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Institut Valencià de la Música. Exercici de 2008 

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 conformement al que preveu el Programa 
Anual d'Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si 
les despeses de funcionament registrades en els comptes anuals de l’exercici de 2008 de 
l’Institut Valencià de la Música (IVM) 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 amb l’àrea fiscalitzada. 

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

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l'IVM estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2008, el 
compte de pèrdues i beneficis, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici acabat en la dita data, i els adjuntem 
íntegres –acompanyats de l'informe d’auditoria– en l’annex del present Informe. 
Aquests comptes foren formulats per la directora-gerent el 31 de març de 2009, van ser 
aprovats pel Consell Rector el 30 de juny de 2009 i presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes per la Intervenció General de la Generalitat (IGG), conformement a la 
normativa aplicable, el 29 de juny de 2009, juntament amb l'informe d’auditoria. 

El citat informe d’auditoria és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent el 
que estableix la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGG 
amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria.  

En aqueix informe s’emet una opinió amb tres advertiments, que comprén una limitació 
a l’abast referida a la valoració del dret d’ús de l’immoble on s’ubica l’Institut, un ajust 
per la inadequada comptabilitat com a ingrés de les transferències corrents rebudes de la 
Generalitat i un altre ajust per la falta de comptabilitat d’unes provisions. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar si l’aplicació de la normativa comptable i de gestió relacionada amb 
les despeses de funcionament registrades per l’IVM en l’exercici de 2008, i la 
formalització i presentació dels comptes anuals han sigut adequades. 

La fiscalització ha inclòs també la comprovació de l’adequada aplicació de les 
disposicions transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de 
Comptabilitat. 
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D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera considerades 
pertinents, conformement als "Principis i normes d’auditoria del sector públic", 
elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l'Estat Espanyol, i a les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes. Els dits procediments han consistit en la realització de 
proves selectives, 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 

Atenent 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 l'Institut, de la legalitat 
vigent d’aplicació a la gestió dels fons públics i a l’activitat contractual, en relació amb 
l’àrea fiscalitzada durant l’exercici acabat el 31 de desembre de 2008, així com 
l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

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

- Llei de la Generalitat 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat per a l’exercici de 2008. 

- Llei de la Generalitat 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió 
Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat. 

- Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, text refós aprovat per 
Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat. 

- Llei 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música, de la Generalitat, per la 
qual es crea l’Institut Valencià de la Música. 

- Decret 130/2000, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el 
Reglament de Funcionament i Organització de l’Institut Valencià de la Música. 

- Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

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

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, pel 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. 
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- Decret 20/1993, de 8 de febrer, del Consell, pel qual es regula el registre de 
convenis i s’estableix el règim jurídic i pressupostari dels convenis que 
subscriga la Generalitat. 

- Reial Decret 1.514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General 
de Comptabilitat. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de comptes al qual 
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 fets o circumstàncies següents que afecten o podrien afectar de forma 
significativa l’adequada presentació dels comptes anuals: 

a) Tal com indiquem en l’apartat 4.1, l’IVM, per no estar formalitzat jurídicament, 
no ha comptabilitzat el dret d’ús derivat de la cessió de l’immoble on s’ubica la 
seua seu social. Al tancament de l’exercici de 2008, no disposem de 
documentació justificativa que garantisca quin és el valor raonable d’aquest dret, 
per la qual cosa no podem determinar la incidència en els comptes anuals que 
origina el fet de no comptabilitzar-lo. 

b) L’epígraf “D’altres ingressos d’explotació”, inclou 7.744.284 euros en concepte 
de transferències rebudes de la Generalitat per a finançar despeses de 
funcionament de l’IVM. Atés el caràcter genèric d’aquestes transferències, 
l’Institut hauria d’haver-les comptabilitzat en el compte “Aportacions de socis o 
propietaris”, de l’epígraf de “Fons propis” del patrimoni net del balanç, per la 
qual cosa el resultat de l’exercici es troba sobrevalorat en la quantitat citada 
anteriorment, d’acord amb el que indiquem en l’apartat 4.1. 

c) Hi ha despeses de funcionament imputables a l’exercici de 2008 per un import 
de 143.762 euros, que s’han comptabilitzat, inadequadament, per part de l’IVM 
en l’exercici de 2009. Per tant, el resultat de l’exercici fiscalitzat es troba 
sobrevalorat en el dit import, tal com posem de manifest en l’apartat 4.3. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.2, s’ha 
detectat durant l’exercici de 2008 l’incompliment significatiu següent de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics en relació amb les despeses de funcionament. 

a) Tal com especifiquem en l’apartat 4.3, l’IVM no ha aprovat per als contractes no 
subjectes a regulació harmonitzada unes instruccions, d’obligat compliment en 
l’àmbit intern, per les quals es regulen els procediments de contractació. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L’IVM es constitueix per la Llei 2/1998, de 12 de maig, Valenciana de la Música, de la 
Generalitat. 

