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Fundacions públiques de la Generalitat. Exercici de 2007 

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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Fundacions públiques de la Generalitat 

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   

Quadre 3.6 
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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   

Quadre 3.7 
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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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