964 euros. 

El compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2007, juntament amb les xifres 
corresponents a l’exercici anterior, el mostrem tot seguit, en euros: 
 

DESPESES 2007 2006 Variació 

Ajudes monetàries i altres 307.147 300.000 2,4% 

Aprovisionaments 12.634.282 5.596.840 125,7% 

Despeses de personal 13.991.243 5.213.736 168,4% 

Dotacions amortitzacions immobilitzat 955.511 248.448 284,6% 

D’altres despeses 14.001.853 4.797.857 191,8% 

Variació provisions de l’activitat 30.000 - - 

Beneficis d’explotació - - - 

Despeses financeres i despeses assimilades 139.024 - - 

Diferències negatives de canvi 4.700 257 1.728,8% 

Resultat financer positiu - - - 

Res. positiu de les activitats ordinàries - - - 

Despeses extraordinàries 230.944 2.864 7.963,7% 

Resultats extraordinaris positius - (2.311) (100,0%)

Resultat positiu abans d’imposts - - - 

Impost de Societats 3.928 - - 
 

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

Ingressos de l’entitat per activitat pròpia 36.365.160 15.139.942 140,2% 

Vendes i d’altres ingressos ordinaris activitat 1.215.525 331.472 266,7% 

Resultat negatiu de l’explotació (4.339.351) (685.467) 533,1%

D’altres interessos i  ingressos assimilats 88.532 146.239 (39,5%)

Diferències positives de canvi 1.344 127 958,3% 

Resultat financer negatiu (53.848) - - 

Rtat. negat. de les activitats ordinàries (4.393.199) (539.358) 714,5%

Ingressos extraordinaris 106 553 (80,8%)

Resultats extraordinaris negatius (230.838) - - 

Resultat negatiu abans d’imposts (4.624.036) (541.669) 753,7%

Excedent negatiu de l’exercici (4.627.964) (541.669) 754,4%

Quadre 2  
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Els ingressos per activitat pròpia inclouen els derivats de la venda d’entrades, convenis 
de patrocini i les aportacions de la Generalitat. 

En l’apartat de despeses també s’han produït increments notables, ja que l’exercici de 
2007 va ser el primer en què es recollien activitats de dues temporades: les de 
2006/2007 i 2007/2008. 
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5. AUDITORIA DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ 

5.1 Introducció 

L’adequada gestió dels entorns de sistemes d’informació (SI) en els quals mitjançant les 
aplicacions informàtiques es gestionen les principals activitats i processos de les 
institucions públics és una qüestió de capital importància, atés el gran impacte que dits 
sistemes i la seua constant actualització produeixen en una organització, en els seus 
processos de negoci, en la seua estructura organitzativa, cultura, presa de decisions, 
gestió de recursos, relació amb els usuaris, etc. 

A més, aquests serveis cada vegada són més crítics, necessiten una major disponibilitat i 
augmenten els requisits de confidencialitat, disponibilitat i integritat per a les dades 
transmeses. Els sistemes de la Fundació no són una excepció. L’aplicació que gestiona 
els ingressos per venda d’entrades i la seua interconnexió amb l’aplicació d’àmbit 
general (ERP) que integra la informació sobre vendes per a elaborar la informació 
financera, són elements vitals en la gestió dels cicles de negoci o activitat de la 
Fundació. 

L’abast de l’auditoria, tal com indiquem en l’apartat 1.2.2 s’han centrat a revisar 
l’aplicació informàtica anomenada Ticketing, utilitzada per la Fundació per a gestionar 
els ingressos dels espectacles programats pel Palau de les Arts per a verificar si la gestió 
s’hi realitza de forma adequada i si la informació generada té un grau suficient de 
garanties respecte a la seua integritat, disponibilitat i confidencialitat. 

Per a realitzar aquest treball ha calgut revisar la situació dels controls generals dels 
sistemes d’informació de la Fundació, ja que per a confiar en el nivell de control de les 
aplicacions és necessari que els controls generals de l’entorn de tecnologies de la 
informació (TI) de la Fundació siguen efectius i per tant que garantesquen el seu bon 
funcionament. 

Ateses les inherents limitacions de qualsevol control intern i, en concret, dels que 
l’organització de l’àrea de sistemes de la Fundació té implantats, poden existir fets 
motivats per errors o irregularitats que no hagen sigut detectats en la revisió efectuada. 

Així mateix, hem revisat la part de l’aplicació ERP que recull la informació 
subministrada per l’aplicació Ticketing per a generar juntament amb la resta 
d’informació necessària els estats financers de la Fundació. 

Durant 2007 i 2008 s’han produït una sèrie de circumstàncies excepcionals que han 
afectat els sistemes d’informació de la Fundació: 

- A mitjans 2007 va finalitzar el procés de substitució de l’anterior aplicació de 
gestió d’ingressos per la venda d’entrades i va començar a funcionar l’actual 
Ticketing. 

