
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT VALENCIÀ DE CONSERVACIÓ I 
RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS 



Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. 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 comprovar 
l’adequada aplicació de les disposicions transitòries relacionades amb la introducció del 
nou Pla General de Comptabilitat, i si la presentació dels comptes anuals de l’exercici 
de 2008 de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (d’ara en 
avant IVACOR o l’Institut) s’han realitzat en temps i forma, i si acompleix les 
formalitat exigides per la normativa aplicable. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals presentats per IVACOR estan formats pel balanç de situació a 31 de 
desembre de 2008, el compte de pèrdues i beneficis, l’estat de canvis en el patrimoni 
net, la memòria i la liquidació del pressupost 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 de l'Institut el 
31 de març de 2009. 

Els comptes anuals foren 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. La memòria s’hi va rebre en 
fase d’al·legacions. 

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, realitza la IGG amb la 
col·laboració d’una firma privada d’auditoria. En aqueix informe s’emet una opinió 
amb un advertiment per comptabilitat incorrecta de subvencions. 

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a comprovar si l’aplicació de les disposicions transitòries relacionades amb la 
introducció del nou Pla General de Comptabilitat i la formalització i presentació dels 
comptes anuals han sigut adequades. 

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.  
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1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Atenent 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 l'IVACOR, de la 
legalitat vigent d’aplicació  per a 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 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
 l’exercici de 2008. 

- Llei 14/2007, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i 
Administrativa 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 5/1999, de 9 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de creació de l’Institut 
Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVACOR). 
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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 derivats del procés de transició al nou Pla 
General de Comptabilitat que afecten o podrien afectar de forma significativa 
l’adequada presentació dels comptes anuals: 

a) IVACOR té comptabilitzat en l’immobilitzat intangible el cost de les inversions 
realitzades, 395.654 euros, per a adequar la seu a Castelló –un immoble 
pertanyent a la Diputació de Castelló–, que li’l va cedir gratuïtament per 10 
anys. D’acord amb la norma de registre i valoració del Pla General de 
Comptabilitat 3.h, dita inversió s’ha de comptabilitzar com a immobilitzat 
material i amortitzar-la en funció del termini de cessió, si és inferior a la vida 
econòmica de l’actiu.  

b) Les existències comptabilitzades corresponen a cartells i llibres que en gran part 
són utilitzats com a material divulgatiu. D’acord amb el marc conceptual del Pla 
General de Comptabilitat, aquests conceptes s’han de comptabilitzar com a 
despeses quan s’adquireixen. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2, no s’han 
detectat durant el període objecte de fiscalització incompliments significatius de la 
normativa aplicable en relació amb l’adequada formalització i presentació dels comptes 
anuals. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L’Institut va ser creat per la Llei 5/1999, de 9 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de 
creació de l’Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. 

L’Institut es configura com a una entitat pública sotmesa al dret privat, de conformitat 
amb el que preveu l’article 5.2 de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, amb 
personalitat jurídica pròpia i independent de la Generalitat, amb subjecció a 
l’ordenament jurídic privat i amb autonomia econòmica i administrativa per acomplir 
els seus fins i gestionar el seu patrimoni. L’Institut està adscrit a la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència. 

Els seus fins són la protecció, difusió, conservació i restauració dels béns culturals que 
integren el patrimoni cultura valencià. 

Encara que l’Institut es va crear per llei en 1999, no és fins a 2005 quan s’acompleix la 
disposició final primera de la dita llei de creació, en aprovar pel Decret 148/2005 del 
Consell de la Generalitat, el Reglament d’Organització i Funcionament de l’IVACOR 
(ROF). 

La seu de Castelló es troba en el complex Penyeta Roja. A València es troba ubicada en 
l’edifici de l’Escola d’Arts i Oficis. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

L’Institut ha centrat la seua activitat durant l’exercici de 2008, a més de la labor 
expressada en els seus fins de creació, en l’adequació dels seus respectius locals per a 
ser utilitzats com a centres de restauració. 

En 2008 es va convocar concurs-oposició per a proveir diverses places de la plantilla. 