L’Institut es configura com una entitat de dret públic de les previstes en l’article 5.2 de 
la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i 
independent i subjecta a l’ordenament jurídic privat. Així mateix té autonomia 
administrativa, econòmica i financera i de patrimoni propi per al compliment dels seus 
fins. Actualment depén de la Conselleria de Cultura i Esport. 

El seu objecte social és desenvolupar, promoure, planificar i executar la política cultural 
de la Generalitat en el camp de la música, així com contribuir a la millora de la 
formació tècnica i musical dels que habitualment es dediquen a la música. 

Els òrgans directius són la Presidenta, el Consell Rector i la Directora-gerent. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

Atenent el contingut de la memòria d’activitats de l’IVM, l’activitat realitzada en 2008 
s’ha centrat en les actuacions següents: 

- Organització de diverses iniciatives musicals  amb motiu del vuité centenari del 
naixement del rei Jaume I. 

- Adquisició del fons José Iturbi i llegat de Luis Sánchez. Catalogació i 
microfilmat dels fons del Reial Col·legi de Corpus Christi de València. 

- Incorporació de vint-i-cinc encàrrecs musicals i edició de sis discs nous. 

- Estrena de l’espectacle “¡Hola Cenerentola!: jugando con la ópera de Rossini”. 

- Celebració del XXXI Festival Internacional de Música Contemporània, del 
Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola, del Festival Internacional de 
Jazz de Xàbia, del Certamen de Bandes de la Comunitat Valenciana i de les 
Serenates al Claustre de la Universitat. 

- Actuacions del Cor al Palau de les Arts i en altres escenaris i de la Jove 
Orquestra de la Generalitat. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE 
L’ÀREA REVISADA 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat i d’altres aspectes generals 

Els comptes anuals de l’exercici de 2008 són els primers que l’IVM ha preparat aplicant 
el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.514/2007. 

D’acord amb la disposició transitòria quarta del dit Reial Decret els comptes anuals de 
l’exercici 2008 es consideren comptes anuals inicials, per la qual cosa no mostren xifres 
comparatives. 

La fiscalització ha inclòs la comprovació de l’adequada aplicació de les disposicions 
transitòries relacionades amb la introducció del nou Pla General de Comptabilitat. 

L’Institut ha valorat els elements patrimonials per l’opció d’equivalència, que consisteix 
a valorar tots els elements patrimonials que han de tenir-se en compte en el balanç 
d’obertura segons els principis i normes vigents anteriors a l’entrada en vigor del nou 
Pla General de Comptabilitat. 

Hem verificat que les altes, baixes i reclassificacions d’actius i passius recollides en els 
assentaments comptables de transició, són raonables de conformitat amb les regles 
descrites en les disposicions transitòries del Reial Decret 1.514/2007, amb les 
excepcions següents: 

- L’IVM no ha comptabilitzat per no estar formalitzat jurídicament, el dret d’ús 
derivat de la cessió de l’immoble on s’ubica la seua seu social. Al tancament de 
l’exercici de 2008, no disposem de documentació justificativa que garantisca 
quin és el valor raonable d’aquest dret, per la qual cosa no podem determinar la 
incidència en els comptes anuals que origina el fet de no comptabilitzar-lo. 

 Quant a això, recomanem que es clarifiquen i formalitzen les condicions de la 
cessió d’ús de l’immoble anteriorment ressenyat. 

- No s’ha comptabilitzat la provisió, l’import estimat de la qual a 31 de desembre 
de 2008 puja a 44.208 euros, derivada de les sentències pendents d’executar com 
a conseqüència del reconeixement de l’antiguitat als integrants del Cor de la 
Generalitat. No obstant això, l’Institut ha optat per consignar aquest import en el 
capítol I del pressupost de despeses de 2009, segons es desprèn de l’escrit de 
sol·licitud d’autorització de la massa salarial referent al dit exercici. 