- 105 - 



Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2007 

- En octubre de 2007, les pluges de gran intensitat provocaren la inundació del 
centre de procés de dades de la Fundació, ubicat en els soterranis del Palau de 
les Arts i es va inutilitzar tot l’equipament físic, cosa que va originar la 
suspensió del servei i el procés de recuperació de dades i de sistemes lògics i 
físics. 

- A finals de 2007, es va iniciar un procés de segregació dels sistemes 
d’informació de la Fundació dels del complex de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències que ha acabat en 2008. Podem citar les següents activitats realitzades: 

 - Migració a un domini Windows propi 

 - Migració a un ERP SAP propi 

 - Migració dels serveis de correu electrònic 

 - Canvi d’ubicació de tots els sistemes al Centre de Procés de Dades del 
 Palau de les Arts. 

Aquestes circumstàncies han aconsellat que l’enfocament de la nostra revisió se centrés 
fonamentalment en els nous sistemes que estaven implantant-s’hi, i efectuar 
suggeriments que repercutiran en la seua millora. 

En síntesi, l’abast de la present auditoria dels sistemes d’informació de Palau de les Arts 
Reina Sofia Fundació de la Comunitat Valenciana ha comprés: 

- La revisió de controls generals en l’entorn ERP (SAP) 

- La revisió de l’aplicació Ticketing que s’utilitza per a la gestió i recaptació dels 
ingressos del Palau de les Arts per venda d’entrades. 

- La revisió dels processos d’enviament i recepció d’informació (interfície) 
existent entre l’aplicació Ticketing i l’ERP (SAP). 

Per aconseguir això hem realitzat una identificació i anàlisi dels principals processos de 
negoci en què intervé l’aplicació per a la recaptació dels ingressos per venda d’entrades 
i posteriorment hem revisat els controls d’aplicació dels entorns informàtics. En concret 
hem efectuat les activitats següents: 

- Identificació dels processos 

- Revisió dels principals processos 

-  Anàlisi de la interfície amb l’ERP (SAP) 

- Anàlisi dels controls generals a escala de base de dades 

- Anàlisi dels controls generals a escala de sistema operatiu 
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- Anàlisi dels controls generals a escala de seguretat física. 

La progressiva evolució de les necessitats  i els sistemes ha d’incloure uns requisits de 
seguretat adequats, d’acord amb la informació que circula pels sistemes i xarxes, i 
minimitzar riscs fins al nivell que l’entitat considere assumible. 

En el present treball hem analitzat el nivell de seguretat dels sistemes d’informació en la 
part de l’activitat de la Fundació a què hem fet referència i a partir d’aquesta anàlisi hem 
plantejat mesures correctores a les diferències trobades referents a la seguretat dels 
sistemes d’informació. 

La realització de les proves planificades ha posat de manifest que l’ambient de control 
existent sobre els sistemes d’informació i els seus processos de gestió s’ha de millorar 
per aconseguir un nivell de confiança raonable sobre el procés de generació de la 
informació financera dins dels cicles de negocis i garantir la integritat, disponibilitat i 
confidencialitat de la informació. 

Hem identificat àrees de millora i proposat recomanacions, la implantació de les quals 
contribuiria a incrementar l’ambient de control i reduir la probabilitat d’errors i 
irregularitats. Aquestes àrees de millora i recomanacions han sigut comunicades 
íntegrament i en detall als òrgans directius de la Fundació. 

En els apartats següents indiquem de forma resumida els aspectes més rellevants 
susceptibles de millora. 

La direcció de la Fundació ens ha manifestat en el moment de redactar aquest Informe 
que s’hi havia adoptat mesures per a implantar les recomanacions assenyalades en els 
apartats 5.2 c), d), e), g), j) i 5.3 c) i d) següents, i que estaven analitzant la resta per a la 
seua possible i progressiva implantació. 

5.2 Àrea de controls generals dels sistemes d’informació 

En l’àmbit de controls generals dels sistemes d’informació (SI) s’han detectat les àrees 
de millora següents: 

a) Es recomana la definició i aprovació de l’organigrama del departament de SI i la 
posterior comunicació a tots els empleats de l’entitat. Es definiran les funcions i 
responsabilitats de cada un dels empleats del departament, així com les 
dependències funcionals del departament dins de la Fundació. 

b) La direcció de la Fundació ha d’aprovar les polítiques generals i la normativa de 
seguretat que permeta sustentar tot l’ambient de control dels SI. 

c) Recomanem implantar una política generalitzada on totes les activitats del 
departament d’informàtica (còpies de seguretat, gestió d’altes/baixes, 
modificació dels usuaris, gestió d’incidències, gestió de canvis en els SI, 
manteniment i desenvolupament, etc.) seguesquen un model de gestió uniforme, 
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amb un procediment formalment aprovat per la direcció i totes les etapes i els 
seus resultats queden formalment documentats. 

d) Caldrà elaborar i aprovar formalment un pla de continuïtat de negoci de la 
Fundació que comprenga el pla de recuperació de desastres sobre els SI. 

e) S’ha d’elaborar un procediment formal de còpies de seguretat per a cada un dels 
sistemes de Ticketing i SAP que establesca, almenys, els punts següents: 
contingut de les còpies de seguretat, planificació temporal i periodicitat, sistema 
utilitzat (programari i maquinari), emmagatzemament i custòdia, personal amb 
accés als suports, nomenclatura d’etiquetatge, criteris establits en el cas 
d’eliminar els suports de còpies de seguretat i criteris establits en el cas de 
reutilització de suports. 

