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

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). 

- 66 - 



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

- 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. 
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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 
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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 
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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. 
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- 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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