- 501 - 



Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Exercici de 2008 

4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DE 
L’ÀREA REVISADA 

4.1 Transició al nou Pla General de Comptabilitat 

Els comptes anuals de l’exercici de 2008 són els primers que l’IVACOR 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 de 2008 es consideren comptes anuals inicials, per la qual cosa no consideren 
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 s’han d’incloure en el balanç d’obertura, 
segons els principis i normes vigents previs a l’entrada en vigor del nou Pla General de 
Comptabilitat. 

De la revisió efectuada podem destacar que: 

a) En no presentar la memòria, no hem pogut comprovar el compliment de les 
obligacions d’informació relatives a la transició comptable. 

b) L’IVACOR té comptabilitzat en l’immobilitzat intangible el cost de les 
inversions realitzades, 395.654 euros, per tal d’adequar la seu de Castelló que és 
un immoble pertanyent a la Diputació de Castelló, cedit a IVACOR gratuïtament 
per 10 anys. D’acord amb la norma de registre i valoració del Pla General de 
Comptabilitat 3.h, dita inversió s’ha de comptabilitzar com a immobilitzat 
material i amortitzar-la en funció del termini de cessió, si és inferior a la vida 
econòmica de l’actiu.  

c) Les existències comptabilitzades corresponen a cartells i llibres que en gran part 
són utilitzats com a material divulgatiu. D’acord amb el marc conceptual del Pla 
General de Comptabilitat, aquests conceptes s’han de comptabilitzar com a 
despeses quan s’adquireixen. 
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4.2 Balanç i compte de pèrdues i beneficis 

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

 
ACTIU 31-12-2008 

ACTIU NO CORRIENT 1.783.846 

Immobilitzat intangible 590.571 

Immobilitzat material 1.061.657 

Actius per impost diferit 131.618 

ACTIU CORRENT 943.086 

Existències 101.675 

Deutors comercials i d’altres comptes per cobrar 257.960 

D’altres deutors 463.489 

Efectiu i d’altres actius líquids equivalents 119.962 

Total actiu 2.726.932 

 

PATRIMONI NET I PASSIU 31-12-2008 

PATRIMONI NET 948.561 

Fons propis (98.197) 

Resultats d’exercicis anteriors 228.945 

Resultat de l’exercici (327.142) 

Subvencions, donacions i llegats 1.046.758 

PASSIU NO CORRENT 448.611 

Passius per import diferit 448.611 

PASSIU CORRENT 1.329.760 

Deutes a curt termini 979 

Creditors comercials i d’altres comptes per pagar 1.328.781 

Total patrimoni net i passiu 2.726.932 

Quadre 1 

Per l’activitat de l’Institut i l’adequada aplicació del Decret 204/1990 del Consell, 
resulta improbable que L’IVACOR tribute en el futur pel concepte d’impost sobre 
societats, per la qual cosa recomanem que es cancel·len els comptes d’imposts diferits 
que té comptabilitzats. 
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El compte de pèrdues i beneficis de l’IVACOR de 2008 és mostra tot seguit en euros: 

 
COMPTE DE PÈRDUES I BENEFICIS 2008 

Import net de la xifra de negocis  297.296 

Aprovisionaments (126.286) 

D’altres ingressos d’explotació 3.570.128 

Despeses de personal (2.003.021) 

D’altres despeses d’explotació (1.651.049) 

Amortització de l’immobilitzat (174.318) 

Imputació de subvencions immobilitzat no financer i d’altres 178.073 

Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat (3.755) 

D’altres resultats (566.639) 

Resultat d’explotació (479.571) 

Ingressos financers 20.812 

Resultat financer 20.812 

Resultat abans d’imposts (458.759) 

Impost sobre beneficis 131.617 

Resultat de l’exercici (327.142) 

Quadre 2 
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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 l’IVACOR han 
d’adoptar les mesures correctores per a evitar que ocórreguen en exercicis futurs. 

A més a més, cal fer la recomanació que indiquem tot seguit: 

a) Per l’activitat de l’Institut i l’adequada aplicació del Decret 204/1990 del 
Consell, resulta improbable que l’IVACOR tribute en el futur pel concepte 
d’impost sobre societats, per la qual cosa recomanem que es cancel·len els 
comptes d’imposts diferits que té comptabilitzats. 

 
 