Hem comprovat que en les notes de la memòria 2.7, “Canvis en criteris comptables” i 
26, “Aspectes derivats de la transició a les noves normes comptables”, es recull el 
balanç i el compte de pèrdues i beneficis inclosos en els comptes anuals de l’exercici de 
2007, formulades segons el Pla General de Comptabilitat vigent en el dit exercici, 
juntament amb una explicació de les principals diferències entre els criteris aplicats en 
els exercicis 2007 i 2008. 
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En la nota 26 de la memòria, l’IVM manifesta que l’adopció dels criteris establits en el 
Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1.514/2007, no han generat cap 
canvi en el patrimoni net. Tanmateix, segons es desprén dels comptes anuals de 
l’exercici de 2007, el patrimoni net, després de l’entrada en vigor del citat Pla General 
de Comptabilitat, ha experimentat un increment d’1.451.351 euros, ja que s’han deixat 
de considerar les subvencions de capital pendents d’imputar a resultats “Ingressos per 
distribuir en diversos exercicis” i passar a formar-ne part. 

De la revisió formal dels comptes presentats, hem de posar de manifest els aspectes 
següents: 

a) L’epígraf “D’altres ingressos d’explotació” inclou 7.744.284 euros en concepte 
de transferències rebudes de la Generalitat per a finançar les despeses de 
funcionament de l’IVM. Atés el caràcter genèric d’aquestes transferències, 
l’Institut hauria d’haver-les comptabilitzat en el compte “Aportacions de socis o 
propietaris” de l’epígraf de “Fons propis” del patrimoni net del balanç, per la 
qual cosa el resultat de l’exercici es troba sobrevalorat en la quantitat citada 
adés. No obstant això, en fase d’al·legacions, l’Institut manifesta que en 2009 
comptabilitza les transferències corrents rebudes de la Generalitat com 
“Aportacions de socis”. 

b) Les transferències genèriques rebudes de la Generalitat en 2008 destinades a 
finançar l’adquisició de l’immobilitzat propi, pugen a 248.648 euros. Al 
tancament de l’exercici es troben comptabilitzades en els epígrafs de 
“Subvencions, donacions i llegats” del patrimoni net del balanç, per un import 
de 228.761 euros, i d’”Imputació de subvencions immobilitzat no financer i 
d’altres” del compte de pèrdues i beneficis per un import de 19.887 euros. No 
obstant això, atés el seu caràcter genèric, s’han de registrar  comptablement en el 
compte “Aportacions de socis”, de l’epígraf “Fons propis”, del patrimoni net del 
balanç. 

c) Els comptes anuals no inclouen dins de l’estat de canvis del patrimoni net, 
l’estat total de canvis de patrimoni net, que informa de tots els canvis haguts 
durant l’exercici en el patrimoni net. 

d) De l’anàlisi del contingut de la memòria s’han posat de manifest, entre altres, els 
aspectes següents: 

- La Generalitat facilita el suport necessari per a garantir el funcionament de 
l’IVM, ja que la major part dels recursos de les transferències corrents rebudes 
provenen d’aquesta. L’Institut en l’elaboració dels comptes anuals, ha aplicat el 
principi d’empresa en funcionament, ja que considera que la Generalitat 
continuarà prestant el suport necessari per al manteniment de la seua activitat, si 
bé no ha inclòs tal circumstància en les bases de presentació dels comptes anuals 
de la memòria. 
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- En les notes 4.1 i 4.2, relacionades amb les normes de registre i valoració de 
l’immobilitzat intangible i de l’immobilitzat material, no s’hi indica el criteri 
seguit per a determinar les correccions valoratives per deteriorament i reversió. 

- En la nota 4.4. referent a les normes de registre i valoració dels instruments 
financers, no s’inclouen els criteris emprats per a la qualificació i valoració de 
les diferents categories d’actius. 

- En la nota 4.12, que tracta de les normes de registre i valoració de les provisions 
i contingències, s’inclou, inadequadament, informació sobre l’absència de 
deteriorament de determinades partides d’actiu. 

- En la nota 9 sobre instruments financers, no s’informa del valor en llibres de 
cada categoria d’instrument, d’acord amb els models que estableix el Pla 
General de Comptabilitat a l’efecte. 

