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

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

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

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

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

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

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

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

1.2.2 Revisió de l’àrea de sistemes d’informació 

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

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

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

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

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

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

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

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

- 98 - 



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

2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

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

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

2.2 Revisió de l’àrea de sistemes d’informació 

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

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

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

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

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

3.1 Naturalesa i objecte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

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

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

- 101 - 



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

4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE LA 
FISCALITZACIÓ EFECTUADA 

4.1 Aspectes generals 

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

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

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

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

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

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

Total actiu 19.623.315 18.530.454 5,9% 
    

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

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

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

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

Total passiu 19.623.315 18.530.454 5,9% 

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

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

DESPESES 2007 2006 Variació 

Ajudes monetàries i altres 307.147 300.000 2,4% 

Aprovisionaments 12.634.282 5.596.840 125,7% 

Despeses de personal 13.991.243 5.213.736 168,4% 

Dotacions amortitzacions immobilitzat 955.511 248.448 284,6% 

D’altres despeses 14.001.853 4.797.857 191,8% 

Variació provisions de l’activitat 30.000 - - 

Beneficis d’explotació - - - 

Despeses financeres i despeses assimilades 139.024 - - 

Diferències negatives de canvi 4.700 257 1.728,8% 

Resultat financer positiu - - - 

Res. positiu de les activitats ordinàries - - - 

Despeses extraordinàries 230.944 2.864 7.963,7% 

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

Resultat positiu abans d’imposts - - - 

Impost de Societats 3.928 - - 
 

INGRESSOS 2007 2006 Variació 

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

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

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

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

Diferències positives de canvi 1.344 127 958,3% 

Resultat financer negatiu (53.848) - - 

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

Ingressos extraordinaris 106 553 (80,8%)

Resultats extraordinaris negatius (230.838) - - 

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

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

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

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

5.1 Introducció 

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

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

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

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

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

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

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

- A mitjans 2007 va finalitzar el procés de substitució de l’anterior aplicació de 
gestió d’ingressos per la venda d’entrades i va començar a funcionar l’actual 
Ticketing. 
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- En octubre de 2007, les pluges de gran intensitat provocaren la inundació del 
centre de procés de dades de la Fundació, ubicat en els soterranis del Palau de 
les Arts i es va inutilitzar tot l’equipament físic, cosa que va originar la 
suspensió del servei i el procés de recuperació de dades i de sistemes lògics i 
físics. 

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

 - Migració a un domini Windows propi 

 - Migració a un ERP SAP propi 

 - Migració dels serveis de correu electrònic 

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

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

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

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

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

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

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

- Identificació dels processos 

- Revisió dels principals processos 

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

- Anàlisi dels controls generals a escala de base de dades 

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

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

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

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

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

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

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

5.2 Àrea de controls generals dels sistemes d’informació 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - Instal·lar els extintors antiincendis prevists en la sala 

 - Eliminar el material inflamable 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 