 En tots els casos, els suports de còpies de seguretat s’hauran d’emmagatzemar 
en una ubicació amb les mesures adequades i, a més, caldrà establir un 
procediment d’emmagatzemament extern de les còpies. 

f) Es recomana estudiar i implementar les mesures corresponents per a eliminar o 
mitigar els riscs identificats respecte a la situació del Centre de Procés de Dades 
(CPD) en concret s’hauran de considerar les següents: 

 - Mesures que minven els riscs associats a l’aigua (tenint en compte la 
 situació física del CPD). 

 - Instal·lar els extintors antiincendis prevists en la sala 

 - Eliminar el material inflamable 

 - Comunicar els avisos de contingència en la sala CPD als responsables del 
 departament d’informàtica. 

g) Es recomana definir els procediments i estàndards formals i aprovats per la 
direcció que regulen les activitats associades als desenvolupaments i la 
introducció de canvis en l’entorn SAP, que milloren la seguretat i la segregació 
de les funcions. 

h) Recomanem revisar els principals paràmetres associats amb l’autenticació 
d’usuaris en el sistema i adaptar-los als estàndards de seguretat 
internacionalment acceptats (normes ISO, Cobit). 

i) La Fundació ha d’acabar la implantació de les mesures necessàries per a 
adaptar-se a les previsions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). 
Açò inclou l’elaboració d’un document de seguretat i la realització d’una 
auditoria biennal, de compliment obligatori, per a fitxers de nivell mitjà i alt. 
D’acord amb la informació facilitada, la Fundació està realitzant els tràmits 
oportuns per adequar-se a aqueixa normativa. 
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5.3 Àrea de controls sobre cicles de negocis i aplicacions informàtiques 

L’anàlisi de l’entorn de control i funcional de l’aplicatiu que suporta els processos de 
negoci/aplicacions i anàlisi del seu interfície amb SAP per a la recaptació dels ingressos 
per venda d’entrades, ha posat de manifest els aspectes de millora següents: 

a) La definició de perfils d’usuaris és millorable. Les capacitats de cada usuari en 
el sistema s’han de restringir a les exclusivament necessàries per a realitzar les 
funcions que té assignades. 

 L’assignació de funcions i capacitats en els sistemes d’informació ha de 
considerar un adequat nivell de segregació de funcions. 

b) Es recomana definir un procediment formalitzat per al control i seguiment del 
procés devolució o anul·lació d’entrades i abonaments. 

c) Recomanem definir un procediment formalitzat per al control i seguiment de les 
entrades que s’introdueixen en el sistema com a invitacions, que considere 
aspectes com ara: criteris per a la seua utilització, comunicació, autorització i 
adequat registre comptable (en 2007 s’han comptabilitzat tant en ingressos com 
en despeses, compensant-s’hi mútuament, però d’acord amb la normativa 
comptable, sols s’han de registrar els ingressos i despeses efectivament 
realitzats). 

d) Es recomana definir un procediment formalitzat per al control i seguiment de les 
vendes per abonaments. Aquest procediment haurà de tenir en compte almenys 
els aspectes següents: 

-  Establir els controls que identifiquen els abonats que no han pagat dins dels 
terminis establits i els procediments per al requeriment del pagament. 

 - Anul·lació dels abonaments no pagats en el termini establit en el requeriment. 

 - Venda d’abonaments anul·lats o del seu equivalent en entrades. 
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6. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 d’aquest Informe hem indicat les incidències més significatives, resultat 
del treball de fiscalització, respecte de les quals els responsables de la Fundació han 
d’adoptar les mesures correctores per evitar-les en exercicis futurs. 

A més a més, en els apartats 5.2 i 5.3 hem exposat les situacions susceptibles de millora 
i hem efectuat determinades recomanacions a les quals ens remetem per no repetir-les. 

 

 

 



INFORME DE FISCALITZACIÓ DEL COMPTE 
GENERAL DE LA GENERALITAT DE L’EXERCICI  

DE 2007  
 
 
 
- Volum I Compte de l’Administració de la Generalitat  
 
- Volum II Entitats autònomes 
 
- Volum III Empreses públiques i d’altres ens 
 
- Volum IV Fundacions públiques de la Generalitat  
 
- Annexos: Annex I: Comptes anuals dels comptedants 
 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre 

les dites al·legacions  
 
 
Aquest volum, amb els informes que hi conté, va ser aprovat pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en la seua reunió del 
dia 9 de desembre de 2008.  
 

València, 9 de desembre de 2008 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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