4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

El balanç de l’IVM a 31 de desembre de 2008, en euros, és el següent: 
 

ACTIU 31-12-2008 
ACTIU NO CORRENT 
Immobilitzat intangible 
Immobilitzat material 
         Instal·lacions tècniques i d’altre immobilitzat material 
Inversions financeres a llarg termini 
ACTIU CORRENT 
Existències 
Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 
Perioditzacions a curt termini 
Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 

1.429.045 
1.107.997 

320.686 
320.686 

362 
1.592.716 

137.915 
434.781 

483 
1.019.537 

Total actiu 3.021.761 
  

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2008 
PATRIMONI NET 
Fons propis 
Subvencions, donacions i llegats 
PASSIU CORRENT 
Deutes a curt termini 
Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 
Perioditzacions a curt termini 

1.156.195 
(241.518) 

1.397.713 
1.865.566 

11.753 
1.855.304 

(1.491) 
Total patrimoni net i passiu 3.021.761 

Quadre 1 
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El compte de pèrdues i beneficis de l’IVM de 2008 és mostra tot seguit en euros: 

 
COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Import net de la xifra de negocis  570.451 

Aprovisionaments (6.954)

D’altres ingressos d’explotació 8.729.948 

Despeses de personal (5.093.470)

D’altres despeses d’explotació (4.388.960)

Amortització de l’immobilitzat (308.579)

Imputació de subvencions immobilitzat no financer i d’altres 308.579 

D’altres resultats (3.707)

Resultat d’explotació (192.692)

Ingressos financers 49.110 

Resultat financer 49.110 

Resultat abans d’imposts (143.582)

Resultat exercici operacions continuades (143.582)

Resultat de l’exercici (143.582)

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 d’”Aprovisionaments” i 
“D’altres despeses d’explotació”. 

Aquestes despeses per un import de 2.973.298 euros, representen el 30,3% de les 
despeses registrats a càrrec del compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2008. 
Com a resultat de la fiscalització efectuada sobre aquestes despeses, en els apartats 
següents es mostren els aspectes més significatius observats. 

4.3. Despeses de funcionament 

La composició de les despeses de funcionament, per un import de 2.973.298 euros, és la 
següent: 
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Comptes Import 

Despeses edicions llibres i discs 43.889 

Arrendaments 21.162 

Reparacions i conservació 75.420 

Serveis professionals independents 2.274.208 

Transports 27.412 

Primes d’assegurances 2.184 

Serveis bancaris i similars 822 

Publicitat i propaganda 131.403 

Subministraments 85.823 

D’altres serveis 310.575 

Tributs 400 

 2.973.298 

Quadre 3 

Els comptes comptables amb saldos més significatius per a revisar-los en l’exercici de 
2008, han sigut els següents: 

- Despeses edicions llibres i discs 

- Reparacions i conservació 

- Serveis professionals independents 

- Publicitat i propaganda 

- Subministraments 

- D’altres serveis 

Hem seleccionat una mostra representativa del 27,7% de les despeses de funcionament a 
fi de verificar la seua adequació als principis comptables, així com els principis de 
control intern i bona gestió financera. Com a resultat del treball realitzat, posem de 
manifest els aspectes següents: 
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- S’han comptabilitzat inadequadament en l’exercici de 2009 despeses de 
funcionament imputables a l’exercici de 2008 per un import de 143.762 euros. 
Per tant, el resultat de l’exercici fiscalitzat es troba sobrevalorat en el dit import. 

- L’IVM disposa d’un manual de procediments, si bé no considera totes les fases 
d’execució de la despesa, des de la seua autorització fins a la comprovació de la 
seua efectiva realització i pagament, per la qual cosa recomanem que s’amplie a 
fi d’aconseguir una major eficàcia en la gestió de les despeses. 

- En dos dels casos analitzats, l’autorització de la despesa s’ha realitzat amb 
posterioritat a la formalització del contracte. 

- En rebre una factura justificativa d’una despesa prèviament executada, cal deixar 
constatació expressa de la revisió dels càlculs aritmètics i de la data en què se’n 
dóna la conformitat en relació amb el servei prestat o bé rebut i les seues 
condicions. 

- Els pressuposts de despeses relatius a contractes artístics que es comptabilitzen 
en el compte “Serveis professionals independents”, presenten, en alguns casos, 
deficiències, com ara la falta de la data, la falta de la signatura per part de 
l’adjudicatari, un insuficient desglossament de les unitats de què consta i el preu 
de cada una, així com la falta de registre d’entrada. 
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5. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

5.1 Normativa i grau d’aplicació 

Després de la publicació de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), l’IVM d’acord amb el que disposen els articles 3.2 i 3.3 de la dita Llei, 
considera que el seu règim de contractació és el corresponent als poders adjudicadors 
que no són administració pública. 

