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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

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

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

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

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

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

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

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

1.2.2 Revisió del compliment de  la legalitat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Revisió financera 

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

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

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

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

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

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

3.1 Naturalesa i objecte 

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

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

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

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

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

d) Assessorament i atenció de consultes en temes europeus. 

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

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

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

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Aspectes generals 

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

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

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

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

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

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

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

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



Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea. Exercici de 2007 

- 88 - 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

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

 
ACTIU 31-12-07 31-12-06 Variació 

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

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

Total actiu 1.000.989 1.006.285 (0,5%) 
    

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

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

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

Total passiu 1.000.989 1.006.285 (0,5%) 
 

Quadre 1 
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DESPESES 2007 2006 Variació 

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

di di i
1.409 814 73,1%

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

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

Quadre 2 

 

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

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

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

4.3.1 Ajudes monetàries 

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

 
Concepte  Import 

  Ajudes monetàries individuals 65.772 

Compensació despeses per col·laboracions 15.779 

Total 81.551 

Quadre 3 

 

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

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

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

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

4.3.2 Aprovisionaments 

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

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

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

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

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

4.3.3 D’altres despeses 

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

 
Concepte Import 

Arrendaments i cànons 1.222 

Reparacions i conservació 0 

Serveis professionals 3.271 

Primes d’assegurances 1.027 

Serveis bancaris 2.799 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 2.111 

D’altres serveis 66.164 

Ajusts negatius imposició indirecta 4.437 

Ajusts positius imposició indirecta (164) 

Total 80.867 

Quadre 4 

La fiscalització duta a terme ha consistit en la revisió de l’adequada comptabilitat, així 
com de la gestió, formalització i execució de conformitat amb la normativa reguladora 
d’una mostra de les despeses registrades en “D’altres serveis”. 
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La revisió efectuada ha posat de manifest que la Fundació ha assumit despeses de viatge 
per un import de 3.016 euros que correspondrien a la Conselleria de Cooperació i 
Participació. 

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

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

A més a més, cal efectuar les recomanacions següents: 

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

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

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

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

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

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

 