Això comporta que en la preparació dels contractes, l’IVM haurà de seguir les regles 
establides en l’article 121 de la LCSP, ja que en l’adjudicació dels contractes s’aplicarà 
el que estipula l’article 174 per als contractes subjectes a regulació harmonitzada i en 
l’article 175 per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada. 

Tot això amb independència de les regles generals establides en la LCSP que són 
aplicables a tot el sector públic. 

No obstant això, en virtut del que disposa la disposició transitòria setena de la LCSP, 
per a aquells contractes iniciats per l’IVM abans del 30 d’abril de 2008, s’aplicaran 
íntegrament les normes contingudes en la LCAP, text refós aprovat pel Reial Decret 
2/2000, de 16 de juny. 

5.2 Aspectes generals de la contractació 

L’IVM no ha aprovat per als contractes no subjectes a regulació harmonitzada unes 
instruccions d’obligat compliment en l’àmbit intern per les quals es regulen els 
procediments de contractació. 

Així mateix, aquestes instruccions han de posar-se a disposició de tots els interessats a 
participar en els procediments d’adjudicació de contractes regulats i publicar-les en el 
perfil del contractant. 

L’IVM ha difós a través d’Internet el seu perfil del contractant una vegada aprovada 
l’aplicació informàtica de la Plataforma de Contractació de la Generalitat, mitjançant 
l’Ordre de 17 de setembre de 2008, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, 
l’entrada en vigor de la qual va tenir lloc el primer d’octubre de 2008. No obstant això, 
l’Institut no ha inserit en el perfil del contractant l’únic contracte adjudicat en l’exercici 
de 2008 amb posterioritat d’aquesta data. 

Els contractes adjudicats per l’IVM en l’exercici es resumeixen en el quadre següent, 
elaborat segons la informació facilitada per l’Institut i en el qual es mostra el nombre i 
l’import (IVA exclòs) dels expedients tramitats, detallats per tipus de contractes i 
procediments d’adjudicació. 
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Tipus de contractes  Procediments d’adjudicació Import Nombre de 
contractes 

Serveis 

 

Obert 

Negociat 

187.850 

738.135 

20,3% 

79,7% 

5 

20 

20,0%

80,0%

Subtotal 925.985 100,0% 25 100,0%

Total 925.985 100,0% 25 100,0%

Quadre 4 

5.3 Revisió dels expedients de contractació 

A fi d’analitzar l’adequada tramitació de la contractació efectuada per l’IVM en 
l’exercici de 2008, d’acord amb el que hem indicat en els apartats anteriors, n’hem 
seleccionat una mostra que detallem en el quadre següent, que representa un 85,3% del 
total adjudicat en l’exercici, segons la informació sol·licitada per l’Institut. Les xifres 
(IVA inclòs) estan expressades en euros. 

Núm. 
contrac-

te 

Tipus 
(1) Objecte 

Procediment 
(2) Import 

adjudicació 

1 Serv. Servei de neteja seu IVM PO 26.706 

2 Serv. Servei d’allotjament 1ª Trobada JOGV PO 56.676 

3 Serv. Servei d’allotjament 2ª Trobada JOGV PO 77.571 

  Total procediment obert  160.953 

4 Serv. Direcció en 2008 de la Jove Orquestra Generalitat  PNSP 54.092 

5 Serv. Interpretació d’obres en el màster de la música  PNSP 45.379 

6 Serv. Interpretació concert “Asunción a los cielos” PNSP 53.360 

7 Serv. Interpretació concert “Te Deum”  PNSP 93.960 

8 Serv. Interpretació de 3 concerts al Monestir de la Valldigna   PNSP 150.054 

9 Serv. Coproducció adaptació òpera “La Cenerentola” PNSP 146.827 

  Total procediment negociat  543.672 

  Total general  704.625 

Quadre 5 
(1) Tipus de contracte 
Serv: Serveis 
(2) Procediment d’adjudicació 
PO: Procediment obert 
PNSP: Procediment negociat sense publicitat 

Tot seguit comentem els aspectes més significatius observats en la revisió dels 
expedients seleccionats que han sigut numerats de manera seqüencial per a facilitar la 
seua referència. L’IVM no porta un registre numerat per a cada un dels expedients, i 
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assigna un número únic a tots els expedients relacionats amb el mateix esdeveniment, 
circumstància aquesta que s’hauria d’esmenar per millorar-ne el control i el seguiment. 

Tots els contractes descrits en el quadre anterior adjudicats pel procediment negociat 
sense publicitat són contractes artístics. Pel que fa a aquests tipus de contractes, cal fer 
les observacions següents de caràcter general: 

- Segons el que estableix la LCSP, i anteriorment la LCAP, els contractes artístics 
subscrits per l’IVM tenen la consideració de contractes privats i es regeixen, pel 
que fa a la seua preparació i adjudicació, pel que disposen les dites lleis. 

- No hi consta l’ordre d’inici de l’expedient en la qual es justifique la necessitat i 
idoneïtat del contracte, ni l’aprovació de l’expedient per part de l’òrgan de 
contractació. 

- L’IVM adjudica aquests contractes pel procediment negociat sense publicitat per 
una raó distinta de la quantia, ja que estan inclosos en el pla d’activitats aprovat 
pel Consell Rector. 

- Quant a això, cal indicar que la inclusió en el pla d’activitats no exceptua per sí 
mateixa l’aplicació dels principis de publicitat, concurrència, igualtat de 
tractament i no discriminació en l’adjudicació d’aquests tipus de contractes. 
Aquesta excepció solament s’aplicarà en aquells casos particulars en què es puga 
justificar la necessitat de contractar un artista determinat, sense possibilitat 
d’elecció, per a poder complir amb els objectius fixats en el pla d’activitats. 

- Recomanem a l’IVM que aprove una normativa interna on establisca un 
procediment específic per a subscriure aquest tipus de contractes que 
desenvolupe les previsions establides en la normativa legal aplicable i els criteris 
indicats en el punt anterior. 

A més de tot el que hem exposat, a continuació comentem els aspectes més significatius 
observats en la relació dels expedients seleccionats: 

a) En tres expedients (1, 2 i 3), no consta el certificat expedit per l’encarregat del 
registre d’entrada en el qual figure la relació de les ofertes rebudes en relació 
amb cada expedient i la data de la seua recepció. 

b)  En tres expedients (1, 2 i 3), entre els criteris de valoració de les ofertes es 
troben les millores que poden oferir els licitadors, amb una ponderació del 20% 
en l’expedient 1 i del 10% en els altres dos. Tanmateix, en l’anunci de licitació i 
en els plecs no es concreta quins elements i quines condicions són aplicables. No 
obstant això, cal indicar que, amb caràcter general, la puntuació de les millores 
no resulta decisiva en l’elecció de l’adjudicatari. 

c) En dos expedients (2 i 3), entre els criteris de valoració figura, inadequadament, 
el de la proximitat, ja que és un requisit que han de complir tots els licitadors 
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d’acord amb el que estableix el plec de prescripcions tècniques. En qualsevol 
cas, la seua aplicació no resulta decisiva en l’elecció de l’adjudicatari. 

d) En les expedients 1, 2 i 3, els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que formen part del contracte, no estan signats per 
l’adjudicatari. 
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6. RECOMANACIONS 

A més de les observacions fetes en l’apartat 2 de l’Informe, com a resultat del treball de 
fiscalització realitzat, cal efectuar les recomanacions següents: 

a) Caldrà esmenar aquells aspectes posats de manifest en l’apartat 4.1 en relació 
amb el contingut de la memòria, en especial el que fa referència a l’aplicació del 
principi d’empresa en funcionament. D’altra banda, els comptes anuals han de 
recollir l’estat total de canvis en el patrimoni net. 

b) Les transferències genèriques rebudes de la Generalitat destinades a finançar 
immobilitzat, s’han de comptabilitzar com “Aportacions de socis”, tal indiquem 
en l’apartat 4.1. 

c) Caldrà completar el manual de procediments en el qual es regulen les distintes 
fases d’execució de la despesa, des de la seua autorització fins a la comprovació 
de la seua efectiva realització i pagament consegüent, d’acord amb el que hem 
especificat en l’apartat 4.3. 

d) Tal com indiquem en l’apartat 5.3 caldria aprovar una normativa interna que 
establisca un procediment específic per a subscriure els contractes artístics, que 
considere l’aplicació dels principis generals de la contractació pública. 

e) En l’anunci de licitació i en els plecs s’indicarà quins són els elements i en 
quines condicions s’autoritzen les millores, en el cas que figuren com a criteris 
de valoració de les ofertes presentades. D’altra banda, entre els dits criteris no 
s’han d’incloure requisits necessaris establits prèviament en el plec de 
prescripcions tècniques, tal com indiquem en l’apartat 5.3. 

 

 

 

